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O Camiño de Santiago supuxo dende o comezo un 
caudaloso proceso de intercambio cultural entre os dis
tintos países e representou neste sentido a máis inxente 
concentración de persoas da Europa medieval. Desta 
forma, a Sé do Apóstolo constitúe case o único lugar de 
peregrinación que se consolidou a través dos séculos 
como un itinerario completo e permanente. 

O Camiño de Santiago supón unha manifestación de 
especial significado e brillantez para servir de antece
dente, dende o fondo dos séculos, a unha cultura com
partida entre os diferentes países membros da Unión 
Europea. As peregrinacións xacobeas están na orixe das 

Vías Europeas de Peregrinación, e a esta realidade responde que a Ruta a proclamara 
Consello de Europa, en 1987, Primeiro Itinerario Cultural Europeo . De aquí derivaron 
máis tarde bo número dos camiños que hoxe integran o Programa de Itinerarios Cultu
rais Europeos . 

Asistimos nestes tempos a un novo e poderoso rexurdimento do Camiño, que foi cri
sol de culturas en tempos medievais e que recuperou nos últimos anos o seu pasado 
esplendor, ata se converter nun referente indispensable da unidade cultural europea. 

A Xunta de Galicia, coa vista posta noxa chegado Ano Santo Xacobeo 2004, tivo a 
excelente iniciativa de organizar con este motivo, e entre outros acontecementos, a ex
posición Luces de Peregrinación na que colaboran varias das Comunidades Autónomas 
do Camiño. Este Ministerio, que levou a cabo a iniciativa para a creación do Consello 
Xacobeo como órgano permanente de comunicación e colaboración entre a Adminis
tración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas do Camiño, correspondeu á ini
ciativa da Xunta con máximo interese e pwm ó dispor desta medios económicos e humanos 
a través da Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural no ámbito da 
Secretaría de Estado de Cultura. 

A exposición amosa un itinerario espiritual, histórico, cultural e artístico que , dende 
a idea de Santiago de Compostela como cidade universal e centro de irradiación espiri
tual para a cristiandade, vai mostrando o universo xacobeo dende moi diversas perspec
tivas. Estas resúmense en seis áreas que compoñen a estrutura da exposición, cada unha 
delas baixo dunha denominación específica e cunha significación propia, modo de orga
nización que permite a harmoniosa agrupación das moi variadas pezas procedentes de 
numerosos museos e igrexas de algunhas das Comunidades Autónomas do Camiño. 



Todas elas integran un mostraría escolleito de manifestacións artísticas de inapreciable 
valor, testemuño dunha fonda relixiosidade. 
A exposición inaugurada o 19 de decembro de 2003 no Museo Arqueológico Nacional, 
trasládase agora ó Museo Diocesano de Santiago de Compostela . Trátase, xa que lago, 
dun acontecemento cultural de gran valor, produto da colaboración institucional entre 
as Aclministracións Autonómicas e a Administración Xeral do Estado. Presentamos, por 
tanto, un prólogo suxestivo e prometedor dos numerosos actos que o conxunto das Admi
nistracións concernidas levarán adiante ó longo do Ano Santo Xacobeo 2004. 

Pilar del Castillo 
Ministra de Educación, Cultura y Deporte 



Galicia e o Camiño de Santiago desempeñan na es
cena europea, dende os afastados tempos medievais, un 

fecundo papel de vertebración e concordia . Esta tradi
ción milenaria fo¡ valorada e destacada polo Consello de 

Europa e pola UNESCO, coas súas declaracións respec
tivas de Primeiro Itinerario Cultural Europeo e Patri

monio da Humanidade. 
Nos últimos anos, o comezo da andaina dunha Eu

ropa unida e solidaria, esfórzase en asumir a súa perso
nalidade como pobo, con aspiracións comúns e un futuro 

de prosperidade e confianza forxado sobre os piares da 
historia e da cultura. Consolídase, deste xeito, unha es

piritualidade animada por unha sensibilidade solidaria e unha cultura aberta e moderna, 

capaz ele impulsar os valores universais que enarbora a peregrinación occidental. Re
córclese que o culto a Santiago, as súas rutas ele peregrinación e o seu legado histórico 

foron durante séculos forzas dinamizadoras capaces ele impulsar proxectos históricos 

de grande alcance. 
Nesta perspectiva universalista e aberta, propia de todo proxecto cultural nado ó 

abeiro da cultura xacobea, exprésase a exposición Luces de Peregrinación, nunha sorte 
de canto á creatividade fertilizado pola devoción xacobea nas terras do norte peninsular 

vinculadas ós camiños de peregrinación. Unha mostra que é, sobre todo, lugar de encon
tro con Santiago e cos seus Camiños, e que se debe entender como un dos emblemas 

da programación cultural que a Xunta de Galicia destinou para celebrar o Ano Santo 
Compostelán 2004. 

Non pode ser máis evocador do espírito europeo que move a esta exposición, a imaxe 
da catedral compostelá ateigacla de xentes de todos os recantos de Occidente, enten

déndose a pesar das fronteiras idiomáticas, maxistralmente descrita no Libro V do Códice 
Calixtino. Santiago segue a ser hoxe, como daquela, lugar de encontro e de diálogo dende 

o que impulsar proxectos capaces de iluminar a esperanza nun futuro mellor. 

Manuel Fraga Iribarne 

Presidente da Xunta de Galicia 





A peregrinación a Santiago de Compostela amósase 
cada ano como un feíto histórico vivo, engalanado de 
grandes riquezas culturais que todos debemos coñect:r 
e valorar. A celebración do Ano Santo Compostelán 2004 
constituirá unha nova oportunidade para Santiago, Gali
cia e as demais Comunidades Autónomas do Camiño de 
Santiago, mostrando a vitalidade cultural que nos anima 
e impulsa cara a novas metas. Neste sentido preséntase 
a exposición Luces de Peregrinación , como un esforzo 
colectivo que expresa en imaxes elocuentes algúns 
aspectos significativos da peregrinación á tumba de San-
tiago o Maior. 

Nesta mostra, Compostela e a súa catedral conforman o centro neurálxico dun pro
xecto no que a devoción ás reliquias apostólicas anima a peregrinación piadosa e as súas 
manifestacións en doazóns e exvotos. A historia da cidade relatada a través da súa arte, 
os vínculos altomedievais coa sede real de Oviedo, as diversas devocións que o peregrino 
encontra ó longo da ruta e a imaxe de Santiago son algunhas das claves que nos axudan 
a interpretar un tema tan sensible como o xacobeo. 

O desenvolvemento desta bela síntese vincúlase a través dunha coidada selección de 
documentos arqueolóxicos e histórico-artísticos, pezas de ourivería e imaxes de devoción 
procedentes de igrexas parroquiais, catedrais e museos do norte peninsular vertebrado 
pola peregrinación xacobea. Un conxunto dun enorme interese histórico e cultural, capaz 
de nos encher de orgullo e de facernos reflexionar sobre a importancia da súa conser
vación e estudio. Visitando esta exposición o público poderá gozar dunha colección de 
pezas que son imaxe e evocación dun capítulo fundamental da historia de Europa, 
pero tamén estará fronte dun conxunto de obras que forman parte dunha herdanza es
piritual e cultural -a do Camiño de Santiago- que é patrimonio de toda a Humanidade. 

Jesús Pérez Varela 
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo 





A conciencia de Europa puido contar, durante sécu
las, coas luces dun camiño de peregrinación que logrou 
consolidar a identidade e esencia da Cultura occidental. 
Esta ruta de estrelas acesa nun continente que se fixo 
peregrino é a xeradora dunha enerxía espiritual e cultu
ral sen comparación posible no panorama da cristian
dade latina medieval. 

No contexto das celebracións do Ano Xubilar com
postelán 2004, o primeiro do século XXI, preséntase a 
exposición Luces de Peregrinación, proxecto baseado na 
cultura da peregrinación a Compostela, a creación do 
santuario xacobeo medieval , a fecunda creatividade ar

tística que se produce na cidade de Santiago dende o Románico ata a época barroca, as 
devocións do Camiño, a iconografía xacobea, as doazóns piadosas á catedral compostelá ... 

Estas son as liñas de investigación que orientaron unha exposición que entendemos 
modélica, tanto no seu concepto, coma na selección de obra e no seu desenvolvemento 
museográfico e didáctico . É este proxecto cultural de primeira orde, organizado polo 
Ministerio de Educación , Cultura y Deporte, a Xunta de Galicia, a Junta de Castilla y 

León, o Goberno de La Rioja e o Principado de Asturias, ocasión feliz para a colabora
ción de Unión Penosa coas administracións públicas que interveñen e as institucións 
prestadoras de pezas . 

Unión Penosa fo¡ puntual colaboradora dos programas xacobeos e sen te agora o orgu
llo de patrocinar esta nova iniciativa cultural de proxección universal. 

Aíncla que Luces de Peregrinación sexa unha exposición que se puido visitar en 
Madrid, agora , en Santiago de Compostela, os seus contidos rebasan todo ámbito loca
lista, para se elevar -como unha sorte ele luz simbólica- cos valores universais que a cul
tura da peregrinación encerra. 

Finalmente, recordemos que o Camiño de Santiago, polos seus vínculos históricos e 
culturais, propiciou dende as súas orL'(es un fecundo intercambio de coñecemento e a 
difusión de ideas e saberes. Unha ruta, en definitiva, de fe e civilización, sinal de iden
tidade da Cultura occidental e Patrimonio de toda a Humanidade. 

Antonio Basagoiti 
Presidente ele UNIÓN FENOSA 
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As exposicións do Xacobeo 2004: Luces de Peregrinación 

José Manuel García Iglesias 

A celebración do Ano Santo Compostelán 2004 levou á posta en marcha dun pro
grama cultural moi amplo que ten no ámbito das exposicións unha das súas representa
cións máis significativas . 

A preparación das actividades propias do Xacobeo 2004, especialmente programa
das dende a Consellería de Cultura Comunicación Social e Turismo, concretou liñas de 
acción moi diversas entre as que o plan de exposicións previsto atende a obxectivos de 
diversa índole. 

A posta en marcha de mostras que teñen un carácter marcadamente promociona) fo¡ 
unha tarefa prioritaria e, dende un primeiro momento, deseñouse unha oferta baseada, 
primordialmente, nas posibilidades que ofrecían os medios audiovisuais. Así naceron 
dúas exposicións itinerantes: Sentinientos de Camiño e Camiño de Santiago. Luz e vida, 
concibidas para facer camiño e percorrer o mundo buscando achegarse a distintas cla
ves da cultura xacobea. 

Pero un plan destas características esixe ademais a presentación dunha boa oferta 
expositiva que se presente naqueles espazos propios do ámbito xacobeo e, dun xeito fun
damental, en Galicia, meta de quen buscan o seu destino en Santiago de Compostela. 

A preparación dun proxecto como este leva a procurar unha adecuada proporción de 
mostras con tem~s directamente relacionados coa cultura xacobea e outros que obede
zan ós heteroxéneos intereses dun público tan numeroso como o que se espera recibir. 

Esta oferta débese coordinar tamén, na medida do posible, con todas aquelas pro
gramacións, propias e habituais, que poidan propor nun ano coma este outros organis
mos e institucións. 

Na proposta final do plan ele exposicións organizadas polo Xacobeo 2004, non todo 
o que se presenta ten a consideración ele produción propia desta institución e exclusiva 
da ciclade compostelá, senón que ben pode ser resultado, en bastantes casos, dun tra
ballo compartido ou clunha cesión por parte clalgún promotor. É posible que haxa algunha 
mostra que, palas súas características, sexa susceptible de ser incorporada nunha pro- · 
gramación xeral noutros puntos de Galicia, especialmente nas ciclades, aíncla que San
tiago ele Compostela acolla a parte fundamental da oferta. Xa que lago, serán moitos os 
lugares de Galicia que canten, dentro cleste programa, con importantes exposicións ó 
longo do ano. 

Luces de Peregrinación é un ha exposición que se preparou para ser mostrada, en pri
meiro lugar, no Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, dende os últimos días do ano 
2003 ata os primeiros meses do Ano Santo Compostelán 2004. Preséntase agora en San-
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tiago de Compostela, no mosteiro de San Martiño Pinario, ás portas mesmas da basílica 
xacobea, alí onde remata a peregrinación de quen chega ata aquí polo Camiño Francés. 

A achega do propio Museo Arqueológico Nacional e do Museo das Peregrinacións 
en Santiago na configuración desta exposición débese entender como capital, pero pres- · 
taron tamén a súa colaboración á Xunta de Galicia, a través da S. A. de Xestión do Plan 
Xacobeo, institucións do Estado como a Dirección Xeral de Bellas Artes y Bienes Cul
turales do Ministerio de Educación , Cultura y Deporte; doutras comunidades autóno
mas como La Rioja, Castela e León e o Principado de Asturias, que facilitaron o préstamo 
de relevantes pezas incluídas nesta mostra; así como distintos prestadores, entre os que 
teñen unha especial relevancia os fondos recibidos da Igrexa galega, a catedral de San
tiago e de San Martiño Pinario. Sen a xenerosidade destes organismos a Xunta de Galic 
cia non podería levar a cabo unha exposición desta magnitude. 

A primeira vocación desta exposición fo¡ ser testemuño, na capital de España, do ini
cio mesmo do novo Ano Santo Compostelán. A súa presenza en Madrid quixo subliñar 
esa realidade e, con isto, dar a coñecer o que o Camiño de Santiago representou no 
pasado e animar a percorrelo e coñecelo como algo que está vivo pero que ten unha longa 
e fermosa historia detrás. Para isto organizáronse unha serie de actividades comple
mentarias que se desenvolven no tempo no que se presenta esta mostra e pretenden 
insistir nesa idea e invitación. 

Xa en Compostela, Luces de Peregrinación quere ser, entre as diversas exposicións de 
corte xacobeo que se van organizar na Meta do Camiño, a primeira que responde a este 
tipo de temática. 

Así pois, estamos ante unha mostra na que se suman intereses promocionais e outros 
de estrito carácte-r cultural, que quere ser testemuña do que os ideais da peregrinación 
a Santiago supuxeron no pasado: todo un patrimonio do que, neste caso, se pretende dar 
un adoutrinador testemuño. 
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Luces de Peregrinación 

Francisco Singul 

Unha exposición sobre o Camiño de Santiago e a cultura xacobea no norte peninsu
lar, formulada baixo do título de Luces de Peregrinación, obriga a recoñecer que, aínda 
que esta evocación poderíase dar no resto de España, é no Camiño Francés e na súa 
íntima conexión co santuario ovetense onde a expresión cobra un sentido substancial, ó 
ser o fenómeno histórico da peregrinación occidental un dos sinais de identidade des
tas terras. Por tal motivo os fulgores espirituais e culturais que iluminan a ruta dos pere
grinos cara a Santiago sintetízanse nesta mostra con pezas procedentes do norte hispano 
e de ultra-portos, facendo propia a feliz idea de que Europa naceu peregrinando a Coni

postela, argumento repetidamente esgrimido polo Consello de Europa ó destacar o sig
nificado do Camiño de Santiago como piar da historia e da cultura de Occidente. 

A primeira parte da exposición céntrase, precisamente, na riqueza cultural que os 
distintos pobos de Europa, peregrinos a Santiago, achegaron ó crisol compostelán, maxis
tralmente evocados no Libro V do Códice Calixtino. Esta idea exprésase e sintetízase a 
través dunha cole~ción de obras de ourivería dos séculos XI-XX realizadas por mestres e 
obradoiros foráneos, nos que están representados países como Francia, Alemaña, Italia, 
Portugal e o Reino Unido, ademais de varias escolas de prateiros españois; unha colec
ción destinada a amosar os fulgores da devoción ó Apóstolo e as diversas manifestacións 
que enriquecen o culto xacobeo, iluminado a través da liturxia e o cerimonial no que 
peregrinos, clérigos, arcebispos e representantes do Reino de España doan á catedral de 
Santiago e>Notos e ricos presentes. 

Na segunda parte destaca Santiago de Compostela como simbólica luminaria -mani
festación que, por outra parte, seduce ó eremita Paio, dando lugar ó descubrimento do 
sepulcro- do finisterre hispano, un faro capaz de captar a ollada e o interese de promo
tores do culto apostólico, clérigos, peregrinos e artistas . Na mostra, esta luz desdóbrase 
en dous feix:es: un dedicado ás orixes do santuario altomedieval, estreitamente relacio
nado con Oviedo, nunha sorte de xogo de espellos entre a sé apostólica e a sedes regia; 

outro, ó proxecto multisecular iniciado por Diego Xelmírez, que soñaba cunha cidade 
universal unida a Europa polo cordón umbilical do Camiño de Santiago. 

A orixe de Compostela reside no santuario apostólico fundado pola monarquía astu
riana no século IX, sobre o solar dun antigo cemiterio onde se achara a tumba do Após-
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tolo. Para comprender o alcance da creación <leste santuario prerrománico e da constru
ción da gran basílica de Afonso III nun lugar apartado e rural -na Antigüidade fora unha 
importante mansión viaria romana-, así como o desenvolvemento do primitivo burgo 
apostólico, o proxecto mostra esta realidade en relación á que ofrece a capital rexia en tem
pos de Afonso II, Ramiro 1 e Afonso III. Isto exprésase por medio de restos arqueolóxicos 
que falan da función dos espazos sacros e a suxestiva evocación dos exvotos da coroa. 

Como contrapunto, o segundo aspecto desta sección sintetiza en· breves fulgores a 
grandeza dunha cidade directamente vinculada a Europa a través da ruta de peregrina
ción. Un santo lugar onde se desenvolve un rico legado cultural gracias ó pulo do arce
bispo Xelmírez, cunha continuidade verdadeiramente fértil ó longo de toda a ldade 
Moderna. Durante o episcopado xelmirián créanse en Santiago as principais infraestru
turas urbanas ó servizo da cidade, as institucións e a peregrinación. A catedral cobra un 
notable impulso no século XII e a Compostela chegan as navidades da arquitectura e 
escultura do mellar Románico europeo nado nos camiños de peregrinación. Como colo
fón de tan fecundo período, o mestre Mateo e o seu obradoiro culminan o edificio co 
Pórtico da Gloria e o coro pétreo. A época baixomedieval engrandece coas súas sucesi
vas capelas e construcións adxacentes a obra do claustro catedralicio, medra o comer
cio na cidade e a Santiago chega a estética hispano-flamenga, tan característica do 
Renacemento español. A partir de mediados do Seiscentos a cidade e a súa catedral pre
páranse para as contribucións monumentais da cultura barroca, un sentido magnificente 
expresado, en boa medida, nas ricas pezas de ourivería dos séculas A.'VII-XVIII do tesauro 
catedralicio, expostas na primeira parte de Luces de Peregrinación. 

A exposición entende, en definitiva, que a gran basílica xacobea desempeña o labor 
simbólico de ser imaxe e estandarte do Camiño de Santiago, edificio emblemático da 
peregrinación occidental. A catedral do Apóstolo é o símil exemplificador da mutación 
xurdida no ánimo e no espírito da Europa que se fa¡ peregrina, adaptándose a todas as 
correntes artísticas occidentais, nun exercicio retórico no que está implícita a idea de 
asimilación e identificación catedral-peregrinación, referida ó seu carácter de monu
mento-símbolo, no que se representa a imaxe da renovación espiritual e material do 
home e da cultura occidental. 

A terceira parte do proxecto engloba a complexa realidade cultural vehiculada a tra
vés do fenómeno da peregrinación occidental, co propósito de expresar a vertebración 
do norte peninsular hispano, durante a Idade Media, coa experiencia da denominada 
arte do Camiño de Santiago; un ha arquitectura e unha escultura de raíces europeas, con 
achegas tan singulares como a valorización e relectura da arte da Antigüidade. As mani
festacións artísticas do Camiño están localizadas, en boa medida, nos centros monásti
cos -cluniacenses, cistercienses, franciscanos, etc.- onde se exerce a caridade e a 
hospitalidade cos peregrinos. As artes suntuarias -pratería, acibeche, tecidos- están 
igualmente representadas nesta sección, polo significativo das súas manifestacións e o 



~!canee do seu comercio. Tamén o culto ás reliquias -elas mesmas son para os devotos 
Luces de Peregrinación- ten unha importancia capital no Camiño, espazo sacro onde é 
posible o encontro co milagre. 

A chama de devoción estendida polo Camiño de Santiago e a estela de luz de santi
dade derramada pala ruta xacobea acenden a cuarta parte da mostra, un apartado dedi
cado ás devocións específicas do Camiño, ós santos peregrinos, ós relixiosos que alcanzan 
a santidade no exercicio da caridade -san Xoán de Ortega e san Domingos da Calzada-, 
a Cristo e a Virxe, identificados tamén como peregrinos. Loxicamente esta dedicación 
ós santos do Camiño e a súa riqueza iconográfica levan consigo a herdanza histórico
artística xerada no seu contorno, expresada en exvotos, imaxes, reliquias e pezas tradicio
nalmente relacionadas con algún destes santos. 

A quinta sección céntrase no rico legado de ourivería sacra dos séculas A.'V ó XIX pro
cedente do mosteiro compostelán de San Martiño Pinario, en boa parte atesourado gra
cias ós encargos e doazóns piadosas. Esta luz da nienioria, lonxe de parecer unha 
paréntese, evoca precisamente o respecto que sempre suscitou o papel das comunida
des monásticas de Antealtares e Pinario no coidado do culto apostólico. 

O momento final destas Luces de Peregrinación ofrece unha reflexión sobre o culto 
ó apóstolo Santiago o Maior, expresado a través dunha selección de pezas hispanas ele 
variada procedencia e moi distinta cronoloxía, oscilando entre a Baixa Idade Media e o 
Século das Luces, que ilustran sobre a evolución e desenvolvemento da imaxe de San
tiago Zebecleo, representado como membro do colexio apostólico, apóstolo peregrino e 
soldado de Cristo . Péchase deste modo o círculo de luz dunha exposición que se ini
ciaba cunha das imaxes ele prata máis célebres de Santiago, procluto clun dos mellares 
obracloiros da Europa medieval, síntese nesta mostra da cultura xerada nos camiños de 
peregrinación. 
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Santiago, luz de Europa 

José Manuel Cruz Valdovinos 

A atracción exercida pola tumba do apóstolo Santiago dende o seu descubrimento 
no século IX concretouse especialmente na peregrinación dende innumerables puntos 
de Europa. Corresponde ocuparse neste capítulo dunha das principais consecuencias 
do camiñar ata Compostela, como é a das doazóns por devoción ó Santo, moitas veces 
en cumprimento dunha promesa. Tales doazóns chegaron ata o templo catedralicio 
dende aquelas tan múltiples e variadas procedencias . Un fenómeno non menos impor
tante -se ben non é esta a ocasión para o analizar- fo¡ o establecemento en Santiago e, 
en xeral, en Galicia, de artífices e oficiais estranxeiros, como demostran as anotacións 
nos libros sacramentais da parroquia da Corticela e outros numerosos documentos: 
escultores, entalladores, prateiros, broncistas, forxadores, cerralleiros, vidreiros, reloxei
ros, bordadores, pintores, mestres de cantería e marmoristas chegaron de Portugal, Fran
cia, Flandres e Holanda, Alemaña, Italia e Inglaterra, ademais de territorios españois, 
sobre todo na Idade Moderna 1. E non só afluían os regalos a Santiago senón que, nun 
movemento inverso, os peregrinos contribuían tamén á difusión por todo o mundo cris
tián das obras artísticas que se facían en Santiago, en especial das que servían de recor
datorio devocional da súa visita ó santo Apóstolo, particularmente pezas saídas dos 
obradoiros de prateiros e acibecheiros situados ó carón da catedral, como aínda recor
dan os topónimos2. Citaremos un exemplo ilustre que pasou inadvertido: na almoeda 
dos bens de Isabel a Católica que tivo lugar en 1505 aparece "una venera de azavache 
negro con un Santiaguico de plata dorada"3. 

As doazóns ó Apóstolo que irnos considerar non inclúen as obras encargadas por arce
bispos, cóengos e outros benfeitores da catedral, destinadas a determinadas capelas do 
templo ou incluso as dádivas que tiveron por finalidade a súa construción, ampliación e 
adorno, xa que só indirectamente teñen que ver co culto e coa devoción a Santiago. A 
isto hai que engadir que se trata case sempre de obras encargadas e custeadas por xen
tes da cidade e non por peregrinos procedentes doutras terras, que é o que aquí nos vai 
ocupar agora. 

Neste contexto, é preciso excluír tamén a multitude de ofrendas que tiveron lugar ó 
longo dos séculas e que se seguen a producir nos nosos días das que non queda rastro 
ningún -ou, como máximo, un recordo documental-, porque son doazóns en metálico. 
Certamente, afluían a Santiago en grandes cantidades e dende lugares afastados, pero 
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nestas non existe ningún valor artístico a considerar4. Para que, dalgunha maneira, que

den aquí recordadas, citaremos o poder que o cóengo fabriqueiro Pedro Malclonaclo cleu 

en 15 52 ó prateiro Xácome ele Vargas, que ía a Lisboa buscar oficiais que lle axudaran, 
para cobrar en Portugal "as cuantías de maravedís e outras causas que nioitas persoas devo

tas do señor Santiago mandaron á obra e fábrica da Santa Igrexa"s. Ás veces, nin sequera 

consistían en moecla metálica; os peregrinos máis pobres contribuían algunhas veces con 
servizos ele natureza persoal, como recorda o Códice Calixtino canelo menciona Tria

castela, onde "os peregrinos callen unha pedra e lévana consigo ata Castafíeda para face

ren cal con destino á obra da basílica do Apóstolo"6. 

Por último, deixaremos tamén á marxe as numerosas reliquias que chegaron á cate
dral ele Santiago como cloazóns feítas ó Apóstolo para maior lucí mento espiritual do seu 
templo, que non serán mencionadas a non ser polo que se refire ós relicarios nos que se 

garclan e exhiben para veneración dos fieis . 

Idade Media 

Dende o clescubrimento da tumba de Santiago no primeiro cuarto do século IX hai 

novas ele cloazóns, que, polo remoto claqueles tempos, adoitan ser só documentadas, sen 
que quede o menor vestixio dos obxectos. Por isto, nos raros casos nos que a nós che

garon, son clobremente valiosas. 
Os primeiros exemplos coñeciclos son donativos ele orixe rexia e foron analizados con 

detalle por Alejandro Barral? . 
Afonso II o Casto, aclemais ele ordenar a construción da primeira basílica, fixo cloa

zóns que aparecen mencionadas de maneira xenérica nas crónicas, que falan ele moitos 

dons ou ele moitos dons e xoias. Barral opina que a cruz que adorna a lauda do bispo 

Teoclomiro, marta en 84 7, está relacionada coa dos Anxos da Cámara Santa da catedral 
ele Ovieclo que regalou o reí en 808. Esta pocleríase inspirar nunha que cloara a Santiago, 

pero nin sequera consta que entre as súas dádivas se incluíra unha cruz. O libro IV do 
Code.I'. Calix tinus clá noticia ele que Carlomagno cleu campás, panos, libros e ornamen

tos, sen maior concreción; non hai certeza histórica clesta afirmación. 

i\lláis verosímiles son as novas e maior o naso coñecemento a propósito da cloazón 
dunha cruz que fixo Afonso lII en 874, lamentablemente roubacla en 1906 sen que se 

volvera saber dela; coñecémola gracias ás clescricións ele Castellá e López Ferreiro que 
chegaron a ve)a8. Palas súas características técnicas e ornamentais, tipo, climensións e 

inscricións cadraba coa dos Anxos xa citada, que se realizara na fortaleza ele Gauzón qui

zais por prateiros ástures e non lombardos, influíclos palas cruces hispano-visigodas, tal 

como clefende Bango9. Non obstante, dos clous terzos do século transcorriclos, a com-



postelá fíxose a imitación da ovetense. Tratábase dunha cruz sen Crucificado, de brazos 
case iguais (46 x 44,5 x 2 cm) que se estreitaban (de 6 a 3,5 cm) cara ó cuadrón, que 
era circular. Era de lámina de ouro e. filigrana do mesmo sobre alma de madeira; a super

ficie adornábase con pedras preciosas e semipreciosas, así como con perlas que detallan 
os autores citados; na medalla central, polo reverso, ía un esmalte tabicado con dúas 

pombas picando unha froita ; de dúas pequenas asas pendían as letras alfa e omega, ele
mento que non existiu na ovetense. A Cruz da Vitoria de Oviedo -doada en 908 e de 

diferente tipo- concorda coa compostelá en que ambas relacionaban nas súas inscri
cións os monarcas <loadores Afonso e Ximena co emperador Constantino -hoc signo vin
citur ininúcvs- para así equiparar a guerra contra os árabes invasores do reino hispano

visigodo coa vitoria sobre Maxencio. Ademais, a lenda do ofrecemento da cruz a Santiago 
solicita, por primeira vez que saibamos, a intercesión do Apóstolo nunha empresa polí

tica e espiritual, solicitude que non se repite no ofrecemento da cruz da Vitoria , que só 
recorda que se doa na honra de Deus, como corresponde á advocación do templo, que 

era de San Salvador. 
A primeira etapa de doazóns de reis hispanos complétase coas noticias recolleitas no 

Tombo A da catedral 10 sobre as doazóns de Ordoño II e Elvira a fins do primeiro cuarto 

do século X'' · O texto menciona dúas caixas de ouro con pedras preciosas e perlas, unha 
de vidro con arcos , un cáliz de ouro con perlas, pedras preciosas e vidro verdoso, coa súa 
patena, tres coroas de ouro e unha cruz do mesmo material con pedras preciosas e unha 

cátedra episcopal co seu tallo feítos de madeira e almafí con cravos e froitas de prata. 

Nada de todo isto se conservou, pero ademais de destacar a riqueza dos materiais, como 
é común nas ofrendas rexias da época, hai que destacar o emprego das coroas e da cruz 

con carácter votivo e litúrxico, como se usaba na monarquía visigoda (tesouro de Gua
rrazar) e que dende época de Constantino se difundira polo mundo occidental e bizan
tino. Colocábase principalmente ante o altar e existían textos litúrxicos para a súa 
bendición. Como as cruces antes citadas, tamén as coroas eran símbolos de vitoria sobre 
a morte e o inimigo non cristián12. 

Os séculos XI e XII significan un período de gran desenvolvemento para Santiago, coa 
construción do templo definitivo e o auxe das peregrinacións, que marcarán o Camiño 

coas súas consecuencias fundamentais para a cultura, a economía, a arte e a espiritualidade 
europeas. As doazóns a Santiago tiveron que ser moito máis numerosas ca nos dous sé

culos anteriores, pero as obras conservadas dese momento son moi raras. Dúas cruces 
deben corresponder ó reinado de Fernando I (1037-1065) , monarca que coa súa esposa 

Sancha visitou Compostela en varias ocasións -con especial solemnidade o ano da súa 
morte- e efectuou valiosas doazóns. Ambas responden a tendencias artísticas diferentes. 

A chamada Cruz dos roleos é de prata dourada sobre alma de madeira, de brazos desi
guais e pequeno tamaño (15,5 x 12 x 1,4 cm); o adorno relevado é de roleos e remata 

os seus extremos en pares de volutas que se inspiran en motivos arquitectónicos. Púxose 
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en relación coa pratería renana do século XI. Ó carecer de pedras preciosas e non ser de 
ouro, non parece ofrenda propia dun gran persoeiro. Na súa orixe era cruz relicario que 
gardaba no cuadrón un fragmento do Lignum. crucis13. 

A outra peza é o chamado Crucifixo de Ordoño II que, en realidade, na súa parte ori
xinaria corresponde ó reinado de Fernando l. É unha cruz latina (22 x 15 x 1 cm) de ouro 
sobre alma de madeira e na mesma lámina está relevada a figura do Crucificado, fron
tal, de catro cravos, brazos case horizontais e proporcións alongadas. Destacouse o seu 
parecido co Crucificado de almafí dos reis Fernando e Sancha (Museo Arqueológico 
Nacional) e tamén a súa relación coa arca de santo Isidoro. Seguramente fo¡ obra de pra
teiros renanos traballando na corte leonesa. O reverso é de prata dourada co Cordeiro e 
medallas co Tetramorfos, recortado dunha cruz maior; na inscrición pódese ler "este don 
deron a Santiago Apóstolo", pero non se pode identificar os <loadores, xa que apenas que
dan unhas cantas letras do resto . Interesa destacar que é un dos exemplos máis antigos 
de cruz con figura de Crucificadol4. 

Baixo o pontificado de Diego Xelmírez, primeiro arcebispo da sé compostelá a partir 
de 1120, iníciase a construción da nova catedral, magnífico exemplo do tipo románico 
que denominamos igrexa de peregrinación. O prelado mandou facer obras tan impor
tantes coma o conxunto desaparecido do antipendium (frontal), retrotabula (retablo) e 
ciboriuni (baldaquino) con diñeiro procedente do tesauro do Apóstolo; quedan algunhas 
descricións destas pezas realizadas en ouro e prata probablemente por prateiros xermá
nicos, flamengos ou franceses, pero asentados en Santiago, polo que non interesan ó 
propósito destas páxinas . 

A raíña Urraca efectuou doazóns como unha cruz de prata sobredourada coas figu
ras de Cristo, a Virxe e san Xoán, pero ignoramos o seu centro de fabricación. Tamén 
doou unha importante reliquia, a cabeza de Santiago o Menor, que gozou de especial 
culto, pero o busto que agora a custodia fabricouse en Santiago en 132215. 

Os chamados séculos do Gótico contemplaron a expansión definitiva da peregrina
ción a Santiago dende moitos territorios europeos, o que provocou o aumento das doa
zóns. Esta maior abundancia e proximidade histórica determina que chegaran ós_ nasos 
días algúns exemplos máis que os ata o de agora sinalados que destaquen polo seu 
valor artístico. Non podemos incluír entre as doazóns, desgraciadamente, as de varios 
monarcas. No tocante a aquelas que se coñecen só polos documentos, é practicamente 
imposible sinalar a orixe e é normal que moitas veces esta fose a cidade de Santiago, pois 
consta, xa daquela, o establecemento de artífices de moi variadas especialidades. 

As lámpadas que brillan coa súa luz ante o altar do Apóstolo aparecen neste período 
como as pezas que con maior frecuencia ofrecen os reis. Consta a existencia das de 
Afonso o Batallador, xa no século XII; do cristianísimo rei de Francia, quizais san Luís; 
Fernando IV ( 1311) e dúas de Afonso XI ( 1345), de quen , segundo Barral, pode ser 
tamén o olifante de almafí con gornicións de prata que ostentan escudos de Castela e 



León e que se conserva no museo catedralicio. A raíña santa Isabel de Portugal fo¡ pere
grina e ofreceu en 1325 outra lámpada, pero tamén unha coroa real e un cabalo arreado 

con pezas de ouro e pedras preciosas. 
Pola súa proximidade xeográfica foron numerosos os peregrinos franceses; así como 

as doazóns dos seus reís como demostran os antigos inventarios, onde se recollen pezas 

de uso litúrxico coas armas da monarquía gala. Conserváronse algunhas pezas de grande 

interese. 
A estatua de prata de Santiago con relicario de ouro que cantiña un dente do santo 

(desaparecido en 1921) é obra parisiense, <loada segundo a inscrición e as armas esmalta

das que figuran nela, por Geoffroy Coquatrix, influínte persoeiro da corte que fo¡ mestre 

da Cámara de Cantas. Pertenceu á irmandade dos peregrinos de Santiago erixida en París 
e probablemente viaxou a Compostela con Carlos de Valois e outros confrades en 1321. 

Ese sería o momento apropiado para doar a imaxe coa reliquia. Non obstante, dos parale
los en pratería e outras artes parisienses que confirman a época da estatua, resalta pola súa 
singularidade e non cede ante outras en calidade, destacando o seu naturalismo. Resulta 

salientable que se trata dunha figura do santo que porta unha reliquia propia, o que a con
verte en imaxe devocional; este tipo de imaxe non é rara nese e noutros séculas, pero esta 

resulta excepcional ó se ofrecer á sé na que se encontra a tumba do mesmo Apóstolo. 

Coquatrix non se fixo retratar, pero na táboa da inscrición suplica que oremos por el'6. 
En 1393, o cabaleiro Enguerrand Concy VII, da diócese de Laon, doou unha gran

diosa estatua de prata do Apóstolo (pesaba máis de 27 kg) que se colocou no altar maior 

da catedral e na que aparecía a figura do propio <loador. Fundiuse para empregar a súa 
prata ná custodia de asen to de Antonio de Arfe en 1539. 

O inventario de 1426 recolle outras doazóns francesas. Así, a Cruz das perlas; cha

mada <leste modo debido ás que adornan os remates dos brazos polo anverso, co resto 
da súa superficie esmaltada, nó de mazonería con ventás alongadas e pé de perfil cono
pial sobre bases; o nó parécese ó do relicario de Coquatrix e os animais dopé son simi

lares1 7. Pero a estrutura fainos pensar na segunda metade do século XIV, tendo a mesma 
orixe parisiense. A peza, de prata domada, leva polo reverso o Cordeiro e o Tetramorfos; 
debeu servir como cruz de altar. ' 

Outra estatua de Santiago peregrino en prata sobredourada, sen relicario, fo¡ ofrecida 
polo soldado francés Jean de Roucel e a súa esposa Jeanne, que a trouxo de París; inventa

riada en 1426, débese datar no primeiro cuarto do século XV. Segue o tipo do que fora 
<loado por Coquatrix, se ben o santo aparece con aspecto canso e de maior idade, con 

menor naturalismo. A inscrición proporciona a información dos oferentes e termina coa 
mesma petición de oraciónsl8. Xa que hai un século de distancia entre as dúas estatuas, 

cabe supoñer que houbo exemplares intermedios que marcaron unha tradición. 
Non nos irnos referir ó relicario de prata da Santa Espiña, marcado en Zaragoza con 

escudos da Orde de San Xoán de Xerusalén, pois aínda que se inventaría en 1426 na 

35 



36 
Tra11Slatio , perten
cente ó retablo inglés 

de John Goodyear 
( 1420-60). i\iluseo da 

Catedral de Santiago 
de Compostela 

catedral de Santiago, chegou ó seu tesauro dende o hospital da orde cando desapareceu 

e non se doou ó Apóstolo. 

En cambio, ternos que citar unha peza inglesa. Trátase do retabliiio de alabastro 

enmarcado en madeira policromada que doou o peregrino John Goodyear, párroco de 
Chal na illa de Wight, no xubileo de 145619. As cinco escenas, colocadas horizontal

mente (90 x 186 cm), levan letreiros en latín 

que identifican os asuntos: vocación, misión 

de predicar, predicación, martirio e traslado a 

Compostela. É unha obra narrativa que res

ponde a fórmulas repetidas, como corresponde 

á categoría do cloaclor, que pola súa escasa for

tuna no lle permite custear pezas ele metais 

preciosos, como eran a maioría das mencio

nadas ata agora, cun alto valor material que 

axudou á súa conservación . Outra volta de

bemos salientar que a iconografía da peza re

fírese ó propio santo a quen se ofrece. 

Para completar o panorama da época me

dieval hai que citar unh a lámpada ofrecida 

polos Reís Católicos que, como as demais de 

cloazón real, penduraba ante o altar do Santo e 

non se conserva. Non cabe supor quen a fa

bricou de entre os moitos prateiros que es

tiveron ó servizo dos monarcas e que acom

paiiaban a corte, pero non é normal que fora 

compostelán. Hai que recordar que nin no tes

tamento de Isabel nin entre as pezas regaladas 

na súa almoeda figura ningunha para a catedral 

de Santiago, pese a que a raíiia invócao naque! 

como "singular e ex9elente padre e patrón d'es
tos mis reynos e niuy maravillosa e misericordio

samente dado a ellos por nuestro Señor por special guardador e protector". Foron na súa maio

ría destinadas ás funclacións dos monarcas como a Capela Real ele Granada ou o mosteiro 

ele San Xoán dos Reís ele Toledo, o que parece lóxico ciado o recente da súa fundación. 

O rei Manuel de Portugal peregrinou a Santiago en 1502 e ó seu regreso a Lisboa 

manclou facer unha lámpada de prata coa feitura dun castelo que se colocou tamén ante 

o altar maior. O reí designou aclemais a unha persoa que se ocupara en Santiago de con

servala prendida día e noite, nomeamento que realizou ata tres veces por morte dos suce

sivos encargados20. 



Idade Moderna 

As consecuencias da reforma luterana e doutras ramificacións protestantes fixé
ronse notar no fluxo de peregrinos europeos a Santiago e, loxicamente, no número de 

doazóns efectuadas. Pero isto non impide que por distintos camiños e especiais cir
cunstancias seguiran a chegar obras fabricadas máis alá dos Pireneos . Ademais , conti
nuaron as ofrendas encargadas a artífices de cidades castelás e portuguesas por parte 
dos reis, grandes eclesiásticos e membros da no-

breza especialmente. 
A peza máis importante que entrou na cate

dral no século J\'VI é a custodia de asen to realizada 

polo leonés Antonio de Arfe entre 1539 e 1543, 
así como o seu asento de 1571-1573. Citámola 

aquí porque a primeira peza executouse en San
tiago e a segunda en Valladolid, pero tanto unha 
coma outra ofrecen de maneira diferente ten
dencias artísticas clescoñecidas na pratería com
postelá. A custodia custeouna a fábrica catedra

licia mediante a fundición ele pezas antigas, pero 
ignórase quen o fixo ca asento, xa que non apa

receron os pagamentos nos libros de cantas da ca
tedral. Arfe amasa unha estrutura renacentista, 

proporcionada na gradación dos distintos carpos, 
con torres de canto e columnas abalaustradas, ins

pirada seguramente en Francisco Becerril e Juan 
Ruiz O Vandalino ; estatuas , relevos figurados e 
motivos ornamentais responden a características 

clun primeiro estilo renacentista . Por tocio isto, a 
obra resulta innovadora por completo no medio 
do panorama da pratería de Santiago e, en con

creto, entre as pezas do tesauro e relicario cate
dralicios. No asento -cuns seis relevos que se dedican á vida , marte e milagres de San

tiago- o artífice mostra un estilo ele gran maclureza que valora os distintos termos e a 
profundidade espacial , os elementos da paisaxe e as figuras de moi coidado debuxo e rica 
expresión, nunha visión clasicista moi distintas da dominante na custodia ; ó cabo de 
trinta anos, significa outra extraordinaria noviclacle no ámbito artístico21. 

Non son moitas as pezas foráneas doadas ó Apóstolo no século J\'VI que se conser
ven. O arcebispo Gas par de Ávalos encargoulle ó propio Antonio ele Arfe un cáliz el e aura 

e esmaltes en 1542, ele gran peso e adornado con catro historias da Paixón , pero non 

C ustodia proces ional. 
Juan de Arfe ( 1539, 
1545 e 1573 ). 
Te sauro da Catedral 
de Santi ago de 
Compos tel a 
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consta que o doase á catedral. Pola contra, gárdase no Tesauro unha cruz de altar de cris
tal de rocha con pé de prata sobredourada, obsequio do mesmo prelado e que se atribúe 

a un artífice granadino, P. Micel, de quen non parece que se publicara noticia ningunha. 
Non nos estrañaría que se tratase en realidade do valisoletano Pedro Miguel, pero non 

tivemos oportunidade de ver as marcas da cruz. 
A inscrición no broche dunha capa pluvial permitiu hai máis de un século identifi

car a Beltrán de Croix, arcediago de Nendos, coma o doador dun conxunto de oito capas 

de brocatel vermello e amarelo con motivos vexetais característicos de centros italianos 
e con paralelos xenoveses, pero que tamén se tecían en Toledo e Valencia. As caídas e 

carapuchos das capas contratáronse co bordador Gonzalo Luaces en Santiago en 1561. 
É evidente que pouco antes teceríase o corpo das capas, coñecidas erroneamente como 
de santa Isabel de Portugal, que non fo¡ a doante22. 

Filipe Il ordenou nunha cláusula do seu testamento que se puxese unha lámpada de 

prata para que ardera sempre pola súa alma na catedral de Santiago, onde celebrara os 
seus esponsais con María Tudor en 15 54, casándose con ela na festa do santo dese 

mesmo ano. Pero os regalos que comportan quizais maior simbolismo dos chegados neste 

século A.'VI son os de Xoán de Austria, vencedor na batalla de Lepan to o 7 de outubro de 
1571. O peregrino boloñés Domenico Laffi alcanzou a ver en 16 70 na catedral as pezas 
ofrecidas polo medio irmán de Filipe JI e anota no seu diario que eran "moitas insignias, 

estandartes militares e pendóns e moitas causas de guerra, como distintas armas e arma

duras e moitos equipos de gran valor e moita fama". Entre estas obras destacaba o fanal 

da nave capitana de Alí Bajá que se colocaba cada ano o día do Apóstolo para alumear o 
seu altar, que non se conservou. En cambio, existe aínda unha das bandeiras da galera 

de Xoán de Austria, de liño pintado e dezasete metros de lonxitude. Adórnase o gallar
date coas figuras de Cristo crucificado, a Virxe e san Xoán, a aguia bicéfala e as armas 
de Filipe II, Pío V, Venecia e Saboia23. 

Máis numerosas son as ofrendas documentadas ó longo do século A.'VII procedentes 

en ocasións dos mesmos reis , aínda que ningún deles viaxou a Santiago, ou das súas 
esposas. Consérvase no tesauro catedralicio un cáliz esmoleiro ofrenda de Filipe III en 
1607. Os reís españois dende Filipe II presentaban tres cálices cada día de Epifanía que, 

tras a súa consagración, se regalaban, ás veces mediante un cortesán , a igrexas e con

ventos . Supoñemos que o propio monarca decidiu a doazón do cáliz a Santiago. Este 
mesmo reí doou á catedral en 1618 un relicario de prata domada de santa Margarida 

que tamén se conserva, o que intuímos debeu facer en memoria da súa esposa Marga

rida de Austria. Aínda que os autores das dúas obras permanecen anónimos, podemos 

supoñer que foron fabricadas na corte madrileña. A raíña Margarida, pola súa parte, rega
lara un ha mitra con pedras preciosas, o que se declara en 1701 , canelo o cabido decidiu 

utilizala para custear a nova custodia que fixo o salmantino Juan de Figueroa24; é evi

dente que a peza resultaba inútil, o que explica o seu aproveitamento. 



Quizais o obxecto ele maior rareza ofrecido ó apóstolo Santiago fo¡ a cama ele prata 

que o 28 ele xullo ele 1635 presentou o licenciado Serrano ele la Sierra, capelán ele honra 

ele Filipe IV, á catedral ele Santiago no nome da raíña Isabel ele Barbón. Esta cama clebeu 

ser aquela na que pariu a raíña ó príncipe Baltasar Carlos o 17 ele outubro ele 1629: " ... y 
por la devoción grande que su Magestad tiene al glorioso apóstol Santiago, reconociéndole 

1?0r patrón único destos Reinos y defensor desta Monarcliía y para que las armas del Rey 

nuestro señor en las ocasiones presentes se allen favorecidas con la protección del santo Após
tol, abía querido recurrir a su favor y enviarle a visitar con una rica ofrenda, hes a saver, una 

cania de plata con colgadura de terliz tafetán"25. A fins ele out u bro ele 1621, Diego ele 

Zabalza, prateiro ele prata da raíña, estaba a realizar unha cama ele prata nas casas do 

Tesauro ele i\llaclricl, e seguramente se trate do exemplar cloaclo máis tarde a Santiago. 

Tamén fo¡ peculiar a cloazón do deán da catedral ele Toledo, Luis Fernánclez ele Por

tocarrero, o 9 ele xuño ele 1655 no nome ele Filipe IV, ele quen era sumiller ele cortina, 

con motivo do ano santo. Incluía "seis paños de colgadura con sus colunas y en los claros 

sus jarros de flores sobre pilastras, todo matizado; un dozel con tres piezas de cenefas y su 

respaldo, todo matizado; vna colunina que uenía aparte, ecliura de los mismos pafios; diez 

y seis pafios para almoadas del mismo labor; diez sillas de a tres pie9as cada una del mismo 

labor en tela que ha de servir para ellas; dos tro9os de tela texida del fondo de la misma col

gadura, el uno blanco y el otro paxi90"26. Na elata ele 1669 das cantas ele fábrica da cate

dral menciónase a cloazón real do teixo ele ouro e a colgadura rica27, o que significa 

quizais que unha gran prancha circular cubría o espacio delimitado polos panos ele seda. 

De inmediato, as colgaduras clisplL\'.éronse na capela maior e crese que coas súas colum

nas salomónicas, que reproducen a antiga pérgola constantiniana ele San Pedro ele Roma 

e nun pano o baldaquino ele Bernini con moita aproximación, influíron ele maneira deci

siva na reforma do cóengo Vega y Verdugo, que cubriu os muros da capela maior con 

columnas salomónicas e froitas talladas en macleira. Na actualiclacle, o seu estado ele 

conservación é lamentable e só se expón un dos panos; son ele climensións pouco mane

xables -catro metros ele lado- e ele materiais moi fráxiles -teciclo ele seda ele cores e fío 

ele ouro sobre tafetá- o que impecliu un completo estudio iconográfico e simbólico. 

As seguintes cloazóns coñeciclas realizounas Xoán ele Austria, filio ilexítimo ele Filipe 

IV, que estivo en Santiago varios meses ó longo ele 1668. É posible que claquela regalara 

a excepcional imaxe ele cabeceira (capezzale) ele bronce, prata e coral, ele gran tamaño 

(81 x 69 cm), que representa a san Cristovo co Neno no ombro2B. É obra siciliana cla

table no segundo cuarto do século )..'V[!, que puiclo adquirir Xoán ele Austria canelo fo¡ 

vicerrei ele Sicilia (setembro ele 1648 a maio ele 1651 ). Se ben esta peza non se puiclo 

documentar, non sucede o mesmo coa gran lámpada que enviou dende Zaragoza -onde 

era lugartenente xeral da Coroa ele Aragón- en 16 73; lamentablemente non existe xa, aíncla 

que se probou a iclentificala cunha conservada que é anterior e demasiado sinxela. O ci

rurxián ele cámara ele Xoán ele Austria, Giovanni Battista Juanini , escribe sobre a mes-
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tría do seu señor "en la adnúrable y e.1:traordinaria lámpara que envió al apóstol de las Es

pañas para ser colocada y dotada en su gran santuario de Conipostela, monumento igual de 

su piedad y habilidad en disponer la arquitectura, pues fue dibujada de su mano; y como se 

fabricó en su palacio, dedicaba las horas del más lícito ocio en adelantar la prolixa obra, .ha

ziendo diversas figuras que empezó y acabó de su mano y no se distinguen de las que formó 

el artífice a cuyo cargo corrió la hechura, siendo indubitadamente el más capaz y experimentado 

de la Corte"29. Debe haber un punto de esaxeración no comentario de Juanini, antes ben 
consta que Xoán de Austria era afeccionado a realizar labor de pratería . Posiblemente da
ría trazas e iniciaría algunha figura, pero o artífice fo¡ o parisiense Denis da Fontaine, apro
bado como mestre en Zaragoza en 1659 e documentado ata 1681 , especializado en re
alizar figuras de vulto pero tamén pezas propias dun prateiro de ouro. O contrato para a 
feitura da lámpada asinouse o 11 de decembro de 1671, fixando o peso en 1.500 onzas 
(algo máis de 43 kg) e o prezo en 32.000 saldos xaqueses, que só chegou a se satisfacer 
por completo xa morto don Xoán; o mesmo prateiro fo¡ o encargado de transportar a lám
pada a Santiago a finais de 16 7330. A peza debeu ser extraordinaria polo seu peso e 
adorno das figuras; ignoramos cándo e cómo se produciu a súa desaparición31. 

Seguimos a orde cronolóxica ó facermos mención dunha breve e imprecisa noti
cia de 16 71 de que se pagaron 2.384 reais ó prateiro da catedral, Antón de Castrigo, 
por 149 marcos de chapa de prata para aderezar, branquear e axustar doce chapas "das 
que viñeron de Madrid"32. Aínda que non se sabe de qué peza se trataba nin se era 
unha doazón ó Apóstolo, parece oportuno que esta nova non lles pase inadvertida ós 
especialistas. 

Afortunadamente conservouse unha peza que fo¡ exvoto da duquesa de Aveiro, pe
regrina a Compostela en 16 77. Trátase dun grupo estatuario excepcional en prata, de 
considerable tamaño (58 cm de altura) que se conserva no tesouro catedralicio. Repre
senta a Santiago matamouros a cabalo ante tres soldados, cunha grande árbore para 
dar naturalismo á escena guerreira33. Destaca a redundancia de ofrecer unha imaxe de 
Santiago como xa sucedera na época medieval e sorprende un pouco o asunto escolleito; 
recórdese a non afastada independencia do reino de Portugal da monarquía española. 
Non coñecemos entre as pezas de pratería portuguesa conservadas ningunha compa
rable, nin sequera na peaña poligonal, coas súas molduras adornadas con lingüetas e 
cintas, e nos pés de volutas con cabezas infantís. Polo de agora, a obra permanece, anó
nima . Nalgúns aspectos, houbo de inspirar o grupo do mesmo asunto marcado por 
José de Noboa en 1798 e conservado no mesmo tesauro catedralicio . 

Volvendo ás ofrendas da coroa española hai que mencionar o portapaz de cristal de 
rocha e gornicións de ouro e esmaltes datable no século XVI e atribuído a Valerino de 
Vicenza, doado por Carlos JI en 1683; de estrutura arquitectónica, a modo de retablo, 
presenta como asunto a Resurrección de Cristo. Pero naquel mesmo ano, a raíña nai 
Mariana de Habsburgo ofrecía dúas extraordinarias cornucopias de 78 cm de altura e 



anchura, en prata sobredourada marcadas en Augsburgo. As grandes medallas en relevo 
que ocupan o centro da peza representan pasaxes do Xénese: Xosé interpreta os soños 
do Faraón, encontro de Xacob e Xosé en Exipto; as dúas escenas están asinadas por Jakob 
Jager, datadas en 16 73. Por outro lado, o adorno -flores, aguias con coroa imperial , pólas , 
festóns con froitas e brazos con prato e esqueiro- leva a marca de Lukas Lang. Ata agora 
descoñecemos cómo chegaron as obras a estaren en poder da Raíña, que as entregou 
dez anos despois da súa fabricación. Son dúas pezas espectaculares , sen dúbida entre 
as máis salientadas de toda a pratería europea barroca34. 

En 1693, a fábrica catedralicia pagou 1456 reais ó prateiro Xoán Carballo "por dou
rar as caixas para as láminas que deu a Raíña"35. Débese tratar de Mariana de.Neuburg, 
a segunda esposa de Carlos Il , pero non sabemos se eran láminas con algunha imaxe 
de Santiago ou con outro asunto. A Virxe do Leite, de barro policromado, firmada por 
Luisa Rolclán como escultora ele cámara, dende 1692, é posiblemente unha ofrenda ele 
Carlos Il . 

É posible, aíncla que non se encontrou documentación ó respecto, que algúns orna
mentos litúrxicos do século .\'VII que se conservan no tesauro da catedral ele Santiago, 
foran ofrecidos ó Apóstolo e executaclos fóra ele Compostela . Por exemplo, unha capa 
pluvial con adorno de flores e un floreiro no carapucho sobre fondo branca que se cla
sifica como napolitano, ele cara a 170036. 

O arcebispo dominico Antonio de Monroy, que ocupou a sé compostelá en 1686, 
custeou durante o decenio 1694-1704 o conxunto de pezas ele prata e ouro máis impor
tante feíto na honra do Apóstolo en calquera época; como indica o teor do contrato da 
custodiá, "por la debozión ardiente y ferboroso 9elo que tiene al santo Apóstol y patrón sefíor 
Santiago, para que su altar y capilla mayor.esté con la autoridad y de9ensia que se requere 
para beneraúón del culto divino, honrra y gloria de Dios"37. Non nos corresponde tratar 
aquí das obras encargadas a artífices composteláns que, en arele cronolóxica, foron o 
frontal ele Antón ele Montaos (1694-1695), clous banzos atribuíclos aXoán Posse (1697), 
clez candeeiros cleste último prateiro que non se conservan ( 1698) e un copón ele ouro 
do mesmo artífice (1698). 

Pero o resto das pezas realizounas o artífice salmantino Juan de Figueroa. A custo
dia , o tabernáculo con sagrario, contratouse o 24 ele marzo ele 1 700 para que estivese re
matada a véspera da festa de Corpus Christi de 1701 , o que se debeu cumprir. Fíxose 
segundo as trazas do beneclitino freí Gabriel ele las Casas, mestre ele obras do mosteiro 
ele San Martiño (que se conservan no Arquivo Histórico Nacional de Madrid), nas que 
se efectuaron algúns cambios, senda o principal o emprego de columnas salomónicas no 
lugar das toscanas previstas. O peso sería ele 1200 marcos (276 kg) ele prata, que se do
rou , e o prezo, excluíclo o material pero co porte, 100.000 reais de vellón, moi alto non 
só en termos absolutos senón tamén proporcional á feitura, que clebeu roldar os 80 re
ais por marco. Contén relevos de Deus Pai , da Última Cea na porta do sagrario, dos 
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Conxunto do 
Camarín barroco. 
Figueroa ( 1704 ). 
Capela maior da 
catedral de Santiago 
de Compos tela 

evanxelistas e de san Tomé de Aquino na parte traseira , así como estatuiñas de san Pe

dro e san Paulo, os país da Igrexa latina, así como da Fe e a Esperanza, ademais da Pamba 
na bóveda do expositor; todo isto ofrecía un completo programa iconográfico tradicional 

e esencial. No contrato prevíase ademais que en lugar do viril debuxado na traza se co
locase unha imaxe da Virxe de Guadalupe (recórclese que o prelado nacera en Querétaro) 

segundo unha estampa que se lle daría ele 
modelo, aínda que non consta que chegara 
a se facer. A riquísima obra non segue tra

clicións galegas, a pesar da autoría de Ca

sas, e detéctanse algúns inflwms madrile
ños e aínda romanos, ademais da pegada 
do propio Figueroa, que xa labrara as andas 
da colexiata de Toro en 1685 coas que hai 

relacións na estrutura e ornato. 
Pouco despois de concluído o gran con

xunto, Monroy encargou novas pezas a Fi

gueroa . O 7 de agosto de 1791 contratou
se a cadeira e arco para a imaxe de Santiago 

(que se encontra no camarín barroco reali

zado por Lucas Serrano e Domingo de An
drade), de prata domada, de catro por tres 

varas (334 x 250 cm), peso de 6.000 onzas 

(172,5 kg) e 54.000 reais de vellón como pre
zo da feitura (72 reais por marco) , un pre

zo realmente elevado, aínda tendo en can
ta que incluía madeira, ferraxe e porte. 

Debíase concluír para a festa de Santiago de 
1703 , aínda que, parece que non estivo disposta ata xaneiro de 1704. A cadeira ten bra

zos de voluta e querubíns, así como pés ele dragóns con respaldo ele motivos vexetais ; o 

arco apoia en dúas piastras con medallas de Teodoro e Atanasia, querubíns baixo coroas 

por riba e placa recortada con elementos vexetais sobre as armas episcopais por baixo; le
va grandes cartelas laterais con dous anxos e unha gloria coa figura de Deus Pai entre que

rubíns, nubes e raios na clave. Non se indica no contrato quén fixo a traza, pero non é du

bidosa a intervención do propio Figueroa, xa que os elementos ornamentais relaciónanse 
con outras obras súas aínda que non se coñece estrutura similar á compostelá. 

O 9 de agosto do mesmo ano 1701 fo¡ o cóengo fabriqueiro quen asinou o contrato 

con Figueroa para facer o viril ou custodia portátil, de ouro, con peso de 90 onzas, aínda 
que non alcanzou máis ca 66,5 (1.897 gr) , e pedras preciosas que en parte saíron da fá

brica catedralicia . Moitas compráronse en Madrid, mentres algunhas -catorce diaman-



tes e unha esmeralda- foron doadas polo arcebispo, ata alcanzar un total de 1.227 dia

mantes, 30 zafiros, 5 xacintos, 228 esmeraldas, 197 rubís e un topacio. O prateiro co
brou pola feitura 250 dobróns (7.500 reais) , prezo moi alto, o que unido ó das peclras com
pradas en Madrid, orixinou unha controversia no seo do cabido, que, non obstante, lle 

entregou ó artífice outros 50 clobróns "de guantes", isto é, como gratificación. Sen con
tar o ouro e peclras que puxo a fábrica dos seus fondos , o custo ascendeu a 3.837 pesos 
(57.555 reais). A custodia leva unha inscrición co nome ele Figueroa e a elata en Sala
manca, 1702; a obriga ele entregar a obra un mes antes da festa do Corpus Christi ele 1702 

clebeuse cumprir, posto que consta que o 20 de xuño xa estaba en Santiago. A traza , se
gundo Taín, corresponde a Figueroa e resulta singular, agás no cerco de raios: marco on

dulado do viril, nó formado por querubíns e, sobre todo, pé levantado ele superficie on
dulada fragmentado raclialmente e con perfil recortado tamén ondulante. 

As últimas pezas do conxunto volveunas custear o arcebispo Monroy. O contrato asi

nouse o 2 de xaneiro ele 1704 e, por el, Figueroa obrigouse a facer unha esclavina, bordón 
e cabaza de prata clouracla para vestir ele peregrino a figura ele Santiago, de acorelo cunhas 

trazas clun autor que non se menciona. As pezas debían levar pedrería e pagaríanse de 

acorclo coa taxación que se había ele facer en Madrid antes de San Xoán do ano citado, 
para que clespois se trasladaran a Santiago o 20 ele xullo, a tempo ele as colocar para a 

festa do santo. As obras concluíronse con atraso e da taxación que fixo Pablo Santos de 
Ocampo en Madrid cleu conta ó Cabido compostelán en carta ele 15 ele clecembro; Monroy 

enviounas á catedral o 16 de xaneiro ele 1705 . Ás citadas pezas engadírase unha xoia que 
era un peto ele tres corpos: broche, tarxeta coas armas do arcebispo e vieira con espada 
ele rubís que era a cruz ele Santiago, con imaxe da Nosa Señora da Concepción polo re

verso. A clescrición de Ocampo, que fo¡ prateiro ele ouro antes que taxaclor ele Cámara, 
inclúe 1.360 diamantes, 183 esmeraldas e 148 rubís ; a cabaza, que describe polo miúclo, 

levaba 352 diamantes, 93 esmeraldas e 32 rubís que, como a xoia, clesapareceron du
rante a ocupación francesa, antes ele abril ele 1809 . Do bordón, que se adornaba con 374 
diamantes, 25 esmeraldas e 48 rubís, só queda a cana e a esclavina, feíta de clúas me

tacles , con ornato de trofeos, froiteiros , cunchas e tarxetas con letreiros que sinalan o clo
aclor e o artífice. O peso da prata das tres obras -sen a xoia- fo¡ case ele 78 marcos ( 18 

kg) , que custaron 54.824 reais, e o valor das peclras, taxado en ducados ele prata, 12. 700 
(xoia), 2.930 (cabaza) e 1.833 (bordón), en total: 284 .186 reais. A feitura taxouse en 

113.400 reais, se fomos quen ele interpretar ben as complexas cifras. De calquera forma , 

asombra o extraordinario valor ele toda a obra realizada nestes anos do pontificado ele 
Monroy que non parece que teña parangón en ningunha catedral española. 

Este arcebispo fixo outra cloazón á catedral ele moi distinto carácter. Trátase dunha 
imaxe da Nosa Señora ele Guadalupe pintada sobre táboa que miele clúas varas ele altura 

e que o prelado clebeu adquirir en México a fins do século .A'VII. Tamén se lle atribuíu a 

ofrenda clun xogo de viñateiras con banclexa e campaíña que se clixo marcado en México 
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polo ensaiador maior Diego González de la Cueva, pero este actuou de 1731 a 1778, 
polo que a doazón debe corresponder a outro personaxe. 

En 1731 un raio atravesou a catedral, aínda que non causou danos, e como ell.'VOto, 

o cabido encargou unha imaxe de santa Bárbara en prata dourada, de dúas t~rcias de 
vara de altura. Segundo un clebuxo do pintor Juan Antonio García Bouzas, conclL;íuna 

en 1733 Juan Álvarez ele Cartavio, o máis importante prateiro activo en Val ladolid 
durante o segundo cuarto do século XVIII, que xa fixera o camón da Virxe da Fuencisla 

ele Segovia e as andas da catedral de Valladolid38 entre outras obras. A estatua é unha 

figura chea ele beleza e refinamento con riqueza nos panos e coidada composición na 

curvatura do corpo, que se compensa coa torre e a palma que porta nas mans. 
André Gondar, cóengo da dignidade de chantre da catedral, efectuou varias doazóns 

a mediados do século A.'VII l. Entre estas, dúas series de pinturas flamengas ó óleo sobre 

cobre, do século A.'VII, dedicadas ós Artigas da Fe e a vida da Virxe, que se conservan 
na sancristía. Tamén doou un cá liz e dúas fontes en 1750, das que non sabemos se aíncla 

se conservan nin o seu lugar ele orixe, e un libro de coro de 1752 que parece feíto en 

Santiago. Outro cáliz ele prata dourada , adornado cunha figura de Santiago peregrino e 

insignias xacobeas aclemais dos usuais motivos eucarísticos, está marcado en Salamanca 
e se atribuíu ó marcador Ignacio Montero e datado en 175339. 

O mestrescola Diego Juan ele Ulloa realizou unha doazón de especial importancia: 

unha lámpada e dúas arañas que fabricou Luigi Valadier, prateiro broncista e lapidario 

romano, un dos artífices principais activo en Roma dende 1760 ata a súa morte en 1785. 
Estas obras, executadas en 1764 e colocadas no ano seguinte fronte do altar maior da 

catedral compostelá, onde continúan, son pezas temperás na súa produción, que des

pois evoluciona ó Neoclasicismo. As formas sinuosas, o adorno de roca lla , os querubíns 

e motivos vexetais configuran obras mestras do rococó. A lámpada aclórnase cunha meda

lla ova lada da Virxe e as arañas rematan na sC1a parte superior con estatuíñas ele Santiago 
peregrino e da Virxe; levan aclemais numerosos querubíns e as armas do doante4D. 

Pouco despois , en 1769, o cóengo Losada facía entrega dunha pintura da Nosa 

Señora ele Guadalupe con escenas das súas aparicións nos seus catro cantos; é óleo sobre 
cobre con marco de prata e está asinada por Juan Patricio Ruiz. É un exemplo de cloa

zón sinxela, aíncla que valiosa histórica e artísticamente, como tantas que alternan con 

outras máis ricas e espectaculares que xa se citaron. 

O cardeal Zelada obtivo do papa Pío VI as reliquias do corpo ele san Victoria (Vitto

rio) e entregoullas á catedral ele Santiago. O 9 de xuño de 1789 clábase por informado 

freí Sebastián Malvar, arcebispo da sé, quen lle escribía ó presidente do cabido que cele

braba "se aumente con este motivo o lustre e esplendor da basílica donoso santo Após

tolo'', O 12 de agosto celebrouse unha extraordinaria procesión co corpo do Santo ata a 

cateclra l41 ; pero aquí interésanos mencionar a urna relicario na que chegou dende Roma, 

que é de macleira con vidreiras e adornos de bustos nos cantos e anxiños sobre volutas; 



un segundo corpo máis pequeno, pecha un recipiente metálico, probablemente de prata, 

que deb~ conter máis reliquias. 
Dúas estatuas de prata de dúas tercias de vara que feíto en Madrid polo prateiro Fran

cisco Pecul deberon ser encarga da fábrica catedralicia. O artífice era compostelán, pero 

estudiou na Academia de Bellas Artes de San Fernando, traballou en Madrid e fo¡ eli

xido académico de mérito o 1 de setembro de 1799, presentando precisamente a imaxe 
da Inmaculada Concepción que se conserva en Santiago. Está inspirada no modelo que 

enviou en 1765 dende Roma á Academia Isidro Carnicero e que copiaron moitos escul

tores, aínda que presenta algunhas variantes que remiten directamente a outro modelo 
de Inmaculada famoso, o que realizou Manuel Álvarez para a capela real en torno a 1774. 
É unha peza de clara raizame rococó, como se aprecia pola sinuosidade da súa compo

sición e a complexidade dos seus panos. Só cinco anos despois, en 1804, labrou unha 
estatua de santa Tareixa cun viril que acubilla un dente e unha tarxeta cunha sinatura 

que penduran do seu pescozo. Esta obra amósanos o auténtico esp írito neoclás ico de 
Pecul, visible xa no pedestal, na verticalidade dos pregamentos en ares ta e na composi

ción pechada da figura. É posible que un xogo de cáliz e vii'íateiras, tamén neoclás ico, 

que se conserva no tesauro foran igualmente doazón na honra do Apóstolo42. 

Lámpada. Luigi 
Va ladicr ( 1764). 

Capela maior da 

catedra l de Santiago 

de Compostela 

f\raiia . Luigi 

Va ladie r (1764 ). 

Capela rnaior da 
catedra l de Santi ago 

de Compos te la 
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Idade Contemporánea 

As consecuencias da Revolución Francesa e a Guerra da Independencia española 
foron determinantes na diminución das peregrinacións a Santiago, sexa dende máis alá 

dos Pireneos ou dende a propia Península; por isto tamén se realizan menos doazóns. Esta 
tendencia vaise facer crecen te ó longo do século XIX e tamén durante o século XX ata a 

conclusión da Guerra Civil Española e da Segunda Guerra Mundial, data que suporá un 

punto de inflexión a partir do que se observa un renacemento do espírito xacobeo. 
A pesar disto, pódense citar algúns exemplos illados de evidente interese. 

Pedro Acuña, sobriño do arcebispo Malvar, que foi conselleiro de Estado e secreta
rio do Despacho ele Gracia e Xustiza cloou unha colección de tapices e unha rica capa 

pluvial con bordados en ouro sobre fondo branco con motivos xacobeos e vexetais, pro
bablemente madrileña ou toledana. 

O arcebispo Rafael de Múzquiz y Alclunate cloou ó Apóstolo un xogo de altar en 1818 
ele ouro e diamantes, que comprende cáliz, viñateiras , campaíña e bandexa , de estilo 

neoclásico moi adornado; o nó do cáliz, de rara planta caclracla, leva relevos da Última 
Cea, Oración no horto, Camiño do Calvario e Santo Enterro. É obra do prateiro Lucas · 

Toro, natural ele Al balate ele Zorita ( Guaclalajara) que aprendeu en Madrid, seguramente 

na Real Escola de Antonio Martínez e ele quen se coñecen magníficas obras civís e reli
xiosas , senclo as cornpostelás as máis modernas43. Este cáliz ~epercutiu nos esrnoleiros 

do carcleal arcebispo Martín de Herrera obra de Ricardo Martínez Costoya en 191144_ 
Quizais fo¡ un encargo da fábrica catedralicia o terno branco teciclo na Real Fábrica 

de Molero, Hernández e compañía ele Toledo en 1824; o modelo neoclásico utilizouse 
noutros ornamentos, aínda que aquí se inclúen cruces de Santiago45. 

En 1852, Isabel lI enviou os duques de Montpensier como delegados rexios a San

tiago para realizar a ofrenda nacional instituída por Filipe IV en 1643. En tal ocasión, 

regalaron unha copa con tapa e asas de prata clouracla e 46 cm de altura na que se depo
sita o importe da ofrencla46. Trátase duna peza inglesa que eremos clasificar aquí por 

prirneira vez con exactitude. As marcas son, aclemais da cabeza do rei Guillerme IV e as 
ele Londres (cabeza de leopardo e león pasante), a cronolóxica corresponclente a 1834-
35 , así corno as persoais ele tres artífices: James Barber, Georges Cattle e William 

North. Os tres marcan xuntos dende 1825 ata 1831equizais1837, pero en York; supo

ñernos que tarnén o fixeron en Londres, pois a esta ciclacle corresponden as marcas, 

incluso a cronolóxica. Pola sóa estrutura e adorno vexetal é obra propia do período 
romántico. 

Respecto ó século XX, Alejandro Barral -que é quen máis e mellor escribiu a propó

sito do tesouro catedralicio e outros obxectos do templo- resalta que un aspecto princi

pal "é a presenza da produción foránea, manifestación do continuado amor ó Apóstolo, 

e corno efecto da peregrinación -cloazóns piadosas- aínda que carezan da caliclade de 



tempos precedentes. Pero, en definitiva, trátase dunha ofrenda agradecida, unhas veces 
persoal e outras veces de grupos"47. 

Cabe destacar algunhas pezas de culto que testemuñan o desenvolvemento das doa

zóns dende mediados do século4B. O mariscal Henri Philippe Petain (1856-1951), ven
cedor de Verdun e embaixador de Francia en España ó rematar a Guerra Civil ( 1939-1940), 

regalo u en 194 3 como record o da súa misión un copón de prata e almafí fabricado en Pa
rís por Jean-Emile Puiforcat (1897-1945) , membro dunha ilustre familia de prateiros. A 
partir da exposición de artes decorativas (París 1925) que orixinou o termo art decó des
tacou pala xeometría conferida ás súas pezas de uso doméstico ou litúrxico, con superfi
cies lisas e labores cheos de pulcritude, como se pode apreciar neste copón. Os cilindros 
de copa, hastil e pé definen a súa estrutura sinalando unha cruz plana e rectilínea sobre 

a barra de almafí. 

Moi distinto carácter ten o cáliz coa súa patena de prata dourada que ofreceu o Con
sello Superior da Asociación de Xoves de Acción Católica Española con motivo da pere

grinación da xuventude do mundo o domingo A.'V de Pentecoste do Ano Santo de 1948. 
As pezas están marcadas polos prateiros xemelgos madrileños Marcelino (1909-1952) e 
Miguel ( 1909-1999) Cruz Cuyaubé, que despregaron unha ampla actividade no ámbito 

da pratería de prata relixiosa e civil e da pratería de ouro, tallando numerosas xoias e que, 
ademais, exerceron un fecundo maxisterio, non só a través dos oficiais e aprendices do 
seu obradoiro senón tamén coa fundación da primeira Escala de Xoiería de Madrid, á 

que asistiron famosos prateiros dos nasos días . As pezas inscríbense nunha tendencia 
de fundamento medieval anovado na súa estrutura funcional e no simbolismo da figu

ración e das inscricións que atinxe ó apostolado e ó sacrificio martirial , á peregrinación 

xacobea e á Virxe do Pilar e á Apocalipse. O estilo das figuras é ó tempo de elemental 
simplicidade e de expresionismo sereno acorde con linguaxes que abrían novas camiños 
na arte cristiá. Aínda que se poderían citar outras obras que chegan ós nasos días, per
mítasenos concluír con este cáliz e esta patena en homenaxe a quena fixeron, que foron 
meu pai e meu tío. 
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Altorrelevo con Santiago peregrino 

1: 

Anónimo 

·Finais do século XVI 1 

Madeira policromada, estufada e dourada 

91 x 66 cm 

As máis antigas representacións de Santiago peregrino inciden no seu carácter 

apostólico, conxugado ocasionalmente con trazos episcopais .- 0 extraordinario 

auxe da peregrinación a Compostela posibilitou, non obsta.nte, un desenvolve

mento fundamental da iconografía de Santiago ó adquirir a súa repres~ntadón 
os trazos e atributos propios dos que peregrinaban ó seu sepulcro. Oeste m·ado, 

deuse o singular fenómeno polo que un santb acabou por adoptar o hábito dos 
Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 239 seus devotos, cos que peregrina, invisible, para at.ixilialos durante os i:ranscis da 

viaxe, nunha iconografía, xurdida lo.nxe &) sa~_túario xaco~eo e afastada dasúa 

principal ruta de peregrinación. 

Esta iconografía sufrirá non obstante unha serie de variantes ó longo do tempo_ que cristaljzarán ~ 

partir de finais do século XVII e ó longo do XVIII na irna~e que estamos a estudiar. Neste altorrelevo'. · 
a figura de Santiago, enmarcada por unhas colgaduras na parte superior, reé:órtase sobre un fondo 

cunha decoración vexetal estufada que reproduce esquemas·típicos do século XVII. O Apóstolo repre

séntase con longa túnica cunha ampla esclavina dotada de gran movemento gracias ós seus crebados 

pegues. A figura de Santiago, tocada cun sombreiro d~ amp!~ ab~ v~lteada' ~~todo o seu .contorno 

cunha insignia en forma de vieira na súa fronte, leva un libro pechado baixo o brazo esquerdo, men

tres que baixo do dereito hai unha cabaza que, probablemente, pendía dLin bordón suxeitci pala man 

dereita, desaparecida o mesmo có bordón. 

A crecha cabeleira, a barba tamén riza e partida, o amplo movemento dos crebados panos da · 

esclavina e a disposición dos pregamentos da parte inferior"da túnica, na que os volumes tensos das · 

extremidades articulan o vestido en grandes planos dispostos verticalmente sor¡ elementos· que 
o confirman no último terzo do século XVII. '' . . 

M:S.H. 
•¡ 





Líber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus 

Scriptorium da catedral de Santiago 

Compostela, ca. 1150-1160 

Pergamiño, 225 ff.; letra carolina, 
miniaturas e capitais iluminadas 

290 x 210 mm 

Santiago de Compostela, 
Arquivo da Catedral 

Facsímile, 1993: Santiago de Compostela, 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 

A formulación compostelá de creación da Roma de Occidente soñada por Diego 

Xelmírez non se había de lograr só co poderoso esforzo edilicio despregado na 

cidade apostólica na primeira metade do século XII : a construción da catedral 

románica, o palacio episcopal, a canónica, o hospital de peregrinos, a praza do 

Paraíso e a súa mirífica fonte, o servizo de condución de augas e a apertura de 

novas rúas na cidade. Xelmírez tamén ambicionaba un monumento bibliográfico 

dedicado á devoción xacobea e á promoción do Camiño de Santiago, no que se 

compilase a expresión intelectual máis exquisita e completa da riqueza litúrxica, 

artística e musical da cultura cristiá medieval occidental. Esta obra non é outra 

có Códice Ca/ixtino, nome popular polo que-é coñecido o exemplar máis com-

pleto e antigo do Liber Sancti Jacobi da catedral compostelá, 

Copias posteriores difundiron este monumental legado da 

cultura occidental, localizadas en diversas bibliotecas e 

arquivos europeos. 

Recibiu o nome de Calixtino polo interese dos seus verda

deiros autores en simular que fora o papa cluniacense Calixto 

11 (1119-1124) o redactor do inspirado e voluminoso texto. 

A atribución está reforzada coa imaxe do pontífice inclinado 

sobre a súa mesa de traballo e escribindo o códice, miniado 

nunha letra "C" inicial do Libro 1, unha das tres capitais con 

personaxes vinculados ó texto que integraba o Liber. As 

outras dúas iniciais iluminadas son o "I" dedicado ó apóstolo 

Santiago e o espectacular 'T' do principio do Libro IV, no 

que aparece o arcebispo Turpín de Reims, suposto autor desa 

parte do códice. Co Liber Sancti Jacobi a lgrexa de Santiago 

quixo potenciar o culto xacobeo e a peregrinación occidental, 

entendida como o grande acontecemento da Europa cristiá 

do seu tempo. A composición da obra iniciaríase por inspira

ción de Xelmírez cara a 1130, e a maior parte dos cinco libros 

escribiríase nos anos finais do seu episcopado, entre l l 3S e 

1140. O traballo continuou en anos posteriores á marte do 

arcebispo, lográndose a versión final entre 1150-1160. Na 

década de 1170 engadíronse no texto uns apéndices con 

himnos e poemas, coa súa notación musical correspondente. 

A partir do Calixtino orixinal elaboráronse, para diversos 
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lugares de Occidente, varias copias manuscritas entre 1172 e 1657, nun esforzo secular que significou 

o principal proceso de transmisión textual proxacobeo da historia. Ese era precisamente o obxectivo do 

Liber: realizar unha obra ambiciosa que recollera todos os datos sobre o culto xacobeo, a historia e 

milagres de Santiago, o relato da creación da ruta de peregrinación e a descrición dunha especie de 

guía práctica -o Libro V- con abundantes datos e consellos útiles. O Libro 1 é de carácter litúrxico e 

está dedicado ó servizo do cerimonial sacro compostelán. O Libro 11 é un monumento haxiográfico: 

recolle as novas sobre os milagres de Santiago, amplamente difundidas palas rutas de peregrinación. 

O Libro 111 describe a Trans/atio do carpo do Apóstolo dende Palestina ata Galicia, e integra a tradición 

compostelanista do encontro entre os discípulos de Santiago coa raíña Lupa e os soldados romanos, 

antes do enterramento do Apóstolo. O atractivo poder narrativo desta parte do códice supérase am

plamente ca novelesco Libro IV, obra literaria que relata a épica xesta de Carlomagno e dos heroes 

francos na liberación de Hispania, o descubrimento da tumba apostólica, a creación do Camiño de 

Santiago e a instauración da lgrexa compostelá . O Libro V posúe un carácter eminentemente práctico, 

ó describir os Camiños de peregrinación e ofrecer abundantes datos valiosos sobre os santuarios, as 

xentes, a xeografía, as augas, as cidades e os perigos da ruta . O Liber Sancti Jacobi consagrouse como 

unha obra colosal para a promoción xacobea, un instrumento cultural, litúrxico e haxiográfico dirixido 

a engrandecer e prestixiar a sé apostólica e metropolitana de Santiago de Compostela. 

F.S. 
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Crucifixo de Ordoño 11 

Obradoiro leonés formado en Renania 

(Ale maña), ca . 1060-1063 

Lámina de ouro repuxado e gravado, e 

de cobre sobre alma de madeira de cedro 

22 x l 4,6 x 3cm 

lnscrición no anverso, na cartela : IHS; 

no reverso, no brazo horizontal á 

esquerda : V .. / IN(?) ... ; á dereita: .. . 5/ ... 1; 
no brazo vertical : H[o]C/ DO[n]V(m)/ 

DE[d]E/ R[v]NT / S(an)C[t]O/ IA[c]O/ 

B[o] / A[pos](to)/ LO 

Santiago de Compostela, Tesouro da 

Catedral 

Das trescentas cruces de prata e ouro que, a mediados do 

século XII, posuía a catedral de Santiago, segundo testemu

ño do xeógrafo islámico El ldrisí, case todas desapareceron, 

na súa maioría fundidas co obxecto de obter material pre

cioso para atender a novas encargos de ourivería da propia 

basílica xacobea. Quedan, non obstante, algunhas pezas 

como testemuño da riqueza da sé compostelá na época 

románica. Unha delas é o crucifixo denominado de Ordoño 

11, adscrito a un obradoiro renano activo na cidade de León 

durante a década de 1060. Cara á fin do século XIX López 

Ferreiro pensou no monarca Ordoño 11 (914-924) como 

posible doador de tan suntuoso obxecto, posibilidade 

descartada por S. Moraleja ó non haber no Occidente hispa

no mención de ningunha peza semellante ata a ofrenda en 

1063 de Fernando 1 á Colexiata de San Isidoro de León. 

En rigor, esta peza que garda o tesauro compostelán é un reli

cario en forma de crucifixo, realizado cunha lámina de ouro 

repuxado e gravado sobre alma de madeira de cedro, que 

custodia no seu interior un fragmento do Lignum Crucis. A 

imaxe de Cristo modélase con extrema sobriedade e canon 

alongado, adoptando uns trazos anatómicos e unha fisionomía que se mostran ó 

fiel de maneira ríxida e moi sumaria. O Salvador aparece unido á cruz latina con 

catro cravos e apoia os pés sobre unha peaña que lle permite flexionar levemente 

os xeonllos. A súa cabeza é exenta e resaltada por unha aureola, mostrando un 

rostro de pómulos redondeados, grandes olios abertos, longo nariz e barba recor

tada. O carpo aparece case nu, unicamente vestido por un pano de pureza que cae 

en pregados verticais sobre os xeonllos e que se ata nun nó central. Nos catro 

extremos do reverso da cruz aparecen gravados os símbolos dos evanxelistas, 

mentres que no traveseiro e no brazo vertical había unha inscrición tristemente 

mutilada, ó se abrir en tempos modernos a lámina de prata dourada que permitiu 

deixar ó descuberto a rel iquia do Gólgota. A inscrición do brazo menor está practi

camente perdida, senda posible ler aínda no maior: H[o]C / DO[n]V(m) / DE[d]E / 

R[v]NT / S(an)C[t]O/ IA[c]O/B[o]/ A[pos](to) / LO. 
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A peza responde a t.inha encarga dos reis leoneses don Fernando 1 e dona Sancha para a catedral de 

Santiago, como ofrenda rexia á lgrexa máis prestixiosa do reino. Dende o punto de vist a estilístico o 

crucifixo pertence á escala leonesa de ourives que traballa para a corte; uns artistas cunha tradición e 

un estilo orixinarios da Renania do século XI, e que debe ser valorado como unha das achegas cultu

rais de procedencia extrapirenaica que fortaleceron a fecundidade creativa da Compostela do século 

XII. Un reflexo desta peza pódese ver, por exemplo, na cruz procesional da igrexa parroquial de San 

Sebastián de Sérramo (Vimianzo, A Coruña), obra do primeiro terzo do século XII realizada posible

mente nun obradoiro de Santiago, elaborada con alma de madeira recuberta de láminas de prata 

repuxada, cun Cristo de factura moi semellante ó do crucifixo de Ordoño 11. 

F.S. 
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Estatua ·relicario de Santiago peregrino 
. ' 

.. , 

Daniel!e Gabórit-Chopin xa o dixo todo, 
e moi ben, sobre esta estatuíña na· transcurso 

das sucesivas exposicións nas que apareceu. 

Hóspede eñ dúas ocasións do Grand Palais no 

marco de prestixiosos actos -sen contar a súa 

presenza en Munich, no ano 1984-, a fama 

da que goza este obxecto entre os especialis

tas resulta innegable. Cabe destacar que, a 

pesar dos accidentes que suf riu -perda da 

bolsa, torreta relicari~ forzada, aba do som
breiro torcida- esta peza non cesm.i de moti

var_ as comparacións máis afagadoras con 

outras obras tan célebres como a Vi rxe e o 
Nen.o -ofrecida pala raíña Jeann'e d;Evreux · 

á ab~día de Saint-Denis no a.no 1339, xoia 

do Louvre- ou coma ~ Políptico de Thomas 

Bazin, conservado na Pierpont Margan 

Library, ou incluso como a estatuíña de prata 
dourada de san Nicasio, convertido en san 

Brais, do Museo Diocesano de Namur. 

Seguramente a delicadeza dos trazos, a elegan-

.... ' 

i : ~ . 

cia do relicario, o refinamento do pedestal, enriquecido con seis pequenos leóns e 

o uso de esmalte vermello e azul que resalta as armas do doant~, así como as cun

chas do sombreiro xustifican tales comparacións ... , como tamén as xustifican o 

sentido das proporcións, o dominio do volume e a gracia que emana do porte. non 

obstante, coa prohibición ó ourive dos caprichos dunha coidada roupaxe, a renun

cia á vestimenta imposta ó Apóstolo privouno cruelmente do medio co que expre

sar o seu virtuosismo. De feito, por pouco que se considere o carácter insigne do 

santuario destinatario desta ofrenda ou a calidade do doador, a impresión que se 

desprende desta obra non deixa de sorprender. Evidentemente, está permitido 

preguntarse se non sería preferible exaltar a figura de Santiago, ataviado coa túnica 

e o manto que poñen de manifesto a súa dignidade de apóstolo, en lugar da cota e 

da sobrecota de peregrino, por non falar do singular efecto producido polo 

sombreiro. Semellante decisión non sería imposible, como o demostra a opción 

Doazón de Geoffroy Coquatrix 

Obradoiro parisiense, ca. 1321 

Prata dourada, vidro, ouro (relicario) 
e esmalte: esmaltes opacos e translúcidos 
(brasón) 

53 x 23 cm; relicario: 18 cm 

lnscrición: IN HOC VASI AURI QUOD 
TENET ISTE IMAGO EST DENS B[EAnl 
IACOBI AP[OSTO]LI QUE GAUFRIDUS 
CONQUATRIZ CIVIS PAR[ISIENSIS] DEDIT 
HUIC ECCLESIA. ORATE PRO EO 

Santiago de Compostela, Tesauro da 
Catedral (capela das Reliquias) 
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adoptada por Robert de Lannoy para a estatua do santo ofrecida en 1326-1327 por Jehan le Frisan e a 

súa esposa ó Hospital Saint-Jacques de París, na que o drapeado á antiga convive coa bolsa e o basfón. 

Nada se di aquí da rareza da reliquia ofrecida ó santo. 

Innegablemente, existe aquí un paradoxo. Aínda así, non se pode pensar que Geoffroy Coquatrix, 

familiar do reí Filipe IV o Fermoso (1285-1314) e detentar na súa época dunha das maiores fortunas 

do reino, se mostrase avaro -¿acaso non era mestre da Cámara das Cantas cando faleceu no ano 

1321 ?-, e tampouco se lle pode acusar de lle faltar o respecto ó Apóstolo . Mais é certo que a singu

laridade da roupaxe que lace o filio de Zebedeo queda clara á vista do selo da confraría parisiense 

de Santiago, cunha matriz cicelada segundo un modelo encargado a Jehan Pucelle que contén unha 

imaxe moi semellante 1. Por outra parte, o feíto de que Geoffroy Coquatrix estivera entre o número 

de benfeitores potenciais do hospital, fundado no ano 1319 por esta confraría que recrutaba os seus 

responsables entre a alta burguesía, parece ser bastante para xustificar esta elección iconográfica. 

En contrapartida, tanto os motivos do doador como as circunstancias do traslado da súa ofrenda a 

Compostela, seguen a ser misteriosos. ¿Por que Geoffroy Coquatrix privou o Hospital Saint-Jacques 

de París dunha reliquia que, indefectiblemente, atraería a gratitude e o recoñecemento dos confra

des? ¿Por que se empeñaría en reclamar os sufraxios do Apóstolo, así como a oración dos peregrinos 

no seu santuario de Galicia, como o dá a entender a inscrición CIVIS PAR[isiensis] cun sentido que 

non pode ser outro? ¿Aproveitaría a peregrinación, efectuada no ano 1321 por Charles de Valois, 

irmán de Filipe o Fermoso, a quen non estaba particularmente vinculado, para lle confiar esta precio

sa ofrenda? En calquera caso, o feíto de recorrer directamente a Santiago, o que se supón pala auda

cia do xesto e a orixinalidade da doazón, só parece ter explicación nun derradeiro pulo ante a inmi

nencia da marte. O envío deste exvoto postula a realización dunha peregrinación por poderes, incluso 

se esta se levou a cabo post mortem, no nome do defunto, como o demostra a roupaxe que leva 

Santiago. 

l Cfr. Santiago, Comino de Europa, catálogo da 
exposición, Santiago de Compostela, 1993, pp. 
314-31S, nº44. 
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Santiago peregrino 

do arcebispo don Álvaro de lsorna 

Francesco Marino 

Santiago de Compostela, ca. 144S 

Prata sobredourada, esmalte e pedras 
preciosas 

73 x 21 x 21 cm 

Punzóns: " F"e "M" 

lnscrición: EN ESTE LIBRO AY DE 
LA VEISTIDURA (sic) DE NRO. PATRON 
SANTO 

Santiago de Compostela, Tesauro 
da Catedral 

1 BARRAL IGLESIAS, A. : "Museo y Tesoro", en GARCIA 
IGLESIAS, J.M. (d ir.): La Catedral de Santiago de 
Compostela, A La racha (A Coruña), 1993, p. 51 7. 

2 ldem. 

3 LóPEZ FERREIRO, A.: Historio de lo S.A.M.T. Cate
dra / de Santiago, Santiago de Compostela, 1904, 
VII, pp. 177 e SS. e lBl . 

4 Datos biográficos en LóPEZ FERREIRO, A. (1904). 

5 Ambos no reli ca rio- tesauro da Catedral de 
Santiago. Ver BARRAL IGLESIAS, A.: Op. cit., pp. S21-
522. 

6 l óPEZ FERREIRO, A.: Op. ci t., 1905, VII I. 

O Santiago peregrino do arcebispo don 

Álvaro está inmerso nese movemento cultural 

-dentro da fonda crise da Baixa ldade Media, 

anunciadora dos tempos modernos- preocu

pado por fomentar as letras e as artes, que 

en Compostela representan os prelados dos 

séculas XIV-XV. O Santiago lsorna é un pre

cioso exemplar das artes suntuarias, mostra 

da calidade artística e da universalidade da 

urbe xacobea l . 

Longa é a lista dos ourives galegas, hispanos 

e estranxeiros desta época, en boa parte 

relacionados ca mecenado do arcebispo don 

Lope de Mendoza2, momento de esplendor 

da escala compostelá . Nesta nómina encón

trase o napolitano Francesco Marino, que 

chega a Compostela con don Lope (1399-
1445): "prateiro do dita señor ari;obispo"3. 
A peza é, non obstante, un encargo de don 

Álvaro de lsorna4 (1445-1449), para a súa 

devoción no seu oratorio privado; senda do mesmo ourive que o santo André 

apóstolo, do oratorio de don Lope5. Está recollida nos inventarios dos séculas 

XV e XVI. Así, no de 1537 descríbese: "De plata, todo dorado, con su diadema 
en la cabei;a, tiene en la mano derecha un bordón y en la izquierda su libro; 
está sobre un pilar, can un escudete de armas del Ari;obispo /sorna"6. 

O ourive busca a monumentalidade clásica a través da frontalidade do carpo e 

a ollada fixa de captación da invocación intercesora, característica da época. 

Vístese con sobretúnica que cae en ondulados pregues paralelos e amplas 

aperturas laterais que caen sobre os brazos. O seu aspecto sedoso aumenta ca 

estampado de rosáceas e cunchas, que se fai coa técnica do punteado. 

Aumenta o aspecto de luxo, moi italiano, coas dobradas solapas, as abotoadu

ras e os gráciles botíns aguzados con vieiras e fibelas. A sobretúnica, vestidura 

de peregrino, vai acompañada dos demais símbolos propios dun jacquaire; o 

zurrón é de época, pero non o é o bordón coa cabaza, a esclavina e o libro, que 
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xunto ca casquete e a diadema son do século XVII. Desta esclavina curta carecen o Coquatrix e 

o Roucel, xa que o mesmo có de lsorna levan a sobretúnica para protección das inclemencias do 

tempo, como un auténtico jacquaire. Por tanto a esclavina é unha peza inútil no Santiago lsorna. 

A diadema vén reproducir en esquema a fermosa, de época, do Santo André -su posta da mesma 

man- de bandas en abano, a partir dunha faixa curva cinguida á cabeza. O Libro leva a inscrición: 

En este Libro ay de las vestiduras (sic) de N[uest]ro Patrón Sant[iag]o. No seu interior encóntrase 

unha tea de seda vermella, cunhas perlas cosidas e un cuarto crecente e unha estrela, recortados 

en lámina de aura, que se lle colocarían ó sepulcro. 

O rostro de Santiago, marcado polo realismo da época, procura acentuar as súas faccións, con barba, 

gran mostacho e cabeleira curta, ademais está realizado con sobredourados para aumentar o halo 

divino en boga. As carnacións, rostro e mans realízanse con esmalte en frío. 

A alta peaña é hexagonal, en dous carpos. O primeiro, cunha fileira de bólas e friso de seriadas 

ventás caladas. O segundo carpo, de ancho friso cos recadros de cada lado do hexágono decorados 

con rosetóns flamíxeros calados. O cuarteirón central lace un rechamante escudo de armas de don 

Álvaro . É un esmalte, inscrito en dobre aro acordoado sobre fondo verde, de contorno rectangular 

e en losanje . O seu campo está acuartelado, con alternancia de cuarteis de cinco barras oblicuas en 

vermello, atravesando follas de nielados negros sobre fondo de prata e de cinco flores de lis sobre 

fondo negro. O esmalte ten unha particularidade que o fai peculiar: é translúcido, de brillante 

colorido, propio de Italia?, o que confirma a autoría dos punzóns "F" e "M". 

7 HUYGHE, R.: El Arte y el Hombre, Barcelona, 
1966-1967. 
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la S.A.M.I. Catedral de Santiago, Santiago de Compostela, VII (1904) e VIII (1905). 





66 

Cruz do arcebispo Gaspar 

de Zúñiga y Avellaneda 

Pedro Micel 

Granada, ca . 1550 

Prata sobredourada e cristal de rocha 

46,5 x 17 (diám. base) x 31 ,5 
(envergadura) cm 

Punzóns: P. Micel (autor); Granada 
(local idade) 

Santiago de Compostela, Tesauro 
da Ca tedral 

1 LóPEZ FERREIRO, A.: Historia de la S.A.M. Iglesia 
de Santiago, Santiago de Compostela, 1906, VIII, 
cap. IV-V III , pp. 121-221. 

2 lbidem, pp. 49 e ss. 

3 lbidem, pp. 221 -236 e 236- nota 2. 

4 O sabio cóengo escavara a Cripta nos anos 
1878-1879 (lóPEZ FERREIRO, A. : Op. cit., pp. 280-
309), e terminou as obras de adaptación do 
Mausoleo en Oratorio en 1891 . A consagración 
ten lugar o 1 o de febreiro (LóPEZ FERR EIRO, A.: 
"Altar y Cripta del Apóstol Santiago" . Santiago, 
1891 , pp. 11 -14); ano no que se debe trasladar 
a cruz de Zúñiga. Ali permaneceu ata 1996, 
cando se devolve ó Tesauro. 

Sobre as escavacións e o oratorio, cfr. GUERRA 

CAMPOS, J .: Exploraciones arqueológicas en tomo 
al Sepulcro del Apóstol Santiago . Santiago, 
1982, pp. 299 e SS. 

5 Ló PEZ FERREIRO, A.: Op. cit., pp. 236, nota 1. 

Gaspar de Zúñiga e Avellaneda foi arcebispo de Santiago de 1558 a 1569, 
ano no que paso u á sé hispalense 1. Fil lo dos condes de Miranda, fo i neto do 

comendador de León, Gutierre de Cárdenas, un gran devoto do Apóstolo, e 

de Teresa Enríquez, a /auca do Sacramento, peregrinos a Compostela2. As súas 

altas dotes humanas e os seus nobres e xenerosos sentimentos e depurada 

piedade fóronse concretando en obras sociais e de beneficencia, en institucións 

relixiosas e doazóns de espléndidos obxectos de ourivería e ricas teas, dos que 

o símbolo principal pode ser esta "belísima cruz de cristal de rocha"3. López 

Ferreiro sinala que a cruz está no altar da cripta apostólica4. Non obstante, 

López Ferreiro deixa a noticia de que "o Crucifixo é moderno"S. 

A cruz é de pé rectangular, cabalgando sobre corceis nos catro cantos e está 

formada por dous carpos. A si lueta do primeiro carpo parte dun contraste de 

molduras miúdas e apertadas e grandes molduras: bocel-escocia-peteiro de 

corvo-bocel, dando lugar a sinuosidades curvilíneas, en contrapuntos de 

claroscuros moi pronunciados. Os cantos esquinais están ocupados con 

cantoneiras de cartelas recortadas en volutas, que sitúan a peza, o mesmo 

que outros moitos detalles, no Manierismo da segunda metade do século XVI, 

metamorfoseadas en sereas aladas, cun pescozo que se alonga, adaptándose á 

concavidade da escocia, para aparecer a súa cabeza sobre o peteiro de corvo . 

O campo do bocel decórase cunha profusa ornamentación avultada, formando 

un roquedo no que se sitúan caveiras e fémures. De fondo, aparece unha paisa

xe con árbores. Todo isto en tres dos seus lados, pero o central destínase ó 

escudo arcebispal de Zúñiga e Avellaneda, cicelado na mesma base, o que ind i-: 

ca que é de encarga. A lisa escocia ornaméntase con cabezas aladas de anxos, 

alternando con rosáceas, acaroadas. 

O segundo carpo é unha caixa rectangular con tapa en chafrán, con labra de 

follas, preparándose para recibir a cruz de cristal de rocha . Un dado achafranado 

de cristal con balaústres metálicos nos esquinais dá paso á colocación da cruz. 

A cruz latina ten os brazos en hexágono, uníndose nunha rótula octogonal. 

Leva un tondo no centro que acubilla unha pedra preciosa. Os brazos levan nos 

extremos uns poliedros de encaixe hexagonal. O enganche de pezas -ademais 

do tubular interior- realízase mediante abrazadeiras de prata sobredourada e 

decoradas con follas sobre fondos raiados. Os poliedros externos de cristal ter

minan en froitas de granadas, cos seus estames e corola de follas lanceoladas, 

de deliciosas abstraccións. 



O pé é unha representación do Calvario, sobr_e o que se alza a preciosa 

Cruz; a árbore redentora, transparente e luminosa -descomposición da luz 

no cristal de rocha-, signo de salvación, en contraste vida-marte; tema 

cristián moi apreciado no mundo do Renacemento. 

Esta cruz pensouse para non levar Crucifixo. O que leva, de moi pouca 

calidade, engadiuno López Ferreiro, segundo se viu con anterioridade. 

É esta unha extraordinaria peza da ourivería hispana, da escala granadina, 

na que P. Micel6 amasa a súa mestría. 

A.B.I. 

6 FERNÁNDEZ, A., MUNOA, R. e RAsusco, J. , Enci
clopedia de la Plata española y Virreinal ameri
cana, Madrid, 1984, 271. 
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Santiago matamouros da duquesa de Aveiro 

Escola portuguesa, 1677 

Prata . Fundida, repuxada e cicelada 

58 x 40 x 30 cm 

Santiago de Compostela, Tesauro 
da Catedral 

A iconografía barroca de Santiago matamouros deriva 

do lacobus Miles Christi medieval, a imaxe de Santiago 

cabaleiro, ecuestre e brandindo a espada de dobre 

gume que se debe entender como sublimación do ideal 

de cruzada e emblema da cabalería feudal cristiá. A 

orixe de tan abraiante representación para un apóstolo 

que, a maioría das veces, se mostra como peregrino e evanxelizador, encón

trase na imaxe de Santiago ecuestre miniada no Tambo A da catedral de 

Santiago, realizada dentro do primeiro cuarto do século XIV. Dende o punto 

de vista iconográfico, este apóstolo cabaleiro e de aspecto belicoso é unha 

imaxe simbólica e triunfal da propia lgrexa compostelá; no caso da miniatura 

do Tambo A, o apóstolo que cabalga sobre un grupo de cadáveres de inequí

voco aspecto cristián está simbolizando o poder temporal dun arcebispo 

-Berenguel de Landoira- que acababa de sufocar unha fera revolta burguesa 

que se apuña, coa forza das armas, á súa entrada na cidade de Santiago de 

Compostela. A evolución desta iconografía triunfal e a súa gran populariza

ción en España, Portugal e América enriquécese co engadido dos guerreiros 

islámicos vencidos ós pés do celeste cabaleiro; uns guerreiros que, segundo 

as rexións onde se produzan as imaxes, cambian de aspecto e indumentaria, 

polo que a súa presenza vencida e suplicante débese entender como trasunto 

do mal vencido pala virtude evanxélica do Apóstolo, representada neste caso 

coa elocuencia dos atributos militares. Oeste xeito, a iconografía do Santiago 

cabaleiro golpeando o pecado coa espada rutilante móstrase de maneira 

intelixible para un público popular e devoto. 

A presente obra é unha refinada mostra da pratería barroca portuguesa da 

segunda metade do século XVII, ofrenda de peregrinación da duquesa de 

Aveiro, naque! momento unha das familias máis poderosas do país. En 

Portugal a imaxe ecuestre e combativa do Apóstolo empregárase no primeiro 

terzo do XIV, no magnífico altorrelevo do coro baixo da igrexa matriz da Orde 

de Santiago de Cacém; un tema que se mantivo vivo nos ciclos sobre 

Santiago da arde, coma o do retablo quiñentista do convento de Palmela ou 

esta peza excelente da ourivería barroca. 

Aínda que carece de marcas que permitan aclarar o autor, contraste e nome 

da cidade de procedencia, este suntuoso exvoto de peregrinación doado en 
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1677 á catedral compostelá pola nobre dama, amosa a mestría duns obradoiros -entre os que desta

can os de Lisboa, Coimbra e Porto- afeitos a servir as esixencias dunha aristocracia de gustos exquisi

tos. O Apóstolo preséntase nunha escena de combate, mantendo a raía a tres atacantes, nun ambien

te rural evocado polo naturalismo case inxenuísta do carballo florido . O soporte recorda un centro de 

mesa propio da ourivería civil, sostido por catro volutas con pequenas cabezas de putti e profusa

mente decorado con ovas na beira e, nas frontes, cun motivo ornamental xeométrico, no que se xoga 

coa curva e a contracurva, a través dun deseño continuo de volutas envolventes, característico do 

Barroco portugués, que se transfire ó galego en especial no campo da arquitectura. 

A duquesa realizaríalle directamente o encargo ó ourive, evitando intermediarios e pagamentos ó 

contraste da cidade, co obxecto de se encamiñar a Santiago co seu donativo piadoso, nunha práctica 

bastante habitual na que se evitaba o pagamento de taxas, polo que paradoxalmente o valor da obra 

increméntase por se saber peza única. O feíto de que se perdera no terremoto de 1755 boa parte 

da ourivería portuguesa do século XVII -en especial a civil- incrementa o valor deste testemuño 

abraiante. 

. F.S. 



O cáliz, carente de punzóns e inscricións, identifícase polo escudo de armas de don 

frei Antonio de Monroy -que leva engadido no interior da base- e o seu incuestio

nable estilo romano. 

Monroy, mexicano e xeral da Orde de San Domingos, é nomeado arcebispo de San

tiago, converténdose nun dos grandes prelados da súa historia e un dos grandes 

mecenas da sé compostelá. O seu longo pontificado esténdese de 1685 a 1715, 

cando falece. O cáliz tivo que ser adquirido en Roma, no seu paso cara a 

Compostela, en 1685. 

Unha sucinta visión da peza de pratería, fundida á cera perdida e cicelada, achéga

nos a unha maior intelección da mesma. 

O pé está moi recortado con curvas, impri

míndolle ó cáliz un movemento barroco moi 

nervioso, que vai ser a tónica en toda a peza. 

Estas molduras acollen cabezas anxélicas de 

catro ás: serafíns que esbozan escudos de 

sinuosos escotes romanos alternan con ou

tras cabezas anxélicas de significación mito

lóxica, que serven de tallo a figuras de carpo 

enteiro. Estas están sentadas e estenden as 

súas vestimentas, ó tempo que se apoian nos 

escudos anteriores e portan grilandas de 

loureiro. Son unhas curiosas figuras que 

recordan estatuas de fontes e outros monu

mentos romanos: ríos, partes do mundo ... 

O fuste hexagonal mostra sinuosidades e 

escotes moi xeométricos. Nel ábrese un 

peculiar nó, no que se alternan putti ala

dos, a través dos que se perfila un intento 

de estudio anatómico. Apóianse, na súa 

pose indolente, nos sinuosos escotes de 

escudos moi romanos. Nos campos dos 

escudos están gravadas as efixies de san 

Domingos, fundador da arde, de san Tomé 

de Aquino e do santo patrón do arcebispo, 
santo Antón de Padua. 

Cáliz do arcebispo Monroy 

Obradoiro romano, ca . 1685 

Prata e prata sobredourada na copa 

28,7 x 14,4 (diám. base) x 9 (diám. 
copa) cm 

Escudo de armas do arcebispo Monroy 

Santiago de Compostela, Tesauro da 
Catedral 
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A moldura final do fuste ornaméntase con gramos de vides con acios. A ampla copa dourada leva 

subcopa con grandes cabezas de serafíns coas ás cruzadas, no medio dunha ampla foresta, de follas, 

grilandas, cartelas, nubes, sen unha arde estética. 

O cáliz, moi movido nos seus elementos estruturais e con avultada figuración, é moi romano. No seu 

conxunto insinúa unha fonte, na que as figuras femininas do pé poderían simbolizar ríos, polo que o 

sentido último do cáliz sería a Fonte da Vida. O cáliz italiano, ou mellar romano e seriado, escolle 

un tema bo pero o seu concepto e realización non son afortunados, ademais os cicelados non 

moi primorosos. 

Unha bandexa de prata, recortada no seu perímetro para se adaptarás sinuosas formas da base do 

pé, leva no centro o escudo das armas arcebispais de don Antonio Monroy. 

A.B.I. 
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Cáliz do chantre Gondar 

Ignacio Montero 

Salamanca, ca. l 7S3 

Duro fundido á cera . Cicelado 

27 x lS,S cm 

Punzóns: MTO -S2 (autoría); toro sobre arcos de ponte 
(localidade) 

lnscrición: Este cáliz y patena lo dio el D'. D0 • Andrés Gondar 
Chantre Dignd. y Canº de esta SA. y METRA. YGLA. DEL SR. 
SANTIAGO. AÑO DE 17S3 

Santiago de Compostela, Tesauro da Catedral 

l Promotor da Casa do Deán, na que chega a vivir, e que doa, entre outros 
obxectos, as dúas arañas e a lámpada da capela maior, realizadas en Roma polo 
ourive pontificio, o francés Louis Valiadier, entre 1761 e 1765. (López Ferreiro 
A.: Historia de la S.A.M. Iglesia Catedral de Santiago, Santiago de Compos
tela, 1908, X, p. 209). 

2 Natural de San Cristovo de Brialias. Filio de Francisco de Gondar e de Anto
nia Rodríguez, falecida ó nacer un ha filia, que foi relixiosa mercedaria en San
tiago. Seu pai trasládase ó reino de Granada, onde aparece o seu filio facendo 
estudios teolóxicos, doutorándose en Ávila, seguramente acompañando a seu 
pai, cunha profesión movible, como podía ser a carreira militar. 
O escudo persoal ou familiar de aura, engadido ó pé do cáliz ten coroa con
dal. En efecto, seus pais descendían por liña bastarda do Conde de Rubiáns 
(Pontevedra) e da Casa de Gene, á que estiveron sempre ligados. 
Terminados os estudos eclesiásticos emprende un ha viaxe a Europa cunha meta 
que vai ser Roma. Clemente XI noméao chantre da catedral de Santiago, en 
1716, á que queda unido ata a súa marte en 1775, senda depositados os seus 
restos mortais na capela da Confraría de Clérigos de Prima, ós pés da Nasa 
Señora de Prima (escultura de Corniellis de Holanda). (LóPEZ FERREIRD A.: Op. 
cit., pp. 77-81 e 205-208). 

3 A catedral posúe dúas coleccións de óleos flamengos sobre cobre, do s. XVIII , 
que decoraban estancias da súa residencia: os "Artículos Apostólicos del 
Credo", e a "Vida de la Virgen María" [Sancristía da Catedral). 
4 Entre as moitas obras promovidas ou protexidas recoliemos a construción de 
nova planta de San Cristovo de Briallos (Portas, Pontevedra); o templo de S. 
Francisco, con cuantiosos donativos, e as dúas magníficas escaleiras do cole
xio da Compañía, ambos en Santiago, e a colexiata de Sancti Spíritus; doazón 
de relicarios romanos, algún de gran valor, bandexas e outros obxectos, des
tacando o cáliz de aura. Sobresae tamén a cuantiosa suma destinada á edi
ción, en Roma, das obras do Venerable Secoto, das que os beneficios ha
bían reverter no templo franciscano (1754). (López Ferreiro A.: Op. cit., pp. 
205-208). 

5 lóPEZ FERREIRD A.: Üp . cit., pp. 80-81. 

Esta deliciosa peza de ourivería está a pedir que se esta

blezan as coordenadas histórico-artísticas que dean canta 

da xénese da espléndida obra suntuaria . 

A época Rococó na que se realiza, momento de refina

mento intelectualizado e anovador, queda reflectida no 

expoñente artístico da sé do Señor Santiago, entre outras 

importantes obras, e de xeito es¡J_ecial, na ourivería. 

Exerce o pontificado Bartolomé Raxoi y Losada, do que 

se di que foi o primeiro e quen mellor comprendeu o idea

rio cultural do reí Carlos 111. A brillantez do Capítulo, como 

en poucos momentos da súa historia, queda manifesta 

en prebendados coma o deán Policarpo de Mendoza, 

o mestrescola Diego Juan de Ulloa 1 e o chantre Andrés 

de Gondar. Coñecedores, a través das súas viaxes, das 

correntes intelectuais da Europa contemporánea, marcan 

na catedral e no cabido as súas ideas e deixan as súas 

doazóns, que os converten en verdadeiros mecenas do 

santuario xacobeo. 

Dentro deste panorama, o chantre don Andrés de Gondar 

ocupa un pasto destacado. Falta, non obstante, unha 

biografía deste entrañable personaxe, pero os datos soltos 

que del se teñen móstrano como de excepcional catego

ría : "varón de gran carácter e firmeza", segundo López 
Ferreiro2. 

Dentro dos caracteres xerais da súa ampla cultura3, a per

sonalidade do chantre distínguese pala gran xenerosidade 

do seu mecenado4 e pola súa tenra e filial devoción ó 

santo Apóstolo. O enaltecemento da tumba apostólica e a 

exaltación do seu culto -preocupación do cabido-, lévao 

ás maiores decisións, "singular zelo en esta solicitud ... ", di 

a Acta Capitular de 17505: a dignificación das Festas de 

Santiago, sen aforrar esforzos e medios materiais para a 

institución da festa da Aparición do Apóstolo Santiago en 

Clavija, que se aprobou por Breve de Benedicto XIV, en 

1750 e para a que compuxo don Andrés o Officium cum 



Missa Appartianis Sancti lacobi Apostoli ac Hispaniarum Patroni, tamén apro

bada pala Santa Sé6. 

Existe unha relación de datas: aprobación pontificia da festa de Clavija e do 

Oficio e Misa en 17507, e da doazón do cáliz, en 1753, polo que se debe 

supor que tan preciosa peza posúe un carácter votivo: de acción de gracias e 

de recoñecemento ó santo Apóstolo e expresión dos sentimentos do chantre. 

No tocante ó ourive, non deixa de ser curiosa a tendencia da época a facer 

encargas fóra de Compostela, a pesar de ser importante a nómina de prateiros 

da cidade, establecidos nela ou fóra dela, con obras de gran calidade. Esta vez 

a encarga faise na cidade do Tormes: punzón de Salamanca, co tauro sobre a 

ponte romana, a Ignacio Montara, que ten obradoiro aberto entre 17 40 e 

1790, cos seus filias Juan Ignacio e FranciscoB. 

6 lbidem, pp. 77-81. 

7 lbidem, p. 79, BOA, de 20-08-1906. 
A apaixonada defensa da igrexa-tumba de San
tiago lévao a escribir a inédita obra: "Primado de 
la Iglesia de Santiago sobre /os Espoñas", 
manuscrito asi nado polo Dr. Andrés Gondar, con
servado no Arquivo Histórico Diocesa no de San
tiago de Compostela . 

8 FERNÁNDEZ, A., MUNDA, R. , e RABASCO, J.: Enci
clopedia de la Plata española y virreinal ameri
cana, Madrid, 1984, pp. 197 e 286. 
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O cáliz é unha solemne peza de ourivería, de notable alcance estrutural, valor estético e primoroso 

cicelado, "recamado do ouro", realzado cos seus propios brillos e mates, co que resalta a elegancia da 

copa litúrxica, ornamentada ó gusto rococó; nel combínanse unha xeometría de volutas, cabezas de 

anxos, rocalla, grilandas e símbolos eucarísticos e xacobeos. 

A peza é merecedora dunha descrición definitoria. O pé redondo almofadado para recibir unha profu

sa ornamentación. Divídese en catro campos con cartelas en volutas con forma de cabezas de queru

bíns, das que penduran graciosos feixes de espigas de trigo e acios de uvas. Os campos son ocupados 

por medallóns ovais, dos que nace unha profusión de rocalla sobre volutas, completadas por grilandas 

e cintas rizadas que penduran . Os medallóns amosan relevos co Agnus Dei apocalíptico, recostado 

sobre o Libro de los Siete Sellos; a vieira cos bordóns e a cruz de Santiago superposta; e o busto de 

Santiago peregrino. 

O fuste, na súa silueta, busca o contraste de sinuosos volumes, cicelados e lisos estrangulamentos, 

como un esvelto balaústre, no que destaca o bulboso nó. Ornaméntase con cartelas en voluta, cabe

zas de anxos, das que penduran rocallas e grilandas florais. 

Toda esta conxunción de formas e ornamentación ten o seu punto culminante na copa. É esta ampla 

e lisa e enriquécese coa subcopa . Está formada por unha arquitectura de cornixas curvas que locen 

medallóns ovales con símbolos eucarísticos: pelicano, viño e pan; e xacobeos: cunchas e bordóns. 

Esta altérnase con composicións de volutas que se creban para introducir unha explosión vital, 

vexetal e de rocalla, que introduce cabezas e serafíns. 

O intelectualizado deseño do cáliz libérase de toda representación profana e atense a unha simboloxía 

eucarística e xacobea: o cordeiro apocalíptico, pelicano, espigas e uvas, xerras e pans; vieiras, bordóns 

e cruces de Santiago. O busto de Santiago peregrino está dentro da tipoloxía creada por Gambino e 

seguida por Ferreiro e os Prado Mariño. Pódese pensar nun deseño compostelán, o mesmo ca noutras 

pezas9, realizado baixo da inspiración do chantre. Cumpriríanse así as preferencias de don Andrés de 

Gondar e os postulados estéticos composteláns daquel tempo. 

9 Como exemplo, citase a "Inmaculada del Sa
grario", da catedral de Santiago, con deseño de 
M. Prado e Mariño, e realización de Francisco 
Pecul, en Madrid. OTERO TúÑEZ, R.: La Catedral 

de Santiago de Compostela. Edad Contempo

ránea. P. 379-399. Santiago, 1977. O currículo 
do escultor Manuel de Prado, en Homenaje al 

Profesor Dr. D. Hernández Díaz, /., Sevilla, 1982. 
pp. 48S-S02. 

A.B.I. 
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Copa dos duques de Montpensier, 

ou da Ofrenda Nacional 

Wegewood (Londres), ca. 1859 

Prata sobredourada. Técnicas de fundición 
á cera perdida, repuxado e cicelado 

44 x 40 (diám. copa) cm 

Punzóns: JB / GC / WN 

León pasante; cabeza de leopardo; 
t; silueta de cabeza de varón 

Santiago de Compostela, Tesauro 
da Catedral 
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O rei Filipe IV, ratificado o padroado do apóstolo Santiago o Maior en todas as 

Españas, institúe en 1643 a Ofrenda Nacional en metálico, que veu substituír o 

tradicional envío de diversos obxectos, como prenda do seu recoñecemento e 

devoción ó santo Apóstolo, aínda que non deixaron de distinguir a súa tumba 

con doazóns de importantes pezas, ata a extinción da Casa de Austria . 

Os duques de Montpensier fan, no Ano Santo de 1859, a ofrenda no nome de 

Isabel 11, doando esta espléndida peza da ourivería inglesa. Tan magnífica obra 

quedou incorporada ó cerimonial do 25 de xullo, festa do Apóstolo, aínda que 

actualmente caeu en desuso o costume. 

As formas curvas con que se distingue a copa comezan na mesma base. O pé 

desta forma a silueta en arcos conopiais cun empenamento que dá lugar a unha 

alternancia de ángulos saíntes, en estilete, e entrantes, que é o seu negativo. 

lsto vai dar o xogo formal a toda a peza. Así, a base distribúese en segmentos 

oitavados, que se decoran con grandes follas repuxadas. O xogo dos ángulos co 

seu estilete e o seu negativo, dá lugar a un pregamento que na súa forza ascen

dente vai soster o nó. Decórase este cunha coroa de pequenas rosáceas, entre

tecidas nas súas propias follas, nun alarde de modelado en alto relevo . 

A gran copa parte, flotante, do coroado nó. Chama a atención a súa silueta en 

contracurvas: cóncava no seu terzo inferior e convexa na súa parte alta, ó 

tempo que se arquean verticalmente as curvas conopiais e os seus ángulos en 

contrapunto: positivo e negativo. 

A unión das contracurvas decórase cunhas deliciosas grandes follas, cun mode

lado de grande efecto, que acolle acamadas azucenas de vulto. A embocadura 

da copa é, consecuentemente, arqueada, conforme ás formas conopiais e os 

seus ángulos, así mesmo, decórase con delicada grilanda de rosas, abrochas e 

follas. Leva grandes asas con volutas en "S" que se metamorfosean en feixes de 

follas con rosas. Como remate, a tapa : un casquete esférico no que se repiten 

os conopios e ángulos, para rematar en feixe de follas saltas, nacendo no seu 

centro un ananás silvestre, que fai de tirador. Do feixe esvaran pólas floridas 

de xasmíns. 

É a copa da Ofrenda Nacional unha fermosa peza da ourivería inglesa, de mar

cado carácter romántico, de exquisita elegancia, na que, á núa delicadeza nas 

curvas das súas formas, se une a múltiple suavidade cromática doh seus ouros e 

a ornamentación vexetal: grandes follas e feixes de caraveis da China, azucenas 



e grilandas de delicadas flores silvesfres. O tratamento formal da copa e a súa decoración, 
en manifesta exaltación da natureza, sitúana dentro do período romántico inglés. 

Nesta obra únense a pericia da man do artista e a sensibilidade espiritual dun ourive de primeira 
calidade. 

BIBLIOGRAF!A 

A.B.I. 

BARRAL IGLESIAS, A.: "Copón de la Ofrenda Nacional", en Ga/icia na tempo, catálogo da exposición, Santiago de Compostela, 1991, p. 
369, n.º 22; ldem: "Museo y Tesoro", en La Catedral de Santiago de Compostela, A Laracha (A Coruña), 1993, pp. 531-S32; F1LGUEIRA 
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Copón do mariscal Pétain 

J. Puiforcat 

París, 1943 

Prata, prata sobredourada e almafí 

22,7x16 (diám. base) cm 

Punzóns: ''.J" "Puiforcat" 

Santiago de Compostela, Tesauro 
da Catedral 

É unha ofrenda do Mariscal de Francia Pétain ó santo Apóstolo, ó seu paso por 

España en 1943. 

Debe ser unha encarga ex profeso ó ourive parisiense J . Puiforcat. O grande ou

rive francés dedicase, dende 1925, á renovación desta arte suntuaria, lastrada 

daquela, e aínda con posterioridade, pala repetición dos estilos pasados, proble

ma acentuado polo Historicismo. 

A experimentación do artista lévao a un estilo rigorosamente moderno, coa 

creación dunhas formas lóxicas, que constitúen os supostos válidos dun pensa

mento e unha arte actuais. Os preceptos estéticos, punto de partida da súa 

investigación, aplicaos á arte sacra, constituíndo unha revolución anovadora da 

ourivería relixiosa europea. 

O copón é unha notable mostra de simplificación de deseño, de sinxelas formas, 

en contrapunto con volumes: esmagado pé e avultada copa coa súa tapadeira, 

rematado en severa cruz de brazos iguais, ademais dunha suave combinación de 

liñas curvas. A decoración é de sinxelas franxas redondeadas e fondos cana is. 

A asociación de formas, volumes, liñas e proporcións queda salientada pala 

elección dos materiais: prata branca en combinación con almafí no fuste. O 

cilíndrico fuste de almafí, que remata cunha moldura en toro en recordo do nó, 

recóbrese cunha delgada lámina de prata, recortada en combinación de siluetas 

de cruces. 

A.B.I. 
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BARRAL IGLESIAS, A: "Copón del Mariscal Pétain", en Ca/icia no Tempo, catálogo da exposición, Santiago de 
Compostela, 1990, nº 243, p. 402; ldem: "Museo y Tesoro", en La Catedral de Santiago de Compostela, 
Laracha (A Coruña), 1993, p. 532; ldem: "Las artes suntuarias compostelanas en el siglo XX", en Pratería 
e Acibeche en Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1995, pp. 397-398; HUYGHE, R.: El Arte 
y el Hombre, Barcelona, 1977, pp. 1966-1967; OTERO TúÑEZ, R.: " La Edad Contemporánea", en Lo Cate
dra/ de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1977, p. 378. 





,...:.,..... _ ---- __ .:_ 

·. J. 
1 •• 

·-~J .. ~ 



A CIDADE DO APÓSTOLO 

SEDE REAL E SÉ APOSTÓLICA: 

ÜVIEDO E COMPOSTELA 

NA ALTA IDADE MEDIA 

A CIDADE UNIVERSAL 



r 

' ' 



S EDE REAL E SÉ APOSTÓLICA: 

ÜVIEDO E COMPOSTELA NA A LTA I DADE MEDIA 

O locus Sancti Jacobi, un santuario para o reino ástur-leonés. 

Problemas en torno ás orixes de Santiago 

José Suárez Otero 

Ó longo dos últimos anos viñemos facendo unha relectura dos restos arqueolóxicos 
que falan dos primeiros tempos de Compostela. Algo necesario, ó noso entender, xa que os 
resultados das escavacións efectuadas na basílica compostelá permanecían en boa medida 
descoñecidos ou simplemente se trataba de datos que xa se interpretaran, confundindo 
realidade arqueolóxica obxectiva c;on interpretación histórica. Isto tivo como consecuencia 
unha información parcial tanto nos seus contidos coma nas súas intencións, que apenas se 
recoñeceu máis alá do ámbito estrito dos estudios xacobeos. Información que, non obs
tante, foi calorosamente acollida nese ámbito, porque uns feitos arqueolóxicos que se 
interpretaban á luz da documentación escrita resultaban un excelente apoio para a histo
riografía tradicional. Quizais, tamén porque a ambigüidade dos traballos arqueolóxicos 
levados a cabo, non por arqueólogos, permitía unha gran flexibilidade na súa utilización 
para constatar prexuízos ou necesidades ideolóxicas de diverso tipo. 

Exporemos aquí o estado da cuestión tralo traballo realizado nos últimos dez anos gra
cias ó apoio do Cabido da S_AMI, a catedral de Santiago e a Fundación Pedro Barrié de la 
Maza. Un estado de orixe eminentemente arqueolóxica e que pretende reconducir o uso 
e o significado dos labores arqueolóxicos realizados na catedral, superando algunhas das 
grandes limitacións _que estas presentaban: dificultades técnicas, anacronismo metodo
lóxico, dependencia das fontes escritas e condicionamentos extracientíficos . 

Os precedentes 

Un dos apartados máis controvertidos das orixes de Santiago foi, sen dúbida, o das 
posibles manifestacións de época galaico-romana; necesarias para xustificar a presenza 
dun mausoleo funerario dese momento, que foron sobrevaloradas pola maior parte dos 
investigadores xacobeos e case esquecidas pola arqueoloxía oficial. A realidade é que 
eses restos si existen, pero teñen unha entidade e significación algo distinta das que se 
propoñen. 

Os restos romanos, representados fundamentalmente en vestixios da cultura mate
rial máis ca nos de tipo estrutural, que sufriron a longa e complexa ocupación humana 
do lugar, certifican a existencia dun poboado fundado na segunda metade do século I d. 
C . Un poboado de pequenas dimensións pero de gran significación, que se creou moi 
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posiblemente debido ós cambios que se producen na Galla

ecia nos anos correspondentes á dinastía dos emperadores 
Flavios. A significación deste pequeno enclave resulta difícil 

\ 1(7/ 
j 

de definir polo de agora, aínda que parece evidente a súa vin
culación á rede de comunicación viaria establecida polos ro

. manos, tal vez un ha niansio viaria chamada Asseconia situada 
na vía XIX, que ía dende Braga ata As torga pasando por Lugo. 
Pero non debemos esquecer outras teorías máis difíciles de 
contrastar; así, cabe a posibilidade de que fora un punto de 
enlace de vías secundarias que articularía a organización 
do territorio, ou quizais tivera funcións relixiosas e doutro ' r KJ! 
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tipo nese proceso de instalación do noroeste na nova reali-
dade política e cultural. 

A relevancia do papel xogado por ese pequeno poboado 
estriba, principalmente, en que foi ocupado por xentes traí
das de fóra que manifestan unha total asimilación da cultura 
romana. Consomen os produtos propios desa cultura e pare
cen rexeitar incluso os propios das tradicións locais, ademais 
implantan cultos e ritos funerarios romanos, dos que o mau
soleo apostólico pasa a ser a mellor expresión da caracteri
zación que propomos. A continuidade deste poboado está 

Cerámicas romanas: 
Terra Sigilata l-lisp{i
nica (séculas 1-11 ) 

testemuñada polo menos ata os inicios do século V d. C., 
probablemente xogando o mesmo papel aínda que agora con novas construcións das que 
si ternos vestixios: un grande edificio de función descoñecida do que conservamos res
tos do que sería o seu soto. 

Finalmente este poboado parece que foi abandonado ou trasladado a outro punto 
non moi afastado e, nun proceso moi común en Galicia, o lugar pasaría a ser ocupado 
por un gran cemiterio. O camposanto recollerá daquela os cambios que se deran no ritual 
funerario e nas crenzas relixiosas . As tumbas, agora de inhumación es tendida e rito pre
dominantemente cristián, esténdense ó longo dos séculos V, VI e VII por unha boa parte 
da aba onde se asentaba o antigo poboado . Descoñecemos o intre no que o asentamento 
se abandonou definitivamente para dar paso a aquel bosque no que a comezos clo século 
IX arrincará o culto ó apóstolo Santiago, quizais este abandono forme parte dos aconte
cementos derivados da irrupción no ano 711 dos musulmáns na Península Ibérica . 



O punto de partida 

Os estudios realizados ata agora fan fincapé sobre todo nas circunstancias que, se
gundo a información escrita, rodearan o descubrimento do mausoleo apostólico . Des
tacan a idea dun lugar apartado e abandonado polo home, ata o punto de ser escolleito 
por un anacoreta para se asentar, nunha das típicas manifestacións do monaquismo 
galega do momento. Trátase dun bosque 
do que emerxeron os restos dun antigo 
mausoleo funerario que se rescatou do es
quecemento, pero tamén da ruína e o ocul
tamen to. O que xa non chega a. expresar 
esa documentación son as condicións con
cretas dese espacio no que se ía edificar o 
culto xacobeo. A arqueoloxía parece ma
tizar o que se dixo ata o de agora 

Atendendo o expresado no apartado an
terior, o mausoleo non estaba illado senón 
que formaba parte dun antigo cemiterio 
abandonado, rodeado dun conxunto de 
restos de construcións do poboado romano 
que alí existira. Tampouco o estaba no mes
mo momento do descubrimento, xa que a 
propia documentación fálanos da existencia nas inmediacións dunha pequena igrexa, a 
de San Fiz de Solovio, que atendería as necesidades espirituais dunha poboación rural 
dispersa polos arredores e herdeira daquela que se enterrara ó carón do mausoleo ; unha 
poboación que co transcorrer dos tempos sufrirá importantes cambios na súa relación 
co lugar ó que as referencias clocumentais medievais chaman nuns casos arcis nianno
riC'is e noutros Libredón. Así, asistimos a unha evolución no hábitat que ten o seu punto 
áhiclo entre o século V e o VIII, e que irá do primitivo poboado ó carón dun importante 
camiño -en conexión co exterior a través de Iría Flavia e a desembocadura do Ulla- a 
pequenas comunidades rurais dispersas e agachadas nos vales do interior do que xa será 
o territorio ele Amahía. 

A primeira condición, xa que logo, da construción da nova realidacle ó redor da agora 
recoñecida como tumba apostólica é a súa localización sobre as ruínas dunha realidacle 
anterior. Este feíto resulta importante, dado que denota a existencia dunha serie ele es
truturas e restos materiais reutilizados que van participar na definición e construción 
dos novos edificios ; ademais os terreas están xa acondicionados para acoller necesida
des tanto habitacionais coma funerarias: o abandono deteriorou pero non puiclo clestruír 
séculas de intervención humana na configuración da ladeira sobre a que se ía asentar o 

Lauda sepulcral. !ria 
(século IX) 
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santuario xacobeo. Tamén no ideolóxico esas ruínas reforzarían o papel e a importancia 
do edículo funerario descuberto, en tanto que expresión da riqueza do primitivo poboado. 
Mosaicos, restos arquitectónicos de materias nobres ou coidada factura etc., incidirían 
na valoración que se ía facer dese monumento funerario, ó que as propias fontes docu

mentais cualifican de opera núrabilis. 
Unha segunda condición derívase xa dos contidos das fontes. Estas recórdannos que 

antes do descubrimento do bispo Teodomiro, o rei Afonso II decide fundar e dotar un 
mosteiro para atender o culto á tumba do Apóstolo, nun lugar que, recordemos, estaba 
ocupado por un eremita. Esta condición non fo¡ tida moi en canta polos investigadores 
das orixes do culto xacobeo, máis atentos ó papel do bispo de Iría, importante dende o 
propio descubrimento e que chegará a se converter en protagonista único, 12,ero que non 
debe facer esquecer o contexto propio da realidade histórica na que xorcle o santuario 

xacobeo. 

A construción dun santuario 

Despois de anos ele abandono e incluso esquecemento, o achaclo do mausoleo en 
torno ó ano 830, así como a súa atribución apostólica, van resucitar aquel antigo enclave 
in cofinibus Amahia, que tanta importancia tivera na Antigüidacle, outra volta unido a 
Iria, agora sé episcopal e cunha finaliclade relixiosa, aíncla que máis cultual ca funera
ria. A revitalización vaise apoiar en premisas ideolóxicas e tamén arquitectónicas aíncla 
afíns ó mundo tardoantigo, pero está xa inmersa no novo ámbito histórico do medieval. 

O xermolo non será a reconstrución ou nova creación dun poboado, nin o recomezar 
dunha necrópole, senón o establecemento dunha entidade cultual ó redor da tumba atri
buída ó apóstolo Santiago o Maior; un santuario monástico-martirial, tal e como o de
finen algunhas das máis importantes fontes escritas que testemuñan os problemáticos 
restos arqueolóxicos. A creación dunha pequena congregación monástica ca seu propio 
cenobio encargada do coidado e o culto do mausoleo apostólico definírase arquitecto
nicamente cun mosteiro, coa súa igrexa e dependencias, unha igrexa específicamente 
dedicada ó culto apostólico e un baptisterio, todo isto articulado estrutural e concep
tualmente arredor do edículo que funcionará así como martiryum. A este conxunto bá
sico vanse engadindo progresivamente outras construcións que complementarán as 
necesidades dun centro destas características nun momento de máxima inseguridade, 
dado que a fronteira ca emirato cordobés estaba próxima e comezaban a se producir as 
primeiras chegadas dos viquingos ás costas galegas; construcións coma o hospital para 
pobres e peregrinos e o sistema defensivo, pero tamén as primeiras consecuencias da 
súa existencia: o traslado da curia episcopal de Iria e a aparición dos primeiros poboa-



dores ó abeiro do funcionamento dun santuario, ou locus Sancti Iacobi, que é dende o 
seu inicio foco de peregrinación. 

Unha vez expostas as bases conceptuais sobre as que se constrúe o locus Sancti 
Iacobi, ternos que atender a configuración real, polo menos no que se coñece, dos ele
mentos que o configuraban. O primeiro punto a tratar debe ser o mausoleo apostólico, 
razón de ser e eixe vertebrador de todo o demais. Trátase dun tema realmente compli
cado, xa que se nunha aproximación hipotética, baseándonos na arquitectura e algúns 
dos restos conservados, entendemos que o mausoleo constrúese na primeira metade do 
século II, ternos que asumir que a súa perduración ata o IX fo¡ complexa e sufriu cando 
menos unha intervención a fins do século IV ou comezos do V, así coma o abandono no 
VIII, aínda que non podemos descartar outras incidencias ó longo de tan amplo período. 
O problema agrávase se ternos en conta que os restos que hoxe se conservan volveunos 
descubrir A. López Ferreiro a finais do século XIX; trátase xustamente de restos, xa que 
na edificación do presbiterio da catedral románica por Xelmírez, arredor de 1105 , des
trúese unha boa parte dun mausoleo xa alterado pola súa reconstrución parcial e rea
daptación ó estilo das basílicas prerrománicas. Todo un longo e denso proceso de 
alteracións de diverso tipo que dificultan a reconstrución do edificio orixinal. 

Os restos fálannos do acondicionamento dun espacio rectangular nun terreo en 
declive, para acoller unha arquitectura definida por un edificio cadrado de dous niveis 
dentro dun recinto que o circunda en tres dos seus lados. Conservamos os alicerces e a 
parte baixa de toda esa arquitectura, realizada cunha pedra de cantería de granito de boa 
calidade e disposta con sistema a soga e tizón. O edificio central está ó seu tempo divi
dido en dúas metades -separadas por un muro de cachotería. A oriental estaba chea de 
terra e soportaba un chan ocupado por un mosaico de motivos vexetais: é aquí onde as 
fon tes medievais e a maioría dos investigadores sitúan a tumba atribuída ó Apóstolo. A 
occidental tiña o chan algo máis baixo e estaba cuberto de lousas cerámicas, sobre el 
descansaban dúas tumbas de ladrillos, acaroadas ás paredes norte e sur dese espacio. 
Máis problemática é a reconstrución do nivel superior do edificio, xa que os únicos datos 
de que dispoñemos son os textuais e estes resultan polo xeral pouco explícitos e confu
sos . Cabe pensar nun único nivel de factura simple e por definir, anque outros autores 
propoñen unha estrutura complexa, tipo templo clásico ou semellante, ou incluso dous 
niveis diferenciados e de estrutura complexa. 

O certo é que a ese edificio vanse acaroar, en torno ó ano 830, os templos que aten
derán o culto ó Apóstolo. O primeiro fo¡ construído por Afonso II , unha vez descuberta 
e recoñecida a tumba apostólica. Tratábase dunha igrexa pequena de pobre arquitec
tura, na que tan só parecía destacar o lintel da súa entrada principal e da que apenas 
quedan restos, como tampouco do baptisterio que se debía localizar nas súas inmedia
cións. Coñecemos mellor o edificio que a vai substituír. Trátase da igrexa que ordenou 
construír Afonso III e que se consagrará no ano 899. Este edificio vaise levantar sobre 
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Necrópole 
(séculas IX-X) 

os cascallos do anterior, ante a necesidade de acondicionar un espazo máis grande na 
ladeira na que se situaba o mausoleo. 

A igrexa de Afonso III presentaba planta basilical cunha fábrica de cachotería de xisto, 
excepto nos cantos onde se utilizou o perpiaño de granito, ás veces con perpiaños apro
veitados de construcións anteriores. Acollía no seu interior tres naves e unha cabeceira 
en forma ele ábsida rectangular onde se situaba a tumba apostólica, aproveitando quizais 
para a súa definición aquel recinto exterior do propio mausoleo. No lado aposto e con

figurando a fronte occidental do edificio, alí onde se situaría 
a entrada principal da igrexa, encontramos un adro porti
cada -nártice- de forma cuadrangular definido por un gran 
arco na súa fronte e dous en cada un dos peches laterais. 
A planta completábase cun habitáculo cadrado aberto na 
parte norte da igrexa: o baptisterio. 

Non debemos esquecer que a planta que vimos de des
cribir asentábase sobre unha aba e que polo tanto tiña que 
salvar unha importante pendente. A pesar do seu acondi
cionamento mediante a construción se socalcos, as dimen
sións do novo edificio fixeron necesaria a inclusión <lesa 
pendente na súa configuración. Así, cada unha das súas 
partes estaba nun plano diferente, polo que o tránsito entre 
elas necesitaba de dous ou tres banzos para salvar o des
nivel; ademais, o propio chan da basílica, construído con 
cal, area e cuarzo, estaba lixeiramente inclinado. O gra
duado do edificio tería que ser especialmente acusado no 
presbiterio, situado por riba da tumba, case un metro por 
riba do nivel da aula da igrexa; así mesmo, tiña, en certa 

medida, a súa prolongación nunha tribuna abovedada da que nos fala a documentación, 
pero da que non coñecemos nin a súa posición, nin as súas características exactas. Este 
edificio presentaba en consecuencia un alzado complexo, dado que se definía en dis
tintos planos que remarcarían a diferenza de funcións das distintas partes da igrexa, nun 
momento no que a propia liturxia o requiriría. O alzado remataba nunha estrutura de 
peche simple e de madeira para soster un tellado a <lúas augas e definíase cara ó exte
rior a través de grandes muros de cachotería sucados de ocos, destes conservamos os 
arrinques dos que servían de acceso ó interior da basílica: dous no lado sur, outro no 
norte e o principal e de máis tamaño no oeste. Tamén se conservan as pezas de peche 
posterior dos que facían a función de ventás e que presentan remate en arco de ferra
clura, nalgún caso remarcado por un alfiz. 

A longa clescrición exposta débese· fundamentalmente a que é da basílica de Afonso 
III da que ternos unha maior cantidacle de información, tanto arqueolóxica como textual. 



Non hai que esquecer que vai ser o edificio que destruirá Almanzor en 997 e que per
manecerá en uso ata a súa definitiva substitución pola catedral románica, ademais é a 
construción na que parece que se centra o interese dos reis e especialmente do hispo de 
Iría, quen a vai elixir como a súa igrexa, converténdose na precedente da actual catedral. 
Non obstante, como xa se expuxo anteriormente, nun principio existía outro edificio 
cando menos da mesma relevancia: o mosteiro e a súa igrexa. Seguramente estaba vin
culado de forma directa tamén no construtivo ó mausoleo apostólico e á igrexa que vi
mos de describir, anque non correu 
a mesma sorte que esta última e 
hoxe apenas contamos con referen
cias documentais e arqueolóxicas 
que nos permitan cofiecelo. O des
prazamento paulatino dos monxes, 
promovido polo hispo de Iria, do que 
naque! momento era o mosteiro de 
San Pedro de Antealtares e do que 
nos fala particularmente o docu
mento de 107 6 cofiecido como Con
cordia de Antealtares, así como a pos
terior eliminación física dos seus 
edificios provocada pola construción 
da gran catedral románica, reducen 
as nosas consideracións a apenas al
gún aspecto claro: integración de to
das as arquitecturas nun unicuni e 
boa calidade da igrexa do mosteiro, 
cuns restos que recordan a basílica de Afonso III. 

Arredor desas arquitecturas xorde, dende a mesma fundación do santuario, un cemi
terio no que se enterrarán os monxes e a poboación do redor, particularmente dos peque
nos núcleos que se crean ó abeiro do santuario e que serán o xermolo da futura cidade 
de Compostela, así como os primeiros peregrinos. Este cemiterio manterase ata a cons
trución da catedral románica, que ocupará o seu espacio e desprazaraos ata a actual praza 
da Quintana. O tipo de enterramento, inhumación estendida e sen enxoval, é o típico 
do ritual cristián, cunhas tumbas moi sinxelas e de escasa variedade formal; deste xeito, 
predominan as construídas con laxes fincadas ou pequenos muros de pedra cubertos por 
laxes do mesmo material, ó seu carón sitúanse algunhas máis elaboradas con muros de 
ladrillos aproveitados, ou as escavadas na rocha existente bai'<o da terra na que se asenta 
a necrópole. Mención a parte merecen os grandes sepulcros de granito, cubertos case 
sempre por unha gran tapa decorada co motivo chamado de dobre estola. Trátase dunha 

Sistema defensivo do 
Loc 11s Snncti focobi: 
base de torre e frag
mento de lenzo de 

muralla 
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fórmula funeraria que corresponde en realidade á vella necrópole existente no lugar, 
entre os séculas V e VIII, cando sinalaban o enterramento de persoas de destacada posi
ción social, ben pola súa riqueza, ben polas súas funcións aínda que agora carecen dese 
significado primixenio. Esa relevancia vai estar expresada na presenza de cubertas pétreas 
con inscricións que fan referencia ó nome e función do defunto e que polo demais 
cobren tumbas sinxelas. O cumio desa relevancia manifestarase na presenza de edícula 

funeraria acaroados ós muros da igrexa; habitáculos que acollían tumbas de personaxes 
particularmente importantes, como é o caso da do bispo Teodomiro, que destaca pola 
calidade da cuberta con cruz e inscrición. 

Toda esta complexa realidade: tumba, igrexa, baptisterio, mosteiro e cemiterio, á que 
paulatinamente se lle irán engadindo o hospital, a igrexa do mosteiro de Santa María da 
Corticela e as dependencias episcopais, vai ter que ser protexida e para isto constrúese 
un gran cercado defensivo. As obras comezan a principios do século IX e terminan a 
mediados do século seguinte. Será un gran muro formado por cachotería de xisto, con 
torres dispostas ó carón das entradas, completada cun gran foxo escavado na pena, de 
tres metros de fondo e oito de ancho. O resultado final é un rico conxunto de edificios 
protexiclos detrás clun forte recinto amurallado que perdurará sen grandes cambios ata 
mediados do século XI. 

Santiago e Oviedo: analoxías e diferenzas 

O primeiro problema que nos presenta o descubrimento da tumba e a súa conver
sión en lugar de culto é o do modelo que serve de referente para a solución a adoptar. 
Ata agora a investigación fixou a súa atención naqueles centros cunha relación ca locus 

Sancti Iacobi que parecía evidente. En primeiro lugar aparece Roma, como creadora 
dunha imaxe na que cada vez máis se vía a cristiandade occidental, sede ademais das 
tumbas dos apóstolos Pedro e Paulo, motivadoras tamén dun fluxo peregrinatorio, que 
neste caso se constata xa na tardoantigüidade. Foron fundamentalmente os autores ecle
siásticos coma López Ferreiro ou Guerra Campos quen máis decididamente apostaron 
por este modelo, que se debe considerar para os aspectos de definición do culto aten
dendo ás primitivas basílicas martiriais de San Pedro ou San Xoán de Letrán, sen que 
debamos esquecer tampouco San Paulo Extramuros e San Sebastián, pero que resulta 
difícil de utilizar para a formación do primitivo núcleo compostelán, moi afastado mate
rial e funcionalmente da gran cidade tardoantiga. As coincidencias xiran en torno ás pre
misas tardoantigas, ás que xa nos referimos, do culto martirial e a formación de lugares 
de peregrinación en torno a martiria ou me1noria de especial relevancia. En realidade a 



influencia de Roma, en especial de San Pedro, será máis evidente en tempos posterio
res cando se poida construír un gran templo, a catedral románica, que ofrecerá unhas 
dimensións e posibilidades máis próximas ó paradigma romano. 

Mentres, outros autores apuntaron cara a Oviedo; un caso que resulta máis próximo, 
xa que se trata tamén dun pequeno núcleo xurdido 
ex novo á sombra do poder da Coroa ástur, que contou 
incluso coa intervención en parte dos mesmos mo
narcas: Afonso JI e Afonso III. Apoia esta posible com
paración o feito de que os restos conservados da pri
mitiva sé ovetense correspondan fundamentalmente 
ós seus edificios relixiosos e en menór medida ós civís, 
como as construcións de palacios, intimamente li
gadas, por outra parte, ós anteriores. Esta situación 
fálanos das limitacións que ten a arqueoloxía para re
cuperar e identificar os restos desta etapa escura, na 
que ademais a diferenciación funcional ou concep
tual, tanto entre edificios como entre centros, resulta 
bastante ambigua: o civil e o eclesiástico, o urbano e 
o rural, o habitacional e o monástico mestúranse nuns 
restos que adoitan ser escasos e confusos. Redunda 
nesa posible analoxía que distintos autores interpre
taran o primitivo locus Sancti Iacobi coma os inicios 
conscientes dunha cidade episcopal, e incluso que 
se quixera ver nos seus edificios a presenza dos ele
mentos típicos dun centro dese tipo, especialmente 
a existencia dunha catedral dobre conformada polo 
templo de Santiago e o de Santa María da Corticela. 
Unha interpretación que esquece ou minimiza a pre
senza do mosteiro de San Pedro de Antealtares e do 
seu papel con respecto ó culto á tumba do Apóstolo, 
adetnais de terxiversar o significado da igrexa do mos
teiro de Santa María da Corticela. 

As claves desa suposta identidade entre Santiago e Oviedo radican principalmente 
no carácter case exclusivamente episcopal das fontes escritas conservadas, nas que di
recta ou indirectamente se tende a magnificar o papel do bispo na construción do lo
cus como preámbulo necesario do dominio que exercerá a Mitra no culto á tumba, 
posteriormente sobre os restos do Apóstolo, unha vez desvalorizada a posición dos 
monxes de Antealtares; pero tamén do dominio sobre o burgo medieval, que resulta 
fundado como tal polo propio bispo, avaliando unha relación que os seus sucesores, os 

Cabeceira da 
igrexa de San Tirso 
(Oviedo). Época de 
Afonso 11 (791-842) 
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i\lloedn de Le Puy 
(fins do sécu lo X) 

arcebispos composteláns, terán que reivindicar constantemente fronte a intereses 
contrapostos. 

Outra razón esgrimida é a especial relación de Santiago coa monarquía asturiana, 
confirmada pola participación desta última na propia fundación do locus e particular
mente pola intervención de Afonso III. Non obstante, hai que recordar que o papel prin
cipal na construción do locus vaino desempeñar o bispo de lria, quen a partir do século 
X se vai ir facendo coas rendas do santuario: o xa mencionado palacio episcopal, crea
ción do mosteiro de San Martiño da Pena, hospital para pobres, murallas ... Tampouco 
debemos esquecer que o feíto fundacional parece inscribirse máis no programa de cre

ación ele centros monásticos por parte ele Afonso 
II no proceso ele expansión cara ó sur, ca na cre
ación de novos centros urbanos ou nun intento 
ele reproducir a sede real acabada de-crear por el 
mesmo. Santiago non parece ser unha reprodu
ción de Oviedo, senón un enclave complementa
rio e polo tanto necesariamente distinto, na cons
trución e implantación do poder do monarca 
asturiano. 

A interpretación que defendemos, dentro do 
proceso ele revisión da arqueoloxía da catedral e 
que xa esbozamos no anterior apartado, baséase 
na identificación do locus Sancti Iacobi como un 
complexo presidido polos restos dun santo ou 
mártir e configurado por igrexa, dependencias 
dos mosteiros e igrexa martirial, unha situación 
que non é descoñecida para o mundo tardoan

tigo. A partir do awce do culto ós santos ou mártires, ó redor do século IV, a partir do pre
vio culto ós lugares santos, onde se desenvolveron os episodios máis significativos da 
vida ele Xesús en Palestina, xorden uns establecementos que conxugan esa faceta cul
tual con outra tamén característica dos primeiros tempos do cristianismo, como a ascé
tica ou a monacal. Non será estraño, xa que logo, que sexa en Oriente onde encontremos 
o esquema clásico dos precedentes do locus Sancti Iacobi, anque reflectidos en grandes 
complexos monásticos-martiriais, tamén de peregrinación, ós que o imperio Bizantino 
dará un importante pulo nos séculas VI e VII: o santuario de San Simeón o estilita en 
Siria, San Menas en Exipto, Santa Caterina do monte Sinaí ou o santuario de Tebessa 
no norte ele África. Outros exemplos máis próximos xeograficamente a Santiago, .aíncla 
nas súas máis modestas dimensións, están aínda por descubrir na Galia rnerovinxia ou 
na Hispania visigótica, precedentes directos do complexo xacobeo que se pode definir 
como unha reinterpretación adaptada deses primitivos modelos orientais ás posibilida-



des do noroeste ibérico a inicios do século IX. Trátase dun proceso de readaptación de 
conceptos paleocristriáns á nova realidade medieval , que ten paralelos, polo menos nal
gúns dos seus aspectos, en exemplos coetáneos do noroeste da Galia carolinxia ou na 
Inglaterra anglosaxona. 

De santuario a cidade 

A permanencia dese núcleo esencial que define o locus Sancti Iacobi como un san
tuario monástico martirial non vai impedir, non obstante, que ó redor del se produzan 
feítos e fenómenos históricos que acabarán coa total transformación do primixenio esta
blecemento relixioso. Cando no século XII as fontes documentais pasen a se referir ó 
enclave non xa como locus sanctus senón como civitas, estarán expresando a concep
tualización dunha nova realidade que non xorde de repente, senón que é consecuencia 
dun longo proceso de cambios que converteron o locus monástico nun ámbito urbano. 
Estes cambios vanse reflectir nos restos arqueolóxicos, algo lóxico se ternos en con ta que 
reflicten máis de tres séculos de historia: dende o descubrimento do mausoleo ata a 
construción da catedral románica. Estes vestixios interpretáronse mal ou esquecéronse 
ata agora, debido fundamentalmente á necesidade de cimentar presenzas anteriores ó 
mundo medieval. Así mesmo, reflicten a evolución producida na._necrópole, pero tamén 
as transformacións que se detectan no campo da arquitectura civil, sexa nos restos do 
posible palacio episcopal, sexa nas defensas. 

Os primeiros feítos que introducen no santuario elementos que levarán á súa trans
formación aparecerán moi cedo e vincúlanse co interese do bispo de Iría por desenvol
ver, pero tamén controlar, un enclave que contou dende os seus inicios co apoio decidido 
da monarquía e cunha crecente influencia relixiosa. O traslado da curia de Iria ó locus, 
a magnificación da igrexa martirial e a súa identificación con igrexa episcopal, así coma 
o impulso á repoboación do lugar son os feítos ós que nos referimos; estes ocorrerán 
baixo obispado de Sisnando de Liébana, cando transcorreran menos de cen anos dende 
o descubrimento do edículo apostólico. Por outra parte, convértense en procesos ó longo 
do século X, a pesar de momentos de crise, tanto por razóns internas como externas, que 
dificultaron a evolución destes procesos pero que redundaron moitas veces no incre
mento do poder de quen tiña máis interese na súa consolidación : o bispo -recordemos 
as incursións viquingas ou o ataque de Almanzor e a presenza á fronte da mitra de per
sonaxes como san Rosendo e, especialmente, san Pedro de Mezonzo-. Proba de que os 
cambios seguían adiante é a aparición dunha serie de núcleos aínda de carácter rural 
-vicus- que se ían unir ó de San Fiz de Solovio nas inmediacións do santuario: San 
Miguel dos Agros, O Vilar (orixe da actual rúa do mesmo nome), etc. 
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Cerámica medieva l 

(séculas XI-XII) 

Ademais, neste século asistimos á incorporación dun elemento que será fundamental 
na transformación do locus: o despegue dunha peregrinación que agora alcanza dimen
sións europeas. A presenza de peregrinos francos, grupo no que se inclúen persoas da 
relevancia e o poder do hispo Gotescalco de Le Puy, así como de alemáns e posiblemente 
persoas chegadas dende outras partes da Europa occidental, aparece reflectida na ar
queoloxía a través de moedas , sobre todo do sudoeste do reino franco. Estas deixá
banas como esmola os peregrinos na tumba apostólica e sinalan o desenvolvemento dunha 

I " 

I " 

nova fonte de riqueza para o santuario, 
engadida ás abundantes doazóns, en es
pecial, dos monarcas. A riqueza non só 
resultaba acumulativa senón que estaba 
vinculada ó nacemento dunha nova eco-
nomía na que a moeda xogaba un papel 
clave; era un reflexo de prestación de ser
vizos requiridos pola afluencia de pere
grinos e do desenvolvemento dos inter
cambios comerciais. 

Así, xa no século XI, o primitivo san
tuario, aínda conservando en boa medida 
a súa primixenia estrutura e sentido, 
mostraba unha cara substancialmente 
distinta da orixinal. A poboación asentá
base no seus arredores e permanecía en 
constante crecemento, cunhas mellores 

cÓndicións de vida, tal como evidencian os restos arqueolóxicos -aumento da calidade 
de vida, crecemento do cemiterio-. Todos estes aspectos levarán o hispo Cresconio a 
construír un novo sistema defensivo que xa non ten como fin a protección dun santua
rio, senón dun burgo, a pesar de que aínda non estaba definido cun sentido que poida
mos considerar estritamente urbano. 

Os cambios afectaron ó contorno e ó núcleo primitivo, que sufrirá alteracións im
portantes. Dende finais do século IX, aínda coa intervención de Afonso III e a constru
ción da muralla a mediados da seguinte centuria semella non suceder nada significa
tivo . Non obstante, a arqueoloxía fala do crecemento constante da necrópole, da 
creación e cambios do palacio episcopal e incluso de remodelacións no sistema defen
sivo. Estas circunstancias levan a unha redefinición importante na área occidental do 
locus a mediados do século XI, coa ampliación do espazo de diante da basílica de San
tiago e a construción na súa fronte dunha entrada monumental flanqueada por torres, 
que se ía converter nunha entrada simbólica do gran santuario, algo que se botaba en 
falta cada vez máis. O paso definitivo darase a finais dese século coa construción da 



nova igrexa de Santiago, a catedral románica que se asentará sobre o antigo santuario 
monástico-martirial, que confirmará a súa definitiva transformación en núcleo articu
lador dunha cidade episcopal. 
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Parte superior dunha ventá 

Ca . 899 

Mármore, talla a bisel 

11 x 13 x 7 cm 

A adscrición desta peza ás aparecidas nas campañas das escavacións da catedral 

compostelá é segura, mais non hai novas da súa extracción nin da súa entrada 

no Museo das Peregrinacións. 

Procedente da catedral de Santiago 
de Compostela 

Posiblemente fara M . Chamoso Lamas o que a atopara tralo levantamento do 

coro no ano 1946; malia que adoitaba documentar os seus achados, semella 

incrible que non falara desta peza. Esta escavación situábase na liña da entrada Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 490 
da igrexa prerrománica de Afonso 111 (899) e a súa estrutura, a medida que 

aumenta o rexistro cara á cabeceira, sae á luz. Máis interesante é a- existencia de 

entullo acaroado ó muro sur da basílica, na parte media da nave menor do 

mesmo lado, onde aparecen restos marmóreos. "Acaso algunos, en niveles inferiores, provienen del 

derribo de la iglesita de Alfonso //, hecho en el siglo IX. En general, los escombros de la Edad Media 

están por encima de fas tumbas de la novena centuria", J. Guerra Campos introdúcenos no campo da 

datación cronolóxica e á súa vez nas referencias documentais e historiográficas. 

Os historiadores que tratan das pezas prerrománicas da Catedral aparecidas gracias a M. Chamoso 

Lamas, toman coma referente clave a Acta de Consagración de 899, na que se apoian. Mais é ben 

certo que as pasaxes medievais non se poden tomar ó pé da letra en canto á fórmula ex petra et luto 

opere parvo, para se referirá igrexa de Afonso 11, xa que é unha fórmula na tradición escrita medieval 

que empregaban case todos os papas para comezar a súa xesta; nin tampouco o extenso e rico pasa

xe que nos relata de xeito tan fidedigno a construción e decoración da basílica magna. Oeste xeito 

nin a igrexa de Afonso 11 era tan pobre, xa que el dotara a Compostela do primeiro circuito transfor

mando o urbanismo da cidade e dotando á sé apostólica da dignidade levítica, nin todos os docu

mentos que atinxen á Acta de Consagración son verídicos . Avaliando estas fontes atopamos que a 

máis plausible é a Versión Breve da Consagración, xa que o documento altomedieval orixinal non 

chega ate nós. Oeste xeito identificaremos coma un ha amplificatio narrativa a pasaxe recollida na 

Versión Extensa e na Crónica de Sampiro, acerca da chegada dos restos marmóreos. Esta nova inter

polación posiblemente estaba baseada en algo real, no que quedaba da anterior basílica de Afonso 111 

no momento que acontecía a reconstrución no século XI de Pedro de Mezonzo. Traídos de Coira 

-asolada por Afonso 111- ou non, as pezas marmóreas depositadas no Museo da Catedral máis este 

anaco de xanela xeminada aseméllanse; por isto sería conveniente unha análise morfolóxica destas 

pezas no laboratorio, aquí tan só podemos facer fincapé na súa semellanza e recoller para ela a 

mesma cronoloxía, que por outra banda tentan testemuñar as fontes documentais e bibliográficas. 

Este pequeno anaco marmóreo presenta unhas fórmulas típicas das xanelas xeminadas visigóticas. 

Non semella que a súa forma fara de ferradura, aínda que esta arcuación tamén é cosubstancial á arte 

prerrománica goda, ficando tan só enteiro un dos arcos de medio punto que vertebra un ha columna 

pilastra . Desaparecido o capitel que portaría esta columna, un sogueado maniféstase no extradorso 
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dos arquiños permitindo recoller unha decoración en auxe no mundo visigótico. Oeste xeito, atopa

mos unha xanela de dobre arco e pilastra labrada dunha soa peza no Museo de Mérida (século VII) na 

que, ademais doutros elementos decorativos, atopamos o extradorso dos arcos decorados cuns 

sogueados. Xanelas semellantes con dobre arcuación recóllense en San Salvador de Valdediós (893), 

mais sen esta fórmula decorativa que tanto esplendor lograra nos tempos de Ramiro 1 (842-8SO) e 

que recollen outros monumentos galegas coma San Xés de Francelos (fins do século IX, principios do 

século X) . As reminiscencias visigóticas plásmanse no motivo triangular que conforman coroando as 

molduras que percorren a rosca do arco, recordo da folla saínte das xanelas toledanas. Unha imaxe 

decorativa presentada cara ó exterior, xa que o dorso desta peza fica sen labrar. 

Flanquea estas arcuacións superiormente unha ampla banda ornamental, e que, ó meu entender, 

flanqueou a súa totalidade. As follas das palmas preséntanse abstractamente nesta xanela, unhas fór

mulas existentes xa na peza do Museo de Mérida (século VII) recollidas tamén na arte ástur na cance

la de Santa Cristina de Pala de Lena (século VII); decoración e aproveitamentos visigóticos utilizados 

abundantemente no prerrománico asturiano. 

Tanto Santa María del Naranco coma Santa Cristina de Pala de Lena son monumentos levantados 

baixo o reinado de Ramiro 1 (842-850), o que podería subliñar a hipótese de M. Núñez Rodríguez ó 

referirse estilisticamente á basílica de Afonso 111, na que se tentaría revitalizar a arte ramirense. Aínda 

que de cabeceira diferenciada, afincaríase no presbiterio unha xanela marmórea -lugar onde primaría 

a importancia material- cunha talla aproveitada ou recuperada tan singular en contraposición á sinxe

leza dos arcos das xanelas das naves, coma en Valdediós. 

e.e.e. 
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En torno a esta peza existen os mesmos problemas que co pequeno anaco de 

xanela marmórea prerrománica . Se é certa a súa adscrición ás escavacións da 

Catedral compostelá levadas a cabo por M . Chamoso Lamas no ano 1946 - ó 

levantarse o coro en 1945-, non sabemos con certeza nada da súa extracción e 

chegada ó Museo das Peregrinacións. Son unhas escavacións que, ó igual que 

atinxían á peza marmórea, comezan na entrada da basílica prerrománica de 

Afonso 111, onde se atopa entullo acamado ó muro sur. Neste entullo medieval 

sito no adro prerrománico recupéranse diferentes restos de xanelas graníticas de 

arco ou dobre arco. Este achado e a súa datación na segunda metade do século 

IX levan a reclamar para esta obra idéntica cronoloxía . 

Resto dunha ventá 

Ca.899 

Granito 

32 x 33 x 17 cm 

Procedente da Catedral de Santiago 
de Compostela 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. l .9Sl 

As fontes documentais, neste caso, ceden o paso ós rexistros arqueolóxicos, amosándonos; unha 

planta de tres naves separadas por dúas ringleiras de pilastras, na que a nave central ·é máis do dobre 

de ancha cás laterais; a súa fábrica, de cachotería reforzada nas esquinas e con revoco lucido no inte

rior e o exterior; presenta certas similitudes tanto con San Julián de los Prados (812) coma con San 

Salvador de Valdediós (893). Oeste xeito as igrexas asturianas resolven o problema da iluminación da 

nave central con xanelas graníticas a grande altura, posiblemente o mesmo cá basílica compostelá de 

Afonso 111. 

Un dos restos daquela basílica pode ser esta xanela granítica, que o mesmo cás depositadas no 

Museo da Catedral compostelá presentan unha arcuación. Non podemos non obstante dilucidar se de 

ferradura ou non, mais nos inclinamos a pensar que non. Tres molduras sucédense rodeando o arco e 

facendo un xiro en ángulo recto desaparecen no extremo da peza. As molduras repítense no intrador

so, elemento que filtra e matiza a luz entrante. Cunha técnica moito máis artesá ás anteriormente 

mencionadas e de ornamentación tamén distante -salvo unha peza que presenta dobre moldura-, 

preguntámonos se algunha obra da categoría desta levaría tal repertorio de ocas. 

Sen unha certeira datación de todas as pezas tan só podemos recordar o gusto por aproveitar as 

pezas na arte ástur, así coma a posible aparición da peza dentro do entullo. 

e.e.e. 10 1 
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Fragmento de celosía 

Época de Afonso 11 (791-842) 

Pedra areenta dourada 

61 x 43 x l4cm 

Procedente de Las Segadas (Oviedo) e 
con anterioridade (?) da basílica de 
Santa María (Oviedo) 

Oviedo, Museo Arqueológico 
de Asturias 

Nº inv. 81 

Aínda que se descoñece a localización orixinal da celosía, o máis proba

ble é que estivera integrada no conxunto decorativo da derruída (sécu

lo XVIII) igrexa prerrománica de Santa María do rei Casto, construída 

por Afonso 11 entre os anos 791-842 como igrexa-panteón, ó norte da 

igrexa de San Salvador. Esta peza sería adquirida pala Deputación Pro

vincial de Oviedo, institución que a destinou posteriormente ó Museo 

Arqueológico . O seu achado produciuse na veciña localidade ovetense 

de Las Segadas. 

A celosía encóntrase actualmente fragmentada debido ó seu uso con 

fins distintos da súa función orixinal; de feito, a súa configuración 

actual indica un uso adaptado á forma dunha doela . Está tallada en 

pedra areeira que conserva unha virtuosa decoración moi similar por 

ambas caras. 

A peza configúrase a partir dun rosetón central calado. Presenta un 

botón central e unha coroa circular con roseta hexapétala semellando 

pétalos de forma ovoide con incisión perimetral. No círculo exterior, 

separado por un cordón con forma de soga, desenvólvese un novo 

calado radial con 16 pétalos e un contorno semicircular peraltado. Na 

parte superior e inferior do rosetón permanecen os dous tramos de 

orla ou bandas semicirculares -cun ancho de 8-9 cm-, decorados con 

acios de uvas e follas que agraman de talos vexetais entrelazados con 

aves e flores. Á dereita e esquerda do rosetón central representáronse 

gabiáns con froitos que peteiran dous paxaros. 

Na actualidade consérvanse pezas con trazos estilísticos semellantes 

nos rosetóns de igrexas como San Miguel de Liño (848), Villardeveyo 

(Lugo de Llanera, século IX), Argüelles (século X), etc. Por outra 

banda, en determinados clípeos da greca de Santa María de Naranco 

apréciase unha decoración que garda estreita relación coa nasa celosía, 

incluso na súa data de construción (século IX). 

Unha lectura iconográfica permite confirmar a vinculación coa simbo

loxía eucarística : representación de árbores, vides, acios. Trátase dunha 

alusión cristolóxica, xa que a vide representa o principal símbolo do 

Sacrificio, toda vez que " Cristo é a vide verdadeira xa que co seu san-

1 Xoán xv. 1-8; Isidoro de Sevilla Etymologíarum, gue fornas redimidos" 1. Hai que destacar a imaxe das aves entre roleos 
v11, 2,38. ou picando de acios, representación alegórica das almas dos xustos, 
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pero tamén símbolo dos fieis que encontran a salvación da súa alma mediante o sacrificio 
eucarístico2. A vide, froito do que se nutren, está directamente relacionada co Sangue que, 
de acordo cos textos patrísticos, sería derramada no Misterio Eucarístico. Os seus vínculos 
iconográficos encontrámolos xa significativamente na arte hebrea e na paleocristiá. 

O motivo central do rosetón constitúeo un dos temas principais da celosía . A flor de seis pétalos, 
evolución progresiva da estrela mesopotámica de seis puntas, constitúe unha representación 
simbólica da Creación e os seis días que tardou en se xestar. As rosetas de seis pétalos, de trad ición 
romana, son un símbolo de fertilidade, de vida, de rexeneración polo Bautismo. 

2 Cfr. Fragmento 4 do Protobea to de Si los; Beato 
de Va lcavado, 172 vº. 
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Placa de cancelo calado 

Ca. 848 

Mármore gris 

65 x 55 x 4 cm 

Procedente da igrexa de San Miguel de 
Liño (Oviedo) 

Non se coñece, nin documental nin arqueoloxicamente, a localización orixinal 

da placa de cancelo. Foi encontrada e salvagardada pala antiga Comisión 

Provincial de Monumentos de Asturias nunha data indeterminada, pasando con 

posterioridade ós fondos do Museo Arqueológico de Asturias (Oviedo). Amador 

dos Ríos veríaa cara a 1860 depositada na cripta de Santa María de Naranco. 

Oviedo, Museo Arqueológico de Asturias 

Nº inv. 52 

O máis probable é que proceda da igrexa de San Miguel de Liño, construída por 

Ramiro 1 en 848 e próxima ó edificio civil de Santa María de Naran~o, obra rexia 

do mesmo monarca. 

Trátase dun taboleiro de cancelo calado de pedra marmórea, tallado cun especial motivo decorativo 

semellante nas dúas caras. 

O taboleiro está rematado por unha moldura decorada cun motivo de talla en forma de espiga. Na 

zona central da placa ábrense dous arcos xeminados con peralte e a rosca de cada un deles encóntra

se percorrida por un motivo de sucesivas incisións curvilíneas dobres. O mesmo acorre co fuste, que 

presenta unha similar talla . A base de cada columna queda configurada polo que se podería identifi

car como unhas pequenas bóvedas, das que ternos exemplos directos e próximos nas bases das 

columnas da propia igrexa de Liño. Os dous arcos descansan sobre capiteis impostas, cun motivo 

decorativo que garda parecido coas incisións horizontais típicas da decoración ramirense. Así mesmo, 

no interior de cada arco tallouse unha cruz latina, a crux gemmata, cunha decoración que semella a 

inserción de pedras preciosas. Apóiase por medio do seu brazo central nunha barra que parece unha 

folla en forma de corazón, con incisións circulares semellantes ó arco que a acolle. 

A iconografía remite á presenza da Cruz no interior dun arco a modo de baldaquino visualizado fron

talmente. Por outro lado, as connotacións relixiosas e políticas xa se expuxeron na peza anterior e 

adáptanse perfectamente ó naso cancelo pala función propiamente litúrxica que cumpre. 

L.A.P. 
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Capitel de tradición clásica 

Época de Ramiro 1, ca. 850 

Mármore gris 

30 x 27 x 22 cm 

Procedente da igrexa de San Miguel 
de Liño (Oviedo) 

Oviedo, Museo Arqueológico de Asturias 

Nº inv. 48 

Este capitel estaba incluído na arcada mural cega da desaparecida capela maior 

da igrexa de San Miguel de Liño, parcialmente derruída no século XI. Na actua

lidade encóntrase no Museo Arqueológico de Asturias (Oviedo). 

É de factura ramirense, labrado polo obradoiro áulico de Ramiro 1, e está tallado 

en mármore gris, con suaves vetas que o percorren horizontalmente. Trátase 

dun capitel entrego de formato troncopiramidal que recrea o modelo clásico 
e conserva tres niveis de follas alternantes: seis follas a primeira fila, sete a se

gunda e oito a terceira; estas son carnosas, lisas, redondeadas no seu remate e 

cunha grasa nervación resaltada vertical no seu centro. O ábaco é liso o mesmo 

có colariño. 

L.A.P. 
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Lápida con inscrición de cruz latina 

Época de Afonso 111 (866-910) Esta lápida formaría parte do paramento externo da porta de entrada ó castelo-

Pedra calcaria branca fortaleza, situada ata a súa demolición na praza de Porlier, na cidade de Oviedo. 

83 x 81 x 15 cm; moldura: 8 cm non obstante existen teorías discordantes ó respecto da orixe desta peza; así, 

Gaspar Melchor de Jovellanos afirma que estaría colocada sobre a porta interior 

do edificio mencionado e Fortunato de Salgas sitúaa na porta principal do pala-

Oviedo, Museo Arqueológico de Asturias 

Nº inv. 83 
cio de Afonso 111, edificio situado a poucos metros da fortaleza . O certo é que 

actualmente se encentra no Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo, e a 

súa construción atribúese ó monarca Afonso 111 (866-910). 

Trátase dunha placa de calcaría branca enmarcada por unha moldura con decoración lisa tallándose no 

seu interior, en resalte, unha cruz latina con hastil, con remate lobulado nos extremos dos seus brazos. 

De dous deles, penduran o A [Alpha] e o W [Omega] apocalípticos e unha representación esquemática 

de dúas chamas con volutas, mentres que unha terceira sitúase na parte superior do brazo central 

en referencia implícita trinitaria. Presenta unhas medidas de 83 cm de longo, por 81 de alto e 15 

de grosor, así como unha moldura de 8 cm. 

O texto da inscrición distribúese nun conxunto de sete ringleiras, tres na parte superior e catro na 

inferior, cunha medida promediada de 3 cm de altura cada un, separados por unha liña incisa limpa 

executada a buril. 

SIGNUM SA 

IN DMIBUS ISTIS 

TROIRE ANGELV 

IM XPINOMINE 

CEPS CVM CONIV 

HANCAVEAM 

SANCSERVNT: 

Signum sa/utis pone D[omi]ne 

in domibus istis ut non p[er]mittas in 

troire angelu[m] p[er]cutientem 

In XPI nomine Adefonsus prin 

ceps cum coniuge Scemena 

hanc aveam construere / sancserunt, 

in era DCCCCXll/a (87S d. de C.) 

LUTIS PONE DÑE 

VT NON PMITIAS? IN 

PCVTIENTEM 

ADEFONSVS PRIN 

GE SCEMENA: 

CONSTRVERE 

IN ERA DCCCCXllla 

Pon, Señor, o signo da salvación nestas 

moradas, para que non permitas a entrada 

do anxo exterminador. 

No nome de Cristo, o príncipe Afonso coa 

súa esposa Scemena, ordenaron construír 

este lumieira, na Era de DCCCCXlll 

(875 d. C.) 
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Os reis asturianos adoptaran a cruz como emblema da monarquía dende o inicio no século VIII. A 

Cruz dos Anxos (808), a Cruz de Santiago (874), a Cruz da Vitoria (908) etc. testemuñan cómo os 

reis ofrecían como forma de doazón cruces preciosas ás súas igrexas, costume habitual xa no reino 

visigodo de Toledo. Así mesmo, hai que destacar que as cruces de Afonso 11 e de Afonso 111, coinciden 

en reflectir nas súas inscricións a fórmula HOC SIGNO TUETUR PIUS. HOC SIGNO VINCITUR INIMl

CUS. De certo, estas cruces asturianas responden ó restablecemento dun uso moi especial polos reis 

toledanos. No reino asturiano, e durante os séculas VIII ó XI, produciríase esa continuidade dos usos 

da co rte visigodo-toledana, senda agora o inimigo por antonomasia o musulmán. Oeste xeito, edifi

cios tant o de uso civil coma relixioso serán protexidos coa representación nos seus lenzos da cruz 

tallada en pedra, como xa ocorrera durante o período visigótico. Así acorre na Cruz da Vitoria repre

sentada na igrexa de San Martín de Salas, construída en tempos de Afonso 111; na fonte chamada da 

Foncalada; nunha placa procedente das murallas que circundaban a cidade de Oviedo; na igrexa de 

San Salvador de Valdediós ... Existe un amplo repertorio de representacións da cruz na pintura mural 

asturiana, dende a igrexa de Santullano ata as de Valdediós, representacións que se prolongarán nos 

manuscritos coa coñecida Cruz de Oviedo, coma no antifonario da catedral de León do ano 917, no 

Beato de Valcavado do 970, no de San Millán de fina is do século X, etc. 

En determinadas representacións da Cruz, e precisamente é o caso da que agora estamos a estudiar, a 

inscrición que se grava fai mención a unhas palabras litúrxicas procedentes dunha antífona da liturxia 

hispánica: "Signo salutis pone domine, in domino esto ut nom permittas introire angelum percutien
tem". Este texto encontrámolo gravado, coa cruz, en lápidas como a da igrexa de San Martín de 

Salas, construída en tempos de Afonso 111, e na que se le: "Signum salutis pone domibus, in domibus 
isti ut non permittas introire angelum percutientem". Así mesmo, encóntrase gravada na cruz que 

estaba colocada nos muros da cidade de Oviedo: "Signum salutis pone domine, in ianius istis ut non 
permittas introire angelum percutientem". Encontrámola tamén na fonte chamada da Foncalada: 

"Signum salutis pone domine in fonte ista ut non permittas introire ange/um percutientem". 

1 Fixo unha primeira referencia á oración MENeN
DEZ- PIDAL, G.: "El lábaro primitivo de la Recon 
quista", Boletín de la Real Academia de la His
toria, Tomo CXXXVI, Madrid, 1955, pp. 275-296. 
A versión da oración recoll euse da obra: Liber 
Ordinum Episcopalis (códice de Silos. Arch ivo 
Monástico, 4.); ed. por JANINI, J.: Studia Silensia 
XV. Abadía de Si los, 1991, pp. 77. Así mesmo é 

preciso consultar: FtROTIN, M.: Le Liber Ordinum 
en usage dans l'Église wisigothique et mozarabe 
d'Espagne du cinquieme au onzieme siec/e. Paris, 
1904. 

O texto apotropaico responde a unha invocación contra o angelum percutientem 
(Anxo exterminador) e está extraído literalmente duna oración- bendición que 

encontramos no Liber Ordinum Episcopalis, que no seu apartado 11 [f.11] di : 

"Ordo quando sal ante a/tare ponitur antequam exorcidietur"; mentres que no 

parágrafo 22A [f.20] lemas: "Signum salutis pone domine in domibus istis ut 
non permittas introire angelum percutientem in domibus in quibus uos habitatis 
pano signum meum dicit dominus et protegam uos et non erit in uobis plaga/ 
nocens". 1 Así mesmo no Antifonario Visigótico-Mozárabe encontramos un texto 

litúrxico, inspiración certa do texto epigráfico que estudiamos. Así lemas: 

"Signum salutis pone domine in ianuis istis ut non permittas introire angelum 



percutientem"2. O final do texto fai referencia directa á última das pragas de Exipto, na que o ange
Jum percutientem mataría a todos os primoxénitos da terra de Exipto, agás ós israelitas: "In domibus 
in quibLfS vos habitatis pano signum meum, dicit Dominus, et protegam vos et non erit in vobis plaga 
nocens". (Nas casas onde vivides poño o meu sinal, di o Señor, e vouvos protexer e non haberá nin

gunha praga nociva para vós). En Exodus 12, 12 lemos: " .. .percutiamque omne primogenitum ... "; e en 

12, 23: " ... et non sinet percussorem ingredi domos vestras et /acdere."3 

BIBLIOGRAFÍA 

AMADOR DE LOS Ríos, J.: Monumentos Arquitectónicos de España, Madrid. 1877; ARIAS PARAMO, L.: Prerro
mánico Asturiana. Arte de fa Monarquía Asturiana, Gijón, 1993 C2ª ed. 1999); ldem: El prerrománico de 
San Martín de Salas, Salas, 1997; CID PRIEGO, C. : La Cruz de la Victoria y fas joyas prerrománicas de fa 
Cámaro Santa, Oviedo, 1997. p. 84; COTARELO VALLEDOR, A.: Historia crítico y documentada de fa vida y 

L.A.P. 

2 Antifonario Visigótico-Mozárabe de fa Catedral 
de León. Edición do texto, notas e índices por 
BRou, L. e V1vES, J.: Monumento Hispaniae Sacra, 
Serie Litúrgico, V. 1, Barcelona-Madrid, 1959. pp. 
427, fol. 256 v. O texto recólleo tamén GARCÍA DE 
CAsTRo, C.: Arqueología Cristiana de fa Afta Edad 
Media en Asturiq?, Oviedo.1995. p. B9. 

3 Reseñar que Aurelio de Llano fixera referencia 
a este vínculo coas pragas de Exipto na obra 
Bellezas de Asturias, Oviedo, 1928 CReed. Ovie
do.1977). p. 360. 

acciones de Alfonso ffl el Magno, último rey de Asturias, Madrid, 1933, p. 241; DIEGO SANTOS, F.: Inscripciones medievales de Asturias, 
Oviedo, 1994, pp. XIX-XX; EscoRTELL, M.: Catálogo de fas Salas de Arte Prerrománico del Museo Arqueológico de Oviedo, Oviedo, 
1978 Creed. aument. 1996); GARCÍA DE CAsTRo, C.: Arqueología Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias, Oviedo, 1995; HOBNER, E.: 
fnscriptiones Hispaniae Christianae, Berlín, 1871; ldem: lnscriptionum Hispaniae Christianarum Supp/ementum, Berlín, 1900; MIGUEL 
V1G1L, C.: Asturias monumental, epigráfico y diplomática. Datos para fa historia de fa provincia, Oviedo, 1 BB7 Creed. Oviedo, l 9B7), 
p. 336, lám. 11. 
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Cruz de Afonso 111 

Obradoiro rexio de Oviedo, ano 874 

Lá mina de ouro sobre alma de madeira, xemas, 
perlas e esmalte 

46 x 44,5 x 2 cm 

lnscrición: + OB HONOREM SANCTI IACOBI 
APOSTOLI / OFFERVNT FAMVLI DEI ADEFONSVS 
PRINCEPS CVM CONJVGE SCEMENA REGINA / 
HOC OPVS PERFECTVM EST IN ERA DCCCCA 
DVODECIM/\ / HOC SIGNO TVETVR PIVS / HOC 
SIGNO VINCITVR INIMICVS 

1 ( ASTELLA FERRER, M.: Historia del Apóstol de lesus Christo 
Sanctiago Zebedeo, Patrón y Capitón General de las Espa
ñas, ilustrada con gravados de Diego de Astor, Madrid, 
161 O. Catro instantáneas da firma Fototipia de Hauser y 
Mene!, Madrid, 1906. LóPEZ FERREIRO, A.: Historia de la 
S.A.M.I. de Santiago de Compostela, Santiago de Compos
tela, 1899-1909, V; V1LLA-AM1L e CASTRO, J.: Colección de 
Articulas en su mayoria sobre el Mobiliarios Litúrgico de las 
Iglesias Gallegas en la Edad Media, Madrid, 1907. Ídem: El 
Tesoro Sagrado de la Catedral de Santiago, 19. (?). 

2 BARRAL IGLESIAS, A.: "La orfebrería sag rada en la Compostela 
medieval. Las donaciones y la devoción a Santiago en los 
siglos IX-XV", en Platería e Acibeche en Santiago de Com
postela, Santiago de Compostela, 1998, cap. 11; F1LGUEIRA 
VALVERDE, J.: El tesoro de la Catedral Compostelana, San
tiago de Compostela, 1959; FILGUEIRA VALVERDE, J. e BLANCO 
FREIJ EIRO, A.: "Camafeos y entayes del Tesoro Composte
lano", Cuadernos de Estudias Gallegos, XIII (l 9S8); GoN 
ZALEZ MILLÁN, A.: "La Cruz de San tiago: una donación del 
rey Alfonso 111 al Apósto l y a su Sede de Compostela en el 
año B74", Compostellanum, XXXVIII, 3-4 (1993); SCHLUNK, 
H.: Las Cruces de Oviedo. El culto a la Vera Cruz en el Reino 
Asturiano, Oviedo, Instituto de Estudios Astu rianos, l 98S. 

Roubada en 1906 da capela de Reliquias da catedral e practicamente 

transcorrido un século dende entón, con motivo da mostra Luces de 
Peregrinación a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo acomete o loable reto 

investigador de promover a execución dunha réplica fiel daquel orixinal. 

A nós cábenos apoiar esta iniciativa a través da contribución de fontes 

documentais que debemos interpretar e do bo facer da firma Ángel S.L., 

un clásico da ourivería compostelá que realiza un inxente labor no deta

llado tratamento artesanal dos materiais seguindo a tradición dunhas 

técnicas manuais. 

A reconstrución que se propón para esta alfaia fundaméntase en antigos 

gravados e reproducións fotográficas da mesma, nos testemuños escri

tos de quen a coñeceron l, en estudios pormenorizados de carácter téc

nico, así coma na análise comparativa da peza compostelá co prototipo 

que anticipa a ovetense Cruz dos Anxos anos antes2, e que cabe inter

pretar como o seu modelo, se ben esta consérvase con profusas e gra

ves restauracións levadas a cabo en diferentes períodos históricos. 

Responde a un modelo ben estendido na súa época. Trátase dunha 

Crux Quadrata ou cruz grega composta de brazos trapezoidais, case da 

mesma lonxitude, que converxen polo seu lado menor nun disco cen

tral. O seu interior está formado por unha alma de madeira sobre a que 

se aplica unha fina lámina de ouro, suxeita con pequenos cravos ocul

tos tras a minuciosa decoración sobreposta. Dado que se trata dun tra

ballo netamente manual o seu ornato require, dende o punto de vista 

da súa execución, o dominio das máis variadas técnicas de ourivería: 

batido, estampación, soldadura, cicelado, laminado, fiado, relevado, 

fundido, engastado e talla de pedrería, ademais da reutilización de 

entalles clásicos e dun antigo esmalte. 

No anverso presenta un riquísimo labor de filigrana, moi miúda; así 

mesmo estivo recamada de pedrería . Todo isto confírelle á obra un 

rechamante aspecto, místico, baseado na decoración disposta sobre o 

soporte áureo de forma sistemática e seguindo deseños xeométricos. 

A filigrana, en alarde de preciosismo adecuado a un relicario dedicado 

ó culto da Vera Cruz, é protagonista desta fronte coma se dunha fund a 

de brocado se tratara. Un arame de ouro retorcido, adherido por solda

dura, percorre os bordes da peza en todo o seu perímetro, formando un 

cordón macizo que presenta rítmicas interrupcións. Como elemento de 

"' o 

"' 







parcelación na superficie interna dos traveseiros disponse un deseño característico; un segundo cor

dón trenzado, agora fortalecido ós lados por fías lisos máis finos, define unha sucesión continua de 

campos xeométricos ó longo da lámina: triángulos nos extremos maiores e rombos no resto, que des

criben un percorrido en zigzag. Dentro das caixas así delimitadas desenvólvese un intenso labor de 

filigrana que combina feixes de palmetas, pétalos estilizados en "V", espirais e composicións de trazo 

curvilíneo que recordan os deseños das ricas teas. 

Dáselle do mesmo xeito unha grande importancia ó 

uso de pedrería, tallada de distintas formas (táboa, 

cabuxón, etc.), empregándose para o seu engarce 

sinxelos engastes de prato. As xemas que aínda per

duraron eran, na súa maioría, cornerinas, topacios, 

algunhas turquesas, melanitas e vidros sobre fondo 

colorido, predominando no conxunto do lapidario os 

tons contrastados. A súa disposición fíxose a imaxe 

da Cruz dos Anxos: axústanse dez en cada un dos 

brazos, agás naquel que é lixeiramente maior, onde se 

colocan nove, seguindo a ordenada composición pre

establecida por aquel modelo. De entre os entalles de 

factura altomedieval que por esta parte exhibía son 

varios os que merecen a nasa atención. Escritas en 

caracteres latinos alcanzamos, a ler dúas cornerinas 

que din: unha REll, e a outra ADFONS DOM[l]NO 

REll. Outros dous topacios con textos arábigos, inter

pretados no século XVII, desapareceron. 

O medallón orixinal non se conservaba -ou estaba en 

pésimo estado- no momento no que se efectuaron as 

fotografías de que nos valemos; no seu lugar, quizais 

ocultando o maltreito labor primitivo, observamos 

unha cruz pectoral de cristal unida a unha patena de 

prata dourada que, ó naso xuízo, recrea o deseño do 

orixinal perdido ou acaso roto, se ben de forma tan 

torpe como inadecuada ó relicario. Xunto dos consa

bidos campos de filigranas sabemos que "tenía doce 

piedras", das que Castellá Ferrer vería algunhas e os 

engastes das que faltaban: "casi todas se han perdido, 

Detalle do disco central (reverso). Fototipia de Hauser y Menet (1906) 

o las han hurtado en tiempos antiguos". A simboloxía do número 12, ó que habería que sumar unha 

xema de maior tamaño que sinalase o eixe, resulta conforme para un lugar especialmente santo, que 

se ten como o lugar onde se apoiaba a cabeza de Cristo. Esta diferenza con respecto do modelo 

que proporciona a cruz ovetense reitérase tamén no dorso do disco. 
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No reverso os traveseiros permanecen na súa maior parte lisos, quedando restrinxido a puntos moi 

concretos o uso do fío de ouro. Exactamente igual que na Cruz dos Anxos, aparecen aquí aplicadas as 

cruces, espirais e guións, estampados, que debían de tapar as cabezas dos cravos que suxeitan a folla 

de ouro á alma de madeira. Do mesmo modo, encontramos o texto da inscrición que debe rememorar 

a ofrenda rexia. A dedicatoria di así: "+En honor del Santo Apóstol Santiago ofrécenla los siervos de 
Dios el Príncipe Alfonso y su esposa la Reina Jimena: Esta obra se concluyó en la Era 912 (año 874): 
Con este signo se ampara el justo: Con este signo se vence al enemigo". 

Nos catro extremos dos brazos, por esta parte, había catro pedras grandes que poderían consignar 

unha alusión ós Evanxelistas xa que, durante a ldade Media, foi este o lugar escolleito para as repre

sentacións do Tetramorfos, das que permanece o eco do entalle reproducido nun gravado de Diego 

de Astor. Atendendo a isto, e previdos ante o retoque da súa aparencia, esta xema consistiría nun 

grande óvalo de superficie plana no que se talla en reserva a figura dun mozo heroe, seguindo mode

los de época clásica á que pertencía. Todos estes engarces realzáronse con cordóns perlados, que ori

xinalmente describían dous aneis concéntricos ó seu redor. 

Pero o que distingue decisivamente a decoración da Cruz de Santiago está no pequeno broche rec

tangular que centra o eixe compositivo do disco no que conflúen os seus traveseiros. Encontrámonos 

ante un esmalte tabicado de dicción visigoda e en todo caso de execución anterior á presea na que se 

aplicou, dentro dun opulento enmarcado que non esquece as perlas asentadas en cartuchos de ouro. 

Representa "dos blancas palomas con manchas rojas picando una fruta azulada sobre fondo verde"; 
de claras alusións á Eucaristía: as almas dos xustos aliméntanse da semente da Salvación que coñece

ron a través da Revelación de Cristo e do seu Sacrificio . Ademais da iconografía e da cor achegadas 

pala placa de esmalte, subliña a situación privilexiada do medallón a impronta de oito cabuxóns 

ovais para engarce de pedras, que alternan con outros tantos campos de filigrana. 

Tan suntuosa presea tivo usos votivos e cerimoniais, senda exhibida para veneración dos fieis no reli

cario compostelán e portada como distintivo litúrxico nas solemnidades e procesións mitradas da cate

dral. Precisamente con ocasión dos estudios previos ós traballos de reconstrución da Cruz de Santiago 

que levamos a cabo no presente, descubrimos, practicada no brazo inferior, unha caixa oculta polo 

laminado de metal que debeu servir para encaixar un hastil ou espigo, en función do uso requirido 

en cada circunstancia. Queda con isto resalta a cuestión de como se portaba nas cerimonias o como 

se mostraba ós ollas do público devoto, xa que a empuñadura visible na Cruz dos Anxos é obra moi 

posterior, do século XII. Do mesmo xeito a incógnita da aparencia dos costados queda despexada; así, 

sabemos que eran laminados e sen decoración, e deles penduraban, de dous aneis que se conservan, 

as letras Alfa e Omega do Apocalipse. 

A preciosa xoia que durante séculas foi a emblemática Cruz de Santiago -ata que o Barroco nos 

propuxo a enaltecida cruz espada hoxe máis estendida- era exactamente igual, con idénticas propor

cións, estrutura, materiais, deseño, técnicas e disposición do ornamento á Cruz dos Anxos, saída do 

obradoiro real no ano 808. Conscientemente búscase a mímese, a réplica, con aquela ofrecida por 

Afonso 11 o Casto, pai de Afonso 111 o Magno, á catedral de Oviedo. En conxunto tan ricas preseas 

cortesás proban a orixinal síntese do prerrománico ástur, entre a súa fidelidade ás tradicións hispanas, 

romana e visigoda, e as contribucións do norte de Italia, dentro das tradicións godas herdadas de 

Bizancio. Dende un punto de vista sociolóxico, interpretámolas como pezas suntuarias de 



intencionalidade promocional e testemuños notabilísimos dunha arte áulica, consecuente coa política 

de prestixio que practica esta monarquía dentro do ideal neogótico que inspira as súas actuacións. 

A doazón da Cruz de Santiago que realiza, en tempos do bispo Sisnando, Afonso 111 á súa sé compos

telá será expoñente da proxección do sepulcro apostólico, sucesor da lgrexa Metropolitana do Toledo 

visigodo, agora en mans.musulmanas, e as súas singulares reliquias, nun momento no que se está a 

producir a integración do espacio galega no reino ástur, moi pronto leonés._Consolidados os novas 

territorios repoboados e iniciada a reconquista da antiga Hispania tras o Duero, as directrices da 

produción artística creada na corte ovetense e a anovada importancia do foco compostelán relaciona

ranse cunha concepción triunfalista que non é allea ó fondo sentido relixioso dun home protagonista 

do seu tempo. Como calquera outro devoto da alta ldade Media, o reí Magno busca no Apóstolo un 

intermediario ante Deus na súa actuación política -crenza no patrocinio apostólico- e persoal -de 

preparación cara á vida eterna . 

Non foi esta estauroteca a súa única doazón; el mesmo, simultaneando a consagración da nova basíli

ca que promovera (6 de maio do ano 899), manda completar o mobiliario litúrxico do templo cunhas 

urnas aureas para conteren reliquias. Así coma os privilexios recollidos nos diplomas reais, en xeral, 

adoitaban constituír o garante xurídico de boa parte da plataforma patrimonial que garantía a super

vivencia e o funcionamento da propia sé, as ricas ofrendas débense entender sempre en relación ó 

crecente prestixio, poder e capacidade de atracción do culto a Santiago. 

A.G.M. 
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Réplica da cruz de Afonso 111 

Cruz doada polo rei Afonso 111 á catedral 
compostelá, desaparecida no ano 1906 

Orixinal: Obradoiro Real de Oviedo, 
ca .874 

Réplica: Obradoiro Ángel, S.L. 

Santiago de Compostela, 2003 

Lámina de ouro sobre alma de madeira; 
ouro, xemas, cristal de rocha e esmalte, 
46 X 44,S X 2 cm 

Punzóns: Ángel e punzón do anagrama 
do Xacobeo; lei do ouro 22K 

lnscrición: + 08 HONOREM SANCTI IACOBI 
APOSTOLI / OFFERVNT FAMVLI DEI 
ADEFONSVS PRINCEPS CVM CONJVGE 
SCEMENA REGINA / HOC OPVS PERFECTVM 
EST IN ERA DCCCCA DVODECIMA / HOC 
SIGNO TVETVR PIVS / HOC SIGNO VINCITVR 
INIMICVS 

Santiago de Compostela, 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 

Fundición, estirado e asentado do ouro 

Páxinas seguintes: anverso e reverso da cruz 
no seu proceso de elaboración 

Argumentación e criterios do traballo realizado 

A pretensión de realizar a cruz de Afonso 111 tiña como obxectivo, por parte da xoiería 

Ángel, conseguir unha réplica da cruz que fora fiel ó orixinal, e como consecuencia 

deste primeiro obxectivo, que esta fidelidade non se cinguira unicamente á súa inter

pretación formal construtiva, senón tamén ó espírito da propia cruz, explicitado entre 

outras causas polo seu carácter individual. lsto confírelle a personalidade dun traballo 

realizado integramente a man no espírito fabril dunha época concreta. Para isto, os 

operarios que tiveron que traballar na cruz, fixeron un exercicio de acomodación ó 

espírito artesanal desta época, á mentalización de tempos de traballo, métodos e 

formas, que obviamente non teñen nada 

que ver co tempo do período no que 

vivimos. Así mesmo, foi necesario realizar 

un percorrido técnico pola factura espe

cífica e o capricho na elaboración e solu

ción de problemas dos ourives que tra

ballaron no orixinal. Todo isto queda 

plasmado nas ferramentas utilizadas e na 

forma de empregar e manexar estes 

materiais. O traballo acerca das peculiari

dades desta cruz resultou máis evidente 

na análise comparativa coas cruces do 

seu estilo, en técnicas e solucións afíns 

do seu traballo de ourivería, contrasta

bles incluso en obras máis contemporá

neas como a cruz da Vitoria de Afonso 111 

do 908 ou a caixa das ágatas do 91 O. 

Por tanto, non só dende o punto de 

vista técnico, senón tamén dende o 

interpretativo, a lectura da réplica da 

cruz vainas situar na súa época, 

tanto no seu aspecto formal como 

artístico. 







A réplica da cruz con respecto do orixinal pretende alcanzar os 

límites e detalles máis precisos, e resulta esta precisión estrita 

e milimétrica naquelas zonas nas que a documentación o per

mite: a fototipia que Hauser y Menet realizou en 1906, poucos 

meses antes do roubo da peza, fixo posible reproducir de xeito 

fiable a cruz. Tamén contribuíu con información importante a 

cruz dos Anxos doada por Afonso 11 no ano 808. Ó comparala 

coa fototipia de Hauser y Menet púñanse de relevo as peculia

ridades que diferenciaban a cada unha. As descricións publi

cadas por eruditos, historiadores e viaxeiros como Ambrosio 

de Morales, Mauro Castellá Ferrer, José Villaamil y Castro, 

José María Zepedano e Antonio López Ferreiro proporcionaron 

datos relevantes para coñecer esta valiosa peza que todos 

eles admiraron. 

En troques, pronto apreciamos que a fotografía era o punto de 

partida, pero non se debía corresponder exactamente co resul 

tado final da reconstrución xa que de se respect aren as mutila

cións sufridas e aqueles elementos alleos á cruz orixinal, esta 

desvirtuábase de novo. 

Para recompor a cruz orixinal era preciso repor aquelas partes 

desaparecidas das que se tiver información e ó tempo libra la 

das deformacións e agresións. Aplicouse este.criterio en dous 

casos concretos: 

a) O disco central orixinal fara substituído no século XIX por 

outro de prata burilada de mala factura . A incorporación deste 

cuadrón, posiblemente unha patena reutilizada, cunha cruz de 

cristal sobreposta, desvirtuaba a apreciación estética da cruz, 

replicar este disco había de ser un erro ademais de perpetuar a 

falsidade histórica polo que se considerou inadecuada a súa 

reprodución. Como as únicas fotografías conservadas da cruz 

se realizaron cando o disco orixinal xa desaparecera optamos 

por deseñar un elemento neutro como centro. Decídese conti

nuar a investigación ante o convencemento de que é posible 

reconstruir o disco central orixinal. 

b) Tamén foron eliminadas da cruz de Afonso 111 varias 

pedras e engastes no anverso e reverso, coa finalidade de aco

modar un crucifixo ós espazos libres. Os elementos engadidos 

retiráronse anos despois pero nunca se chegaron a repor 

engastes nin pedras. Reproducir as mutilacións ou ben repor 

as pedras son cuestións en debate e obxecto dunha publica

ción posterior. 

Fototipia modelo 

Debuxo modelo 

125 

Reconstrución do disco central do reverso 



Réplica, detalle do reverso da Cruz 
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Orixinal, esmalte do disco central do reverso 

Trata mento do tallado e pulido das pedras 

Para conseguir dar a textura adecuada á talla destas. pedras tivéronse 

en canta dúas cuestións fundamentais: por unha parte a elección da 

pedra, tendo en canta a súa textura, veteado e cor, de forma que se 

pareza o máis posible ó tipo de pedras seleccionadas e utilizadas no 

século IX; por outra, o procedemento de talla e pulido. A talla realiza

rase a man, marcando deste xeito a forma da pedra, mentres que o , 

pulido se vai facer en terminación semibrillante, evitando así a textura 

acristalada impropia do tallado desa época. 

No tocante ás pedras gravadas, ben con textos ou ben con imaxes, 

preténdese o máximo rigor, tanto na terminación final coma na fideli

dade gráfica e grafolóxica. 

Tratamento do esmalte 

A elaboración do esmalte visigodo (situado no disco central do reverso 

da cruz) esixe un tratamento específico, utilizándose a técnica do c/oi
sonne para a súa execución, o que implica un traballo sumamente es

pecializado. Estas técnicas requiren, entre outras causas, establecer 

unha arde rigorosa de fundición correlativa respecto dos distintos pun

tos de fusión de cada unha das cores. A meticulosidade deste labor fai 

necesario, para a súa realización, o uso de lentes de aumento. 

Materiais empregados 

Duro de 22/24 quilates 

Madeira, cunha antigüidade en torno 

ós 400 anos 

Esmalte, utilizando a técnica do c/oisonne 

Pedrería utilizada: 

Topacios 

Ametistas 

Turquesas 

Cornerinas 

Perlas 

Melanitas 

Cristal de rocha 

Ágatas bicolor 



Traballos previos á súa realización 

Procura, recompilación de información e orde

nación da documentación sobre a cruz. 

Interpretación de orde xenérica sobre a cruz 

(cruz boca abaixo, boca arriba. Castellá Ferrer) . 

Discusión e confrontación de informacións con

tradictorias. 

Vicisitudes da cruz no transcurso dos séculas. 

Escaneado e tratamento dixital da escasa infor

mación fotográfica da cruz. 

Escaneado e tratamento dixital de cruces simi

lares, especialmente a dos Anxos. 

Análise comparativa, confrontación de informa

ción que revela as similitudes e as diferenzas 

entre a Cruz de Afonso 111 e a Cruz dos Anxos. 

División da cruz en 4 brazos anteriores e 4 

posteriores, ademais dos discos centrais (ante

rior e posterior) . 

Tratamento específico de cada brazo a través 

do estudio pormenorizado da súa estrutura e 

dos elementos que o compoñen. 

Tratamento e análise pormenorizada de cada un 
dos discos cenüais. 

Tallado de pedras. 

Esmaltado a fogo. 

Elaboración do esbozo previo do disco central 

anterior (carente de documentación fotográ

fica), discusión e deseño dos elementos que o 

compoñen. Argumentación deste deseño. 

Definición de cada un dos elementos que com

poñen o disco central posterior. 

Definición de cada un dos elementos que com

poñen cada brazo e a súa disposición e orienta

ción na cruz. 

Conclusións sobre as disposicións caprichosas, 
arbitrarias e asimétricas na factura da cruz ori

xinal por parte do artífice. 

Conclusións sobre as disposicións simétricas na 

factura da cruz orixinal por parte do artífice. 

Definición e discusión de cada un dos elemen

tos que forman a cruz: grosor, textura, forma, 

dimensións, disposición volumétrica, cantidades 

e calidades. 

Confrontación de documentación, discusión e 

definición de cada unha das pedras que forma

ban a cruz. 

Definición específica e localización de cada 

unha das pedras que están gravadas, ben con 

texto, ben con representación . 

Elaboración dos debuxos detallados, con reposi

cións e medidas, de cada un dos brazos e discos 

que compoñen a cruz. 

Tratamento informático dos debuxos de todas e 

cada unha das partes e elementos que compo

ñen a cruz, así como dos materiais gráficos 

documentais. 

Elección da peia de madeira que servirá de 

alma para a cruz, características técnicas que 

debe cumprir. 

Definición da forma deste soporte. 

Definición do corte e ensamblaxe dos brazos da 

cruz e execución deste soporte. 

Ancoraxe de cada unha das partes que compo

ñen a cruz ó soporte de madeira. 

Execución da lámina do perímetro de peche 

da cruz. 
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Técnicas de execución 

A realización da cruz require, dende o punto de vista da súa execución, o dominio das máis variadas 

técnicas. Implica polo tanto un coñecemento exhaustivo práctico do saber facer en ourivería : batido, 

estampado, soldado, cicelado, laminado, fiado, relevado, fundido, esmaltado, engastado e tallado 

Unha vez elaborado o fío de ouro, este trabállase para 
modelar a filigrana 

de pedras 

Dado que se trata dun traballo totalmente manual, os motivos presentes 

na cruz esixen pericia e meticulosidade no debuxo primeiro, así coma na 

posterior reprodución manual dos distintos elementos que a compoñen: 

palmetas, perlado, cadeneta, inscricións, etc. As formas xeométricas que 

se encontran na cruz desenvolven un intenso e complexo labor de filigra

na de centos de metros de fío de aura utilizado para a súa composición, 

que consta basicamente de palmetas e "V" cos extremos superiores reco

llidos entre si e o vértice inferior formando un círculo por efecto dun 

estrangulamento. 

Para toda a decoración estampada da peza hai que construir varias 

matrices de aceiro en negativo, tendo en canta que a elaboración destas 

matrices é necesariamente manual. Para o estampado do ouro utilizarase 

cobre como elemento de incisión, debendo despois seren tratados cada 

un destes elementos con ácido nítrico para eliminar os posibles restos 

de cobre no aura fino. Descártase a utilización de chumbo polo risco que 

supón calquera pequeno refugallo no proceso de estampado, que provo

caría a perforación do aura no momento da soldadura . 

A actuar como marco á decoración interior de filigrana e percorrendo os 

bordos en toda a súa lonxitude, ten a cruz un arame de aura torta que 

forma un cordón macizo, cun percorrido total aproximado de 2, l O metros. 

Como elemento de división no campo interno dos brazos existe outro 

cordón igualmente macizo, facendo un percorrido en zigzag, cun 

desenrolo total aproximado de 2,5 metros. 

As técnicas e procedementos utilizados son os que seguen 

l . Realización de cuños. 2. Estampado. 3.Fundido. 4. Laminado. 5. Burilado. 6. Batido. 7. Fiado. 

8. Entortado. 9. Modelado. l O. Soldado. 11 . Tallado de pedras. 12. Esmaltado a fago 

S.A.M. / M.A.C. / J.l.G. 
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Definición dos elementos que compoñen a cruz 

Lámina base brazos 

"Cálices• 

·c· 

"Palmeta á dereita• 

"Palmeta á esquerda" 

"Medio c· 
"ctrclllo" 

1 "Caracol" 

O "Ponte alta" 

n "Ponte baixa· 

o- "Media palmeta• 

3 ·s· 

I ·c deformado" 

1 (J r "Tabique· 

O "Bóla" 

Grosor entre O, 1 O e 0,20 mm 

Fío de 0,4 mm llxeiramente 
aplanado ata 0,25 x 0,55 mm aprox. 

Fío de 0,6 mm lixeiramente aplanado 
ata 0,4 x 0,8 mm aprox. 

Lámina de curo entre O, 1 O e 0,20 mm de grosor 

Fío de ouro de 0,2 mm de diámetro 

. . . 

. ' 
' " " ,. 
:o 

:l .,. 
:~ 

, , , , , , , , , , 
~ 
s 

' ' ' ' ' ' ' ' 

"Follas troqueladas· 

"Entorto dobre 
á dereita• 

"Entorto dobre 
á esquerda" 

"Dobre cordón dobre, 
esquerda-dereita• 

"Dobre cordón dobre, 
dereita-esquerda" 

"Triplo cordón dobre, 
esquerda-dereita• 

"Triplo cordón dobre, 
dereita-esquerda" 

Lámina de aura entre 0,20 e ..-
0,30 mm de grosor 

Lámina de ouro entre 0,20 e 
0,30 mm de grosor 

Fío de ouro de 0,5 mm de diámetro 

Fío de ouro de 0,5 mm de diámetro 

Fío de ouro de 0.4 mm de diámetro 

Fío de ouro de 0.4 mm de diámetro 

Fío de ouro de 0,2 mm de diámetro 

Fío de curo de 0,2 mm de di:imetro 
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A CTDADE UNIVERSAL 

Santiago de Compostela, cidade universal. 
A construción duns sinais de identidade propios 

Universalidade e sinais de identidade 

Juan M. Monterroso Montero 

"En efecto, ¿que é o espírito, que é o home 
eterno, que son os valores se non se encarnan no 
destino real dos homes?" (R. Maheu. 31 de xa
neiro de 1964). 

Dende a perspectiva actual non debe parecer estraño que se cualifique a Santiago 
de Compostela como unha cidade universal, sobre todo tendo en conta todos os acon
tecementos que ocorreron no ámbito internacional en relación coa conservación, pro
tección e valorización do patrimonio cultural, dentro dos que a cidade do Apóstolo 
desempeñou nos últimos anos un papel protagonista, ó tempo que modélico. Do mesmo 
xeito, tampouco debe parecer unha contradición que o universal coexista co particular, 
co concreto, con todo aquilo que define, identifica, singulariza e, en definitiva, diferenza 
unha cidade como Compostela. Como máximo, poderíase falar dun paradoxo no seu 
sentido máis estrito, aquel no que se establece o contraste entre a norma do universal 
(doxa) e aquelas manifestacións concretas coas que se consegue superar a inefabilidadeI 
inherente á cultura en xeraJ2. 

Asumir a potencialidade de calquera cultura para se identificar con outra, fa¡ máis 
razoable que os termos universal e sinais de identidade3 poidan coexistir sen tensión nin
gunha á hora de definir unha urbe como Santiago de Compostela. 

Agora ben, este posicionamento teórico, facilmente asumible no momento presente, 
na medida na que, tacitamente, se aceptou que a nosa civilización está a se someter a 
un proceso de globalización constante e vertixinoso, dentro do cal se dilúen as diferen
zas que singularizan cada proceso cultural, é moito máis complexo do que se podería 
supor4• Global non se debe converter en sinónimo de universal e o universal non debe 
suplantar o relativos. Cada cultura poderá contribuír con valores universais que lle per
mitan ó espectador obxectivo sentirse cómodo e recoñecerse nela e, ó tempo, conterá 
valores singulares e particulares que o poidan incitar a unha maior e máis precisa com
prensión da súa realidade6. Non aceptar esta formulación suporía conducir a sociedade 
cara a unha máxima, nalgúns casos aceptada como válida, segundo a que "o universal, 
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alá onde chega ( ... ) elimina o particular". Aplicado a unha cidade habería de ser como 
pretender comprendela só a través da súa condición de localización onde se realizan tran
saccións comerciais, como un mercado capitalista, cando en realidade 'unha cidade é 
algo moito máis diverso e rico?. Fronte <lesa perspectiva, en 1966, René Maheu falaba 
da cidade coma o marco da vida cotiá, o espello no que se reflectían as condicións sociais 
e morais da sociedade que a creouª. 

Por suposto, tampouco se pode caer nun relativismo absoluto, cuestión que nos hábía 
de levar a posturas só positivistas ou a un absurdo conceptual9. Sinxelamente débese 
chegar á convicción de que universalismo e diferenza ou sinais de identidade non son 
conceptos apostas ou incompatibles; estes son o punto de partida dende o que os homes 
poden alcanzar obxectivos comúns máis ambiciosos e válidos ID. Algo evidente tendo en 
canta que, por primeira vez na historia, con maior ou menor fortuna segundo os casos, 
durante o século XX buscáronse formulacións de carácter supranacional e-incluso supra
rrelixiosas coa finalidade de chegar a manter un sutil equilibrio entre o universal e as 
diferenzas que existen entre cada un dos seus membros 11. 

Todas estas precisións, e de seguro outras moitas, teñen a súa razón de ser ó falar da 
cidade de Santiago: universal pala súa singularidade, singular pala súa universalidade, 
aínda que esta última proceda dun enfoque etnocentrista de carácter occidental ou cris
tián. Estas encontran a súa xustificación ó se tratar dunha cidade patrimonio da huma
nidade, do froito dunha civilización que, tal como a definira Maheu, é a civilización do 
universal, unha civilización con aspiracións planetarias12 na que a cultura constituíuse 
en expresión esencial "da solidariedade intelectual e moral da humanidade ( ... ) como 
factor importante de cooperación ó servizo da paz polo espírito"13 . 

En definitiva, sinais de identidade e universalidade non son termos contraditorios; a 
existencia dos primeiros permítenos tomar conciencia da singularidade das obras e dos 
símbolos de cada civilización sen contradicila 14. Pala súa parte, a universalidade con
siste en tomar conciencia da pluralidade das civilizacións15. 

Os valores simbólicos e significativos 

Tras o exposto, despois de aceptar que o universal e o particular poden coexistir como 
valores definidores dun mesmo obxecto ou fenómeno cultural, parece lóxico preguntarse 
cáles son aqueles valores que, dende a súa singularidade, converten a Santiago de Com
postela nunha cidade universal. 

A resposta, como é lóxico, é complexa, de carácter múltiple e plurívoco na medida 
na que, se o desexo é afondar na esencia do obxecto, se descobre que presenta diversos 
perfís. Se a intención fose adoptar unha primeira solución de compromiso, que ó tempo 



tivese validez universal e abranguera todos os aspectos salientables da cidade, esta sería 
a súa condición de monumento, sen necesidade de cualificalo dende un punto de vista 
histórico, artístico, relixioso, político ou cultural. No tocante ó monumentol6, Santiago 
de Compostela pódese interpretar como un acto de consagración da memoria, como a 
proba da existencia duns vínculos co pasado, dunha continuidade que permite superar 
o paso do tempo, sobre todo nunha sociedade como a contemporánea que, cada vez, 
avanza de xeito máis vertixinosol7. 

Dada esa condición de monumento, 
a cidade de Santiago de Compostela ad
quire unha dimensión simbólica seme
llante á doutros testemuños· procedentes 
da cultura material do ser humanol8. Agora 
ben, reducir a cidade a unha mera función 
simbólica sería, no caso compostelán, in
fravalorar en exceso os seus valores de uso, 
formais e incluso os propiamente simbó
licos, íntimamente ligados ós anterioresl9. 

É evidente que o valor de uso dunha 
cidade como Santiago non necesita preci
sarse xa que, aínda posuíndo unha di
mensión histórica, mantén un sentido uti
litario evidente, intrínseco á definición de 
cidade e arquitectura20. Ese valor utilita
rio aínda é máis evidente de se por en re
lación coa súa condición de cidade histó
rica pois, ademais de ser unha <lesas pezas 
claves do patrimonio cultural internacio-
nal21, sóubose adaptar ó cambio dos tempos sen perder aqueles trazos que a individua
lizan; conseguiu ó longo <lestes anos mantero delicado equilibrio entre sociedade, eco
nomía e turismo. En certa maneira, Santiago de Compostela adaptouse á súa condición 
de foco de atracción turístico -actividade transversal pero fortemente ligada ó patrimo
nio cultural- sen renunciar á súa condición de cidade viva e multifuncional, onde se 
pon de manifesto a persistencia das súas funcións residenciais, educativas, comerciais, 
administrativas, relixiosas e culturais22. 

Tampouco necesita unha explicación demasiado precisa o valor formal da cidade do 
Apóstolo. Se por este se entende o aprecio que se asigna a determinados obxectos pola 
atracción que espertan nos sentidos, polo pracer que proporcionan a causa da súa forma 
e polas súas calidades sensibles, encontrariámonos con que Santiago resulta un caso 
paradigmático, amplamente estudiado e loado. Calquera dos edificios que compoñen a 

Plano da cidade de 
Santiago de Compos
tela. Francisco Fe
rreiro (1750). 
Instituto de Estudios 
Gallegos Padre 
Sarmiento. Santiago ---. 13 5 
de Compostela 
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Vista inte rior da 
cated ra l románica . 
Santiago de 
Compostela 

súa trama urbana, dende aqueles máis antigos -a capela da Corticela, agora inclusa den
tro da catedral, ou a mesma basílica- ata edificios tan recentes coma o Centro Galego 
de Arte Contemporánea ( CGAC), o centro sociocultural da Casa da Trisca' ou o proxecto 
en fase de realización da Cidade da Cultura, poderían servir como argumento para xus
tificar eses valores formais. 

Agora ben, quizais o importante non é tanto o resultado singular de cada un dos edi
ficios mencionados, coma o feíto de que o moder
no e o histórico -por fu:xir da manida comparación 
entre o novo e o vello- chegaron a coexistir nun har
mónico diálogo de linguaxes diferentes pero con
tidos comúns, o respecto polo xa existente e a ac
tualización do conxunto -un novo argumento para 
manter viva a cidade-. Dende esta -perspectiva, a 
cuestión afástase da singularidade dos edificios pa
ra se orientar cara a construción e definición da ur
be. Cada un dos fitos arquitectónicos que marcan 
Santiago fálanos dunha renovación en contraposi
ción ó pasado inmediato, dun desexo de buscar o 
contraste como fórmula de inicio sometida, non obs
tante, á consciente -se ben non teorizada- nece
sidade de manter certa analoxía co contorno23. 

A catedral, por exemplo, observada dende unha 
perspectiva aérea, revélanos a súa condición de 
condensador urbano, de foco de atracción de todo 
o rueiro medieval e da transformación espacial á 
que se someteu a cidade durante os séculos XVII e 
XVIII para a converter nun espacio para a festa e 
nun espacio espectáculo24. Así mesmo, o proceso 
de transformación que sofre ó longo da historia, 
dende a primeira fase da súa construción en 107 5 
ata as últimas reformas neoclásicas no seu perí-
metro exterior, recórdannos que os edificios histó

ricos están sometidos ó principio de metamorfose que, de acordo coas palabras de 
Capitel, supón que "as operacións barrocas da catedral de Santiago significan a culmi
nación do proceso arquitectónico primitivo, e que foron práctica aínda que indirecta
mente requiridas por este cando daban, á fin, resposta arquitectónica definitiva ós 
difíciles problemas de configuración que o conxunto catedralicio acumulara dende un 
primeiro momento( ... ) Xa que a natureza arquitectónica da catedral románica partirá de 
dous esquecementos que ó conxunto primitivo lle resultará imposible asimilar cos seus 



propios instru~entos formais: a despreocupación polo feito urbano e a súa inevitable 
dialéctica coa forma do conxunto catedralicio e a falta dunha estratexia compositiva, que 
non sexa elemental, para a configuración do conxunto"25_ o que contemplamos ó entrar 
na catedral non é un edificio románico, obra referente da arquitectura de peregrinacións, 
tampouco sería a modificación introducida polas reformas dos séculas XVII e XVIII, é a 
correcta e perfecta fusión de todos os estilos nunha soa obra, no xusto equilibrio imposto 
polas necesidades e os gustos de cada momento. A catedral de Santiago de Compostela 
é, ó tempo, a catedral románica de Xelmírez, a renacen te dos Fonseca, a barroca de Vega 
e Verdugo, Andrade ou Monroy,-a neoclásica de Lois de Monteagudo, Miguel Ferro Caa
veiro e Raxoi, e a catedral actual de todos e cada un dos composteláns, peregrinos e turis
tas que a visitan26. 

A mesma formulación podería ser aplicada, en relación co centro histórico, no caso 
do CGAC. O principal problema coque se debe enfrontar o edificio deseñado por Álvaro 
Siza Vieira deriva da súa situación; este, a pesar de se encontrar situado extra-muros do 
casco histórico, está localizado nunha área de especial significado histórico para a cidade. 
En primeiro lugar, pola súa proximidade á Porta do Camiño e á Vía Francíxena; en 
segundo lugar, polo carácter de nó artellador a nivel urbanístico dunha área un tanto 
desasistida e débil dentro do tecido urbano compostelán, como a formada pola rúa de 
Ramón del Valle-Inclán, incrustada artificialmente entre as rúas de Caramoniña e San 
Roque; en terceiro lugar, polo diálogo ineludible que o novo edificio debe establecer co 
conxunto conventual de San Domingos de Bonaval. 

Neste sentido, o ángulo recto composto pola fachada da igrexa e a portería-do con
vento crea un dos recantos máis emblemáticos e característicos de Santiago fóra do perí
metro murado. Siza opta, ante esta situación, pola creación dun xigantesco lenzo mural 
cego que serve para delimitar escenograficamente esta pequena praza dende a entrada 
da rúa. non obstante, no intre no que o espectador se sitúa no seu interior, o arquitecto 
portugués introduce o contrapunto correspondente ó crear un novo ángulo recto, nesta 
ocasión formado pola confluencia dos dous bloques que configuran o centro. 

Esta rotunda delimitación do espacio de acceso ó Museo do Pobo Galega e ó Cen
tro de Arte non supón, como xa se indicou, a ruptura do diálogo dentro do conxunto 
formado polos dous edificios. Pola contra, o novo centro interprétase como unha pro
longación dos carpos que corresponden do convento dominico. Este último argumento 
explica a súa limitación en altura en relación co casaría do contorno -tres plantas, 
unha delas soterrada- e a súa conexión con outros elementos existentes na topografía 
do solar coma o cemiterio situado na parte posterior de San Domingos . 

O centro está concibido como dous grandes bloques, organizados a partir dun án
gulo de 21 graos que, no caso das dependencias destinadas a auditorio e biblioteca, se
guen a liña marcada pola rúa e, no bloque formado polo museo e os almacéns, corre 
paralelo ó cemiterio mencionado. O espazo triangular interior adáptase como distribui-
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Santiago o maior. 
Mes lre Mateo 
( 1 188). Parteluz do 
Pórtico da Gloria . 

Catedral de Santiago 
de Compos tela 

dor xeral do edifico, contando cun longo corredor central de acceso público nas plan
tas superiores27. 

Como se pode observar, xa se trate <lestes exemplos, ou doutros diferentes28, é evi
dente que a cidade coa definición dos seus monumentos particulares e coa organización 
xeral da súa armazón urbana, define unha serie de valores formais que non poden ser 

entendidos de xeito illado, senón no seu con
xunto. Outra volta, a individualidade do eélifi
cio sométese a un principio unificador xeral. 

Polo que se refire ó valor simbólico, este 
debe ser entendido coma o nexo que se esta
blece entre os individuos que crearon os obxec
tos do pasado e as persoas que os reciben ó 
longo da historia . Máis concretamente, entre 
os valores con que se dotaron estes obxectos ou 
tradicións e o modo de recibilos nun momento 
dado; de af que non só se trate dun valor sim
bólico, senón tamén significativo. 

No caso de Santiago de Compostela eses va
lores son múltiples; non obstante, existen tres 
feítos que, polo seu carácter, adquiren un valor 
simbólico e significativo que ademais de ser a 
xustificación da cidade, constituíronse en tres 
referentes claros: a figura de Santiago o Maior 
e a presenza do seu sepulcro, a existencia dun 
libro que, dende o século XII, nos fala da cidade 
e o seu culto, e por suposto o Camiño de San
tiago, convertido en ruta de peregrinación. Cada 
un deles, pola súa condición de fitos funda
mentais na definición universal da cidade, me-
rece unha explicación máis polo miúdo. 

A historia de Santiago, irmán de Xoán e filio do Zebedeo e María Salomé, evanxeli
zador de Occidente xunto a Filipe e Mateo, posúe unhas dimensións históricas que van 
máis alá do feíto relixioso. Por unha parte, aquela que se deduce dos escritos evanxélicos 
e outros textos de carácter relixioso e haxiográfico; por outra, a que, arrancando dun feíto 
lendario, termina por se configurar como un dos fenómenos máis transcendentes da his
toria e a cultura europeas. Unha ruta -o iter xacobeo, o Camiño das Estrelas, a Vía Láctea
que, como Carlomagno e Godescalco intuíron , preludiaba a futura conexión entre os 
pobos, unindo aqueles reinos desorientados baixo unha nova orde, cunha luz e guía, faro 
dunha incipiente Europa, que había de brillar dende o afastado finisterre galaico. 



Cada unha destas imaxes do apóstolo Santiago, o Boanerxes ou filio do trono, como 
o cualificaba Xacobe da Vorágine "pola conmoción que a súa predicación producía", 
define un dos perfís que irá adquirindo un santo que, ademais de apóstolo predilecto de 
Xesús, como san Xoán e san Pedro, fo¡ o primeiro dos discípulos que sufriu martirio a 
mans de Herodes Agripa, cara ó ano 42; pero que, nun principio, non recibiu un culto 
e veneración comparable a outros membros do colexio apostólico. 

A relación de Santiago con España nace, polo tanto, da necesidade de que unha das 
zonas xeográficas máis importantes da cristiandade, onde non había ou se perdera a cons
tancia do labor evanxelizador deste apóstolo, o abrazara como tal. Neste sentido, resul
tou fundamental a fonda crise que a Península viviu baixo o dominio musulmán, 
agudizada tras a marte de Mauregato (783-788) e as violentas ofensivas de Hixen sobre 
o pequeno reino de resistentes ástures . 

Deste xeito, comezan a proliferar os escritos que recoñecen a Santiago como artífice 
da evanxelización de España. Primeiro no Conientario ó Apocalipse escrito polo Beato de 
Liébana, máis tarde nun himno no que o apostolado se transforma en padroado: 

O Camiño de 
Santiago cara a 
Villalcázar de Sirga 
(Palencia) 
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"¡Oh Apóstolo dignísimo e santísimo! 
Cabeza refulxente e domada de España, 
Defensor especialísimo e patrón poderoso. 
Asiste piadoso a grea que che foi encomendada. 
Sé doce pastor para o rei, para o clero e para o pobo". 

Non obstante, aínda se facía necesario que aquelas novas que corrían pola Eúropa 
carolinxia sobre a misión hispana do Apóstolo -esculpida no sarcófago de Carlomagno 
como a lenda do Camiño, como camiño de estrelas- fosen utilizadas pola elite relixiosa 
ástur como factor de prestixio que impulsase a loita contra o fanático invasor, conver
téndoo en guerreiro sagrado, defensor de España e centro de culto onde render adora
ción ás súas reliquias . 

Prodúcese, nestas circunstancias, o descubrimento do mausoleo apostólico; aquela 
pequena domuncula que permanecera oculta durante séculas sería o lugar, o locus apos

tolicus, no que florecía un movemento piadoso, orixe última dun dos fenómenos cultu
rais e artísticos máis importantes da nosa civilización. 

O relato non se pode comezar no século IX, é preciso remontarse ó momento no que 
Santiago é decapitado, o seu corpo abandonado como pasto para cans e hechos e, final
mente, roubado e trasladado polos seus discípulos no medio da noite ó porto de Xope, 
para poder explicar cómo este aparece nunha terra tan afastada da Xerusalén onde o 
martirizaran. A milagrosa travesía, aquela embarcación sen tripulación que arribou ó 
porto de Iria, a elección do lugar para o seu enterro ou os pérfidos enganos da raíña Lupa 
e a persecución do legado romano Filotro son só ~lgúns dos datos que os fieis manexa
ban na Idade Media a través da Lenda Dourada de Vorágine. 

Neste punto comeza a historia, xa que durante o reinado de Afonso II o Casto (749-
842) o Apóstolo manifestou a súa presenza nas terras máis apartadas do seu reino, de 
xeito que a convicción dos autores sobre o seu labor evanxelizador viuse reforzado e con
firmado polo descubrimento do seu sepulcro. 

É na Concordia de Antealtares de 1077 onde, aínda que tardiamente, se recolle a tra
dición sobre este feito de valor transcendental. Parece ser que durante o reinado deste 
monarca, sendo hispo de Iria Teodomiro, un eremita chamado Paio viu unha luminosi
dade estraña no monte Libredón, contemplada ós poucos días por uns pastores da pró
xima parroquia de San Fiz de Lovio. Este suceso extraordinario comunicouse ó prelado 
que, tras tres días de xaxún, se dispuxo a iniciar a busca da orixe deste fenómeno, o que 
o conduciu ó descubrimento dun pequeno edificio que non dubidou en identificar coma 
o sepulcro do apóstolo Santiago. De inmediato, esta nova chega ó rei, quen, acudindo 
cos nobres do seu reino, venera os seus restos e dispón que se levante sobre o lugar unha 
pequena igrexa que sería derrubada por Afonso III co obxecto de construír outra de maior 
empeño. Para esta última, en 874, el rei e a súa esposa donaXimena regalaran unha cruz 



na honra do Apóstolo -desgraciadamente desaparecida-, moi semellante á coñecida 
como dos Ameos. 

Agora ben, este é só o comezo dun culto que rapidamente se estendeu por toda a 
cristiandade, que abrazou a súa devoción nalgunha das imaxes ou ciclos que do Após
tolo se difundiron . Así, aínda coñecendo que amáis antiga das representacións de San
tiago o Maior correspóndese coa tipoloxía utilizada para os apóstolos, pronto comezan a 
se difundir outras de maior relevancia e transcendencia. É o caso do Apóstolo peregrino 
-modelo que se adaptaría máis tarde a san Francisco Xabier- , do Santiago matamouros 
-tema iconográfico que se remonta ó episodio lendario da batalla de Clavija e encon-
trará o seu eco nas imaxes de san Millán da Cogolla, san Raimundo de Pitera, Fernán 
González, san Fernando III o Santo, etc- e nos seus ciclos haxiográficos . Nestes últi
mos, as representacións plásticas ilustran tanto os feitos evameélicos como a Passio Magna 
ou a Lenda Dourada29. 

A historia apostólica ten un soporte literario comparable en importancia e dignidade 
ó propio edificio catedralicio, que sinala o punto de partida dunha extensa literatura rela
tiva á peregrinación xacobea. 

A orixe do Liher Sancti Iacohi relacionouse cunha iniciativa do arcebispo Xelmírez 
(1100-1140), preocupado por salvagardar os intereses da súa igrexa, que en 1120 alcan
zara a dignidade de metropolitana. Entre as datas que se manexaron para a súa realiza
ción débense destacar-as do seu posible inicio, que os estudiosos sinalaron entre 112 5 
e 1130 -de xeito que a propagación da idea xerminal recae en Xelmírez, cualificado como 
catapulta de Santiago-, e a da súa conclusión en torno a -Í 160. O certo é que, en 1173, 
un momee de Montserrat chamado Arnaldo del Monte xa puido realizar unha copia desta 
obra na mesma catedral. 

O Códice Calixtino está estruturado en cinco partes de diferente carácter e contido 
que, nun principio, non se concibiron cun sentido unitario, senón máis ben como códi
ces independentes. 

O primeiro destes volumes encadernados, o máis amplo dos cinco, posúe un carácter 
litúrxico que se acomoda a Santiago. A segunda parte compóñena vintedous milagres xa
cobeos reunidos no Libro dos Milagres . O terceiro volume ocúpase dos textos referentes 
á Translación de Santiago. O cuarto <lestes libros é o Pseudo-Turpin ou Historia de Car
lomagno, atribuído, sen xustificación ningunha, ó hispo de Reims, Turpin (7 49-794) ; del 
díxose que é unha das pezas que mellar encaixa nos movementos espirituais e nas ideas 
subxacentes á predicación da Cruzada en Occidente. Por último, o texto do quinto volu
me refírese ó itinerario de Santiago e realiza unha descrición de Compostela, no seu ca
pítulo IX. A súa redacción atribuíuse ó papa Calixto II e ó seu chanceler Ayrneric Picaud. 

Este último volume ou Guía de Aymeric, escrito polo 1140, é a primeira descrición 
que se coñece do camiño de peregrinación. Está organizado en once capítulos dos que 
só os tres primeiros se preocupan do itinerario propiamente dita, indicando as vías de 
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acceso a través de Francia, as etapas do Camiño en España e o nome das poboacións 
destas etapas. Picaud dividía o seu itinerario en trece etapas, delimitadas de forma clara 
e precisa, que se percorrían en varios días, a razón de trinta e cinco quilómetros se as 
xornadas se facían a pé, ou o dobre se eran realizadas a cabalo30. 

Agora ben, estes dous feitos históricos non terían a transcendencia que na actualidade 
se lles concede senón fara porque tiveron un reflexo material na creación dunha ruta de 
peregrinación que soubo adaptarse ó cambio dos tempos, mantendo os intereses 'pura
mente relixiosos que dan orixe á mesma e introducindo aqueloutros de carácter turístico 
e cultural. Non obstante, nas súas orixes, o feito da peregrinación era un acto de pie
dade común na que, con todo, se podían establecer categorías. Así, é posible distinguir 
as peregrinacións menores, que se dirixían a santuarios marianos ou de santos que con
servaban reliquias súas e , por outro lado as maiores, co obxectivo único dos grandes 
centros de peregrinación da cristiandade: Xerusalén, Roma, ou Santiago de Compostela. 

Co transcurso dos séculas a nómina de peregrinos chegados a Santiago fíxose inter-
111 ina ble, non só no caso daqueles peregrinos anónimos, senón tamén daquiloutros 
romeiros que son perfectamente identificables. Moitos destes: reis, santos, personaxes 
de especial significación histórica, enriqueceron e universalizaron coa súa presenza a 
transcendencia desta ruta. Entre eles pódense sinalar o eremita Simón, que chegou a 
Santiago a fins do século IX; o duque de Aquitania, Guillerme X, que marre na basílica 
compostelá; don Gonzalo de Córdoba, que chegou en cumprimento dun voto feito en 
1509; san Guillerme de Vercelli, que peregrinou descalzo; san Teobaldo de Modovi; 
santa Pauliña; os pais de santa Bríx:ida, exemplo que fara seguido pala súa filia, ou san 
Francisco de Asís, a cuxa peregrinación se refire san Boaventura. Tamén aparecen 
nesta nómina monarcas como Afonso VI de Castela, Luís VII, rei de Francia; Jean de 
Brienne, rei de Xerusalén; a raíña Isabel de Portugal, viúva de don Dinis; os Reis Cató
licos, cuxa entrada solemne na cidade do Apóstolo ocorreu en 1488; Carlos 1, Filipe II, 
Filipe III e Filipe IV. 

Non obstante, por riba dos casos singulares, perdurou unha imaxe do peregrino, di
fundida con amplitude pala iconografía xacobea, que se pode considerar universal e equi
valente a un salvoconducto que lle permitía ser atendido e acollido nos numerosos al
bergues e hospitais do percorrido. Estes últimos dispensábanlle todo tipo de coidados, 
dende a manutención á asistencia médica e espiritual, dependendo das dotacións eco
nómicas que posuísen. Ese aspecto identificativo consta de seis elementos fundamen
tais : o sombreiro de aba ancha, o gabán con esclavina, o bordón, a cabaza, a escarcela 
ou zurrón e a vieira. 

Son moitos os aspectos que se poderían apuntar no tocante ó Xubileo Compostelán, 
privilexio que lle outorgou á catedral de Santiago en 1179 o papa Alexandre III, a través 
da bula Regís Aeterni, e que confirmou a institución fundada polo papa Callxto II. Nela 
concédese a indulxencia plenaria en tres festividades todos os anos, incluso naqueles 



que non sexan xubilares: o día de Santiago, 25 de xullo, o día da Transalación, 30 de 
decembro, e o 21 de abril, data na que se conmemora a Dedicación da catedral com
postelá. Polo tanto, só a solemnidade e outros privilexios que conleva diferencian a 
indulxencia plenaria do xubileo, definido como "indulxencia plenaria solemne que o 
Sumo Pontífice concede, por algún acontecemento especial, a todos os cristiáns coa 
abriga de levar a cabo algunha obra piadosa"3 I. 

Entre os máis singulares, á marxe dos estipulados para lograr as indulxencias plena
rias, encóntrase o abrazo á imaxe pétrea do Apóstolo, que se definiu cun significado 
semellante ó que posúe o abrazo "que o pai e o filio se dan na parábola evanxélica", e a 
colocación dos dedos sobre a columna central do Pórtico da Gloria32. 

Resta recordar outros dous símbolos, íntimamente ligados ó Camiño e ó Ano Santo. 
A Porta Santa, un símbolo que Santiago copiou de Roma, cunha apertura o 31 de decem
bro do ano anterior ó Xubilar que anuncia o seu comezo, e do cal a clausura o 31 de 
decembro seguinte sinala o seu final; e, a Conipostela, documento outorgado polo cabido 
catedralicio acreditativo de ter realizado o Camiño. Este recoñecemento como verda
deiro peregrino supuña que, nos hospitais e albergues da ruta, este podería ser acollido, 
sobre todo no Hospital Real. 

Como se podería comprobar a través desta breve descrición dalgúns dos trazos que 
definen a razón de ser da cidade de Santiago a partir da súa propia historia e da súa rea
lidade cultural, son os -valores simbólicos os que a dotan de contido e sentido. Poderí
ase afirmar que o significado de todos e cada un dos elementos sinalados vén 
determinado pola relación que establecen coas persoas, operando como símbolos cando 
se vinculan con.feítos concretos que, no caso compostelán, posúen valor universal33 . 

Outra dimensión do valor simbólico e significativo para calquera obxecto, pero en 
especial para calquera cidade, é a súa dimensión literaria. lncerta no~ seus límites, é o 
mellar exemplo da relación que os obxectos poden chegar establecer coas persoas, como 
estas, intérpretes elixidos dentro do grupo, que son quen de facer que eses mesmos 
obxectos -rúas, edificios, obras de artes, sensacións- se trasladen do ámbito do parti
cular, do concreto, dos sinais de identidade singulares ó universal. Un bo exemplo entre 
outros podería ser un dos poemas de Gerardo Diego dedicados a Compostela: 

"Ángeles de la gloria de Compostela, 

Mat-iel, Uriel, Urján, Razías, 

¿a qué convocan vuestras chirimías, 

a qué celeste fiesta o láctea estela? 

El ritmo en vuestras túnicas modela 

pliegues de piedra musical y estrías, 

y las jambas -oli esbeltas jerarquías

entrecruzáis mientras la danza vuela. 

Vuestras sonrisas, ángeles, son prenda 
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de mi resurrección. Dejad que aprenda 

pasos de vuestra danza y sus mudanzas 

para aquel día en que por fin me eleve 

- inmortal de fuego y luz de nieve
hacia el cénit de las adivinanzas"34. 

Consagración e recoñecemento dos valores universais 

Ó comezo deste texto facíase referencia ás aspiracións de crear unha civilización uni
versal gracias ó apoio de certos organismos supranacionais, cunha vocación, tomando 
en préstamo as palabras de Maheu, que era "traballar polo advento desta humanidade 
unida, dona de si mesma e do Universo"35. Aínda que esta afirmación, realizada hai 
corenta anos, siga a parecer unha utopía inalcanzable, o certo é que moitos deses orga
nismos son os que, na actualidade, teñen capacidade para fixar con certa obxectividade 
o valor universal do noso patrimonio culturaJ36. 

Neste marco, Santiago de Compostela alcanzou o recoñecemento internacional e, 
xunto con el, poderíase afirmar que o distintivo de categoría como cidade universal. O 
máis sorprendente é comprobar como moitos dos documentos recollidos a seguir fan 
referencia a eses valores simbólicos ós que se aludiu con anterioridade. 

En 1984, por exemplo, na Recomendación 987 daAsemblea Parlamentaria do Conse

llo de Europa relativa ós itinerarios europeos de peregrinación, recoñécese a importancia 
histórica particular do Camiño de peregrinación de Santiago de Compostela e reco
méndase ó Comité de Ministros que se inspiren neste como exemplo e punto de par
tida dunha acción relativa a outros itinerarios. Con isto recoñecíase a achega resultante 
dos contactos relixiosos e culturais entre peregrinos a través de toda Europa. 

Esta primeira declaración adquire unha dimensión categórica, transcendendo o pro
pio carácter de paradigma, o 23 de outubro de 1987, cando o Consello de Europa nunha 
declaración recoñece o Camiño de Santiago como itinerario europeo. No seu preámbulo 
afírmase que: 

"A dimensión do humano na sociedade, as ideas de liberdade e xustiza e a confianza no 
progreso son principios que foron conformando historicamente as diferentes culturas que 
integran a propia e peculiar identidade europea . 
Esta identidade cultural faise e fíxose posible pala existencia dun espacio europeo cargado 
de memoria colectiva e cruzado polos camiños capaces de superar as distancias, as fron
teiras e as linguas ( ... )"37. 



A súa culminación pódese fixar o l 7 

de maio de 1993, data na que se dita a 

Declaración dos Ministros de Cultura reu

nidos en Consello relativa ó Caniifío de 

Santiago. Nesta declaración reafírmanse 

en que: 

"( ... ) o Camiño de Santiago fo¡ durante 
séculas un eixe básico na construción 
histórica e na formación da identidade 
cultural europea; ( ... ) considerando que 
o ano 199 3, data destacadá no proceso 
de unión de todos os europeos, é ano 
Xacobeo, o que reforza a súa dimensión 
simbólica". 

Non obstante, este sentido universal 

de Santiago e o Camiño que dende Eu

ropa leva ata esta cidade, estableceuse 

con anterioridade, coa mesma vocación 

de crear un ha Europa _unida polos seus 

sinais de identidade particulares, coas pa

labras do papa Xoán Paulo II na súa alo

cución sobre Eurnpa <litada en novembro 

de 1982. Nesa ocasión o Sumo Pontífice 

sinalou como: 

"Europa enteira encontrouse a si mesma 
ó redor da 'memoria' de Santiago, nos mes
mos séculas nos que ela se edificaba como continente homoxéneo e unido espiritualmen
te. Por isto o mesmo Goethe insinuará que a conciencia de Europa naceu peregrinando. 
A peregrinación a Santiago foi un dos fortes elementos que favoreceron a comprensión 
mutua de pobos europeos tan diferentes, coma os latinos, os xermanos, os celtas, anglo
saxóns e eslavos. A peregrinación achegaba, relacionaba e unía entre si aquelas xentes que, 
século tras século, convencidas pola predicación das testemuñas de Cristo, abrazaban o 
Evanxeo e contemporaneamente, pódese afirmar, xurdían como pobos e nacións". 

Con todo isto, constátase como a construción da cidade de Santiago de Compostela 

obedece a uns sinais de identidade que, aínda que propios, superan os seus estreitos 

límites xeográficos. A súa dimensión universal é a que permite buscar tras o particular 

todo aquilo que une os homes, converter as diferenzas en variantes secundarias e, ó 

tempo, sorprenderse pola súa singularidade, por todo aquilo que lle resulta diferente. 

O sepulcro xacobeo, 
expresión da "memo
ria" de Santiago. 
Cripta da catedral 
de Santiago de 
Compostela 
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NOTAS 

O termo inefabilidade é o equivalente á palabra clave 
de toda teoría relativista: inconmensurabilidade. Con 
estes conceptos preténdese explicar que a comunica
ción entre unha cultura e outra non é directa e precisa; 
pala contra, fronte da posibilidade de traducir conceptos 
ou valores dunha cultura a outra, advírtese que sempre 
se trata dunha interpretación, dun proceso de apropia
ción no que a cultura intérprete somete os conceptos 
recibidos ós seus propios paradigmas. Así, cada paso na 
asimilación cultural de conceptos supón unha modifi
cación -enriquecemento ou menoscabo- da cultura re
ceptora. 

2 Existe a tendencia, enraizada no ámbito da antropoloxía 
clásica obxectivista, a entender a cultura como un sis
tema pechado e normativo que lexitimarfa as prácticas 
referidas a este marco. Fronte disto, cada vez son máis 
frecuentes as voces que afirman gue, por riba de todo 
aguilo gue é accidental nunha cultura, existen toda unha 
serie de "esencias culturais claras, explícitas e invaria
bles" que fan que potencialmente cada cultura sexa 
todas as culturas. ROSALDO, R.: Culture and truth . 
Boston, Beacon Prest, 1993 , pp. 216-217. 

3 Castells define sinais de identidade como os elementos 
que material ou inmaterialmente definen o proceso 
de construción do sentido atendendo a un atributo cul
tural ou un conxunto relacionado de atributos culturais, 
ó gue se dá prioridade sobre o resto das fontes do sen
tido. CASTELLS, M: La era de la información: economía, 
sociead y cultura. El poder de la identidad. II. Madrid, 
Alianza Editorial , 1998, p. 38. 
No ámbito da antropoloxía adóitase falar da "reinven
ción identitaria", o proceso de busca de elementos cul
turais diferenciadores que poidan xustificar o afian
zamento dunha identidade determinada. Prats, Ll.: 
Antropología y Patrimonio. Barcelona, Ariel, 1997, pp. 
125-129. 

4 Esta afirmación non pode ser interpretada en termos 
de apoloxía ou defensa do local , senón como unha pos
tura que aspira a ver a diversidade como un reto cog
noscitivo para a sociedade moderna sometida a dema
siados parámetros uniformizadores . Cfr. LEGUINA, ]., 
BAQUEDANO, E. (ed.): Un futuro para la memoria. Sobre 
la administración y disfrute del patrimonio histórico es
paiiol. Madrid, Visor Editorial, p. 113. 
Neste sentido débese recordar que na Declaración de 
la Conferencia "Cultura y Regiones", celebrada en Flo
rencia o 16 de maio de 1987, deixábase constancia no 
seu artigo 5 de que: "Las regiones europeas, seguras por 
m identidad y experie11cias, para la construcción de Eu
ropa aportan respuestas nuevas a las exigencias de un de
sarrollo basado en mayor armonía entre la calidad de vida, 
la valorización de los recursos regionales y la creatividad 
y las actividades económicas ... ". 

Gianni Vattimo afirma gue: "El Occidente al que vol
ve111os 110 es una pal.ria, una identidad densa caracteri-

zada positivamente por una fe común, por un valor su
premo compartido: si existe algo así sólo podemos encon
trarlo en el propio pluralismo, el contenido de la idea de 
Occidente y la apertura, pero también podría decirse 
que del vacío; su lengua es la pluralidad de las lenguas, 
m valor es la posibilidad de dar vivencia a valores siem
pre diversos. Entre las demás culturas que poco a poco 
han conquistado una visibilidad y una identidad defini
das, una vez liberada del dominio colonial y de~ esquema 
evolutivo de nuestra historia, la especificidad. de Occi
dente es la de no tener una identidad fuert.e, de con.sumar 
la identidad., las pertenencias, los absolutos". Cit. por FER
NÁNDEZ-BACA CASARES, R.: "Patrimonio histórico e iden
tidad cultural", en CASTILLO, M. A. (ed.): Ciudades 
históricas: conservación y desarrollo . Madrid, Fundación 
Argentaria, Visor, 2000, p. 99. 

6 SCARTEZZINI sérvese dun exemplo sumamente cl~rifi
cador: un turista moderno pódese enfrontar ante unha 
cultura diferente da súa dende dúas posturas: aquela 
na que por riba das diferenzas existentes entre o país 
visitado e o seu o viaxeiro pretende encontrar aqueles 
elementos comúns ós dous; e outra na que son as di
ferenzas absolutas as que atraen a súa atención. SCAR
TEZZINI, R.: "Las razones de la universalidad y las de la 
diferencia", en GINER, S., SCARTEZZINI, R.: Universali
dad y diferencia. Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 
18-19. 

7 Donati afirma que o universal, dentro da sociedade mo
derna, debe asimilarse con uniformidade, cun concepto 
que non admite derrogacións nin variacións que non 
estean referidas ó seu centro. Neste sentido, Marramao 
sostén que existe una tendencia de carácter etno-cén
trico que el define como "universalismo horizontal de 
Occidente" ou "realidade monocultural". DONATI, P.: 
"Lo postmoderno y la diferenicación de lo universal", 
en GINER, S., SCARTEZZINI, R.: Universal-idad y .. ., op. 
cit ., p. 129; MARRAMAO, G.: "Universalismo y políti
cas de la diferencia. La democracia como comunidad 
paradójica", en GINER, S., SCARTEZZINI, R.: Universali
dad y .. , op. cit., p. 82. 

8 MAHEU, R.: La civilización de lo universal. Madrid, Re
vista de Occidente, 1970, p. 257. 
En 1933, na Carta de Urbanismo de Atenas, no seu ar
tigo 65 , indicábase que "la vida de una ciudad es un 
evento manifestado a través de los siglos por obras mate
riales, trazados o construcciones, que la dotan de super
sonalidad propia de la cual emana poco a poco su alma ... ". 
LE CORBUSIER: Principios de Urbanismo. La Carta de 
Atenas. Barcelona. 1989. pp. 103-104. 

9 A afirmación de que "todo é relativo" é, en si mesma, 
unha afirmación absoluta co cal se fa¡ contraditoria co 
contido do enunciado proposto. SCARTEZZINI, R.: "Las 
razones de la universalidad y ... ", op. cit., p. 24. 

1 O Camps advírtenos sobre a tendencia contemporánea 
de relativizalo todo, afirmado que ese proceso conduce 



a non crer en nada, con excepción de aquilo que é com- A UNESCO, á hora de fixar os criterios para o proceso 
probable ou que posúe un valor de uso. CAMPS, V: "La de inscrición de bens na Lista de Patrimonio Mundial 
universalidad ética y sus enemigos':, en GINER, S., SCAR- fixa tres categorías: monumentos, conxuntos e sitios. 
TEZZINI, R.: Uni11ersalidad y ... , op. cit. , pp. 137-139. Por monumento entende a obra arq uitectónica , es-

11 Organizacións como a ONU, a UNESCO, ou o Con- cultura, pintura e as pezas ou estruturas de carácter ar-

se llo de Europa, intimamente vincu ladas coa posta en queolóx:ico, inscricións, cavernas e grupos de elementos 

valor do patrimonio cultural, como se verá a continua- que teñan un valor excepcional dende o punto de vista 

ción, son exemplos desa conciencia supranacional. Algo histórico, artístico ou científico". 

que Derrida explicou con gran precisión cando se refire 18 Sobre as relacións entre patrimonio urbano e identi-
a identidade europea e indica que esta consiste preci- dade, véxase FERNANDEZ-BACA CASARES, R.: "Patrimonio 
samente en non se pechar en si mesma e en avanzar histórico e identidad cultural", en CASTILLO, M. A. (ed.): 
exemplarmente cara o que non é. Do mesmo xeito, es- Ciudades históricas: .. . , op. cit, pp. 105-110. 
tes mesmos organismos mostran día a día as dramáticas 19 Tómase como referencia a categorización dos valores 
oscilacións entre universalismo e relativismo. que se poden atribuír ó patrimonio histórico en Función 

12 "Mi tercera convicción es q11e la humánidad está en mar- dos seus contextos segundo BALLART, J.: El patrimonio 
cha hacia 1111a civiliwción planetaria, lwcia la que im- histórico y .. , op. cit. , pp. 66-93. 
pulsan dos fuerws. Una es el progreso incesante de la tec- 20 A idea de cidade habitada, creada por e para o ser 
nología, y la otra, una aspiración moral no menos humano, expresouse con extraordinaria precisión por 
irresistible: la necesidad del hombre de acceder a la hu- Morales ó afirmar que é o quefacer arquitectónico un 
111anidad. Para la Unesco no hay tarea más noble ni 111ás dos procesos de "hominización" e humanización do 
conforme a m razón de ser q11e trabajar por el adveni- home ó crear por ese sistema unha orde para a súa vida, 
miento de esta h11111anidad unida, d11e11a de sí misma y para se es tablecer, regularizar e entender o mundo. 
del Universo". MAHEU, R.: La civilización de ... , op. cit. , MORALES, J. R.: Arquitectónica. Sobre la idea y el sent.ido 
p. 35. de la arq11itectura. Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, pp. 

13 MAHEU, R.: La civilización de ... , op. cit. , p. 252. 216-217. 

14 Na Resol11ción de la IV Confere11cia Europea de los Mi- 21 Santiago de Compostela foi declarada Cidade Patrimo-

n.ist.ros responsables del patrimonio cultural: El patrimo- nio da Humanidade en 1985, de acorde co establecido 

nio c11ltu.ral,factor de la construcción europea , celebrada no artigo 1 da Convención sobre a protección do pat.rimo-

en Helsinki o 31 de maio de 1996, decídese que en re- nio 111u11dial,_c11lt11ral e natural, celebrada en París en 

!ación co patrimonio e a identidade, conviría: "A.- pro- 1972 baL~o os auspicios da UNESCO. Nese artigo siná-

f11ndizar en el con_ocinden.to del papel jngado por cada !ase como parte do patrimonio cultural, xunto cos 

c11lt11ra e11 la creación de Europa y en la importancia de monumentos e os conxuntos , os lugares: "obras do 

las tradiciones comunes q11e han contribu.ido al desarro- home ou obras conxuntas do home e a natureza así 

/.lo de la Europa moderna; B.- analizar la aportación. del como as zonas incluídos os lugares arqueolóxicos que 

patrimonio cultural a una mayor cohesión eu ropea res- teñan un valor universal excepcional dende o punto de 

petando la diversidad de las culturas y fm1oreciendo la in- vista histórico, estético, e tnolóx:ico ou antropolóx:ico". 

t.egración social ... ". 22 Como sinalóu no seu momento TROITIÑO, o equilibrio 

15 MAHEU, R. : La civilización de ... , op. cit. , pp. 286-287. dunha cidade histórica adoita ser precario, en especial 

16 Segundo Leguina e Baquedano, "la noción de 11101111--
debido á presión exercida polo turismo que, coa súa ina-
decuada integración dentro da realidade urbana, trae 

111ento debe asumirse como una categoría patrimonial. que consigo importantes cambios funcionais dende un 
alude a los objetos ele especial significación cultural. De- punto de vista económico, urbano e humano. o 
fine 1111 rango donde la singularidadfor111al y la ejempla- turismo, mal aproveitado e implantado, e a orixe de con-
rielad canónica, presentes en esos objetos, parecen e.xigir flitos permanentes que terminan por destruír a propia 
un reconocimiento específico ... ". LEGUI NA, J. , BAQUE- esencia das cidades históricas . TROITIÑO VINUESA, M. 
D1\NO, E. (ed.): Un futuro para la memoria ... , op. cit. , pp. A.: "Ciudades históricas , turismo y desarrollo sosteni- 147 
129-131. ble", en CASTILLO, M. A. (ed.): Ciudades hist.óricas: ... , 

17 Gombrich sinalou que a verdadeira esencia do monu- op. cit, pp. 71-73. 

mento é que se destine ás xeracións Futuras. GOMBRICH, 23 Os conceptos de contraste e analoxía acuñounos Ignasi 
E. H.: "¿Por qué conservar los edificios históricos?", en de Solá-Morales i Rubió dentro do ámbito da res taura-
Composición Arquitectónica. Art. & Architecture. 2, Bil- ción arquitectónica. 
bao, Fundación Faustino Orbegozo Eizagu irre, lnsti-

24 LEGUI Nll, J. , BAQUEDANO, E. (ed.): Un futuro para la tuto deArte y Humanidades, 1989, p. 116; BALLART, J.: 
El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso . Bar- memoria ... , op. cit., pp. 138-139. 

celona, Ariel Patrimonio Histórico, 1997, pp. 34-37. 25 "Modificar un 11101m111ento provocando m 111eta111oifosis 
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será entender por completo m configuración, apreciar ms 
valores y diagnosticar sus carencias en el ámbito de una 
interpretación arquitectónica satisfactoria". Capitel, A.: 
Metamorfosis de monmnen.tos y teorías de la restauración. 
Madrid, Alianza Forma, 1988, pp. 11, 111 . 

26 Capitel afirmaba que "la Catedral deviene barroca, y así, 
aparent.emente 11nitaria. Dos catedrales distintas pasan a 
coexistir en 1111a única materia arqu itectó11ica, pues la per
fecta catedral primitiva da soprote a la casi "virt11al" ca
tedral barroca". Capitel, A.: Metamorfosis de monmnentos 
y .. , op. cit., p. 129. 

27 Sobre o CGAC, véxase SIZA, A. : Centro de Arte Con
temporánea de Galicia. Santiago de Compostela. 1993. 

28 Sen descender ós detalles urbanos compos teláns, in
sistiuse en multitude de ocasións no carácter barroco 
do seu urbanismo, nos ace rtados encadres escenográ
f'icos de moitos deles que, ademais, tamén se volven re
petir en épocas diferentes. Este é o caso do papel de 
pano de fondo que desempeña, dentro da praza de Cer
va ntes, a igrexa de San Bie ito do Campo; a fachada da 
igrexa de San Francisco dende a calexa de Va ldedeus; 
ou o encadre que recibe a Capela Xeral de Ánimas dende 
a calexa que comunica Casas Rea is ca Cantón de San 
Bieito. Outros moitos deses encadres, desgraciadamente, 
a lteráronse ca paso do tempo, como aco rre na pers
pectiva que, dende a Rúa do Vilar, se creaba tomando 
como punto de fuga a Torre do Reloxo da catedral; a in
vasión do espacio urbano da praza de Praterías por parte 
do Banco de España supuxo unha fonda alteración desta 
perspectiva. SJNGUL, FR.: La ciudad de las luces, arqui
tect.11ra y urbanismo en Santiago de Compostela durante 
la Ilustración. Santiago de Compostela, Consorcio de 
Santiago, 200 1. 

29 Oébense deixar á marxe calquera tipo de cuestión so
bre se o carpo do Apóstolo se encontra ou non en San
tiago de Compostela, tema que periodicamente adquire 
certa relevancia. SANCHEZ ALBORNOZ explicouno no seu 
libro Expmia, un enig111a histórico do seguinte modo: "La 
realidad de la presencia del cuerpo de Santiago en Com
postela no habría producido resultados de mayor relieve 
histórico que los provocados por la fe clara, firme, pro
funda, exaltada que t11vieron los espafioles y los europeos 
durante 11111chos siglos, en la milagrosa arribada de los res
tos apostólicos a t.ierras de Galicia. La fe reniueve mon
tmias ... Creyeron los peninsulares y creyó la cristiandad y 
el viento de la fe empujó las velas de occidente y el au
téntico milagro se prod11jo". SANCHEZ ALBORNOZ, CI.: 
Espmia, un enig111a histórico. Barcelona, Edhasa, 1976. 

30 Outros dos textos significativos que teñen relación ca 
camiño de peregrinación a Composte la, consagrándoo 
como un fito universal , son: o relato da viaxe de Nopar, 
señor de Caumont, en 14 17; o ltinerari11m peregrina
cionis ... de W illiam Wey de 1456, referido á ruta marí
tima; a guía de He rmann Künig van Vac h de 1495; a 
viaxe de Doménico Laffi , publicado en 16 73; e os re-

latos de Guillermo Man ier (1726) e Nico la ALBAN I 
(1743-1744). 

31 PRECEDO. LAFUENTE, J., et alt.: G11ía del peregrino del 
Calixtino de Salamanca. A Coruña, Fundación Caixa 
Ga licia-Claudio San Martín, 1993. p. 9. 

32 Este rito no posúe ningunha sign ificación relLxiosa, non 
obstante, a súa constante repetición , testemuñada pa
las pegadas impresas na pedra , débese entender, se
gu ndo sinalou Precedo Lafuente, como "una lección 
cristológica, pues la lección plástica del fuste, la genea
logía hu.mana de Jesús, se completa con la del capit.el, el 
origen divino del Verbo. Y la actit11d agradecida y humilde 
de Mateo, o Santo dos Croques, es una ensefianza acerca 
de la gratitud que el hombre debe a Dios, que ha puesto 
en él su imagen y m semajanza". PHECEDO LAFUENTE, 
J., et alt.: Guía del peregrino del. .. , op. cit. , pp. 10-11. 

33 Neste sentido, Baudrillard formulaba as seguintes pre
guntas -case retóricas, pero perfectamente aplicables 
á cuestión que nos ocupa- ó estudi ar as relacións en
tre as persoas e os obxectos no século XX: " .. . cómo son 
ltividos los objetos, a qué otras necesidades, aparte de las 
funcionales, dan satisfacción, cuáles son las estructuras 
mentales que se solapan con las est.rnct11ras funciona les 
y las contradicen, en qué sistema c11ltural, infracult11ral 
y transcu ltural se funda m cotidianeidad vivida ... ". BAU
DRILLARD, J. El sistema de los objetos. México, Siglo XXI, 
1984, p. 2. 
No caso da peregrinación a Santiago habería que com
probar como as palabras do Liber Sancti Jacobi, no Ve
neranda Dies, gardan certas semellanzas ca momento 
presente: "Cansa alegría)' admiración contemplar los co
ros de peregrinos al pie del altar del llenera ble Santiago 
en perpetua vigilancia: los teutones a un lado, los francos 
a otro, los italianos a otro; están en grupos, tiene cirios ar
diendo en ms manos .. . Allí pueden oírse diversidad de len
guas, diversas voces en idiomas bárbaros ... ". CAUCCI \ION 
SAUCKEN, J.: Il sermone Veneranda Oies del Liber Sancti 
lacobi. Senso e valore del pellegrinaggio compostellano . 
Santiago de Compostela. Xunta de Galic ia, 2001, pp. 
140- 14 1. 

34 GUERRINI, C L: Angeles de Compostela de Gerardo Diego. 
Edic. crítica. Perugia, Universita, 198 1. 
Outro bo exemplo da percepción literaria da cidade se
ría o realizado por Valle-inclán: "De todas las rancias ciu
dades espmiolas, la que parece inmovilizada en 1m sue1io 
de granito, inmutable y eterno, es Santiago de Compos
tela. La ciudad de las concitas acendra maroma piadoso 
como las rosas que en. las estancias cerradas exhalan al 
marchitarse m más delicada fragancia. Rosa mística de 
piedra, flor románica y tosca, como en el tiempo de las pe
regrinaciones conserva una gracia ingenua de viejo latín 
rimado. Día por día, la oración. de mil mios renace en el 
taií.ido de SllS cien campanas, en la sombra de sus pórti
cos con santos y 111e11digos, en el silencio sonoro de s11s 
atrios con flores franciscanas entre la juntura de las losas, 



en el verdor cristalino de sus campos de romerías con aque
llos robles de excavado tronco que recuerdan las vivencias 
de los ermitaños. En esta ci11dad petrificada h11ye la idea 
del Tiempo. No parece antigua, sino eterna. Tiene la so
ledad, la tristeza y la fuerza de 11na mo1itaiia. Sm pie
dras no exhalan esa impresión de polvo, ele vejez ¡• ele 
muerte .. . En m arq11itectura la piedra tiene 1111a belleza 
tenaz macerada de quietismo, ... Y Compostela, co1110 sus 
peregrinos de calva sien y resplandeciente faz, está llena 
de 11na emoción ingen11a y ro111ánica ... inmovilizada en 
el éxtasis de los peregrinos, j11nta tocias sus piedras en una 
sola evocación, y la cadena ele siglos tuvo siempre en sus 
ecos la misma resonancia. Allí las horas son una misma 
liara eterna111ente repet.ida bajo el cielo l/.uvioso". VALLE
INCLAN, R.: La lámpara maravillosa. Ejercicios espiri
tuales. (Edic., introdución, notas, Virginia Milner Garlitz), 
Barcelona, Círculo de Lectores, 1992. 
A esta relación de exemplos poderíanselle engadir ou
tros moitos como o caso de Rosalía de Castro, Federico 
García Larca, Miguel de Unamuno, Gonzalo Torrente 
Ballester, etc. Ó respecto véxase, Compostela. A11torre
trato. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 
2000. 

3S MAHEU, R.: La civilizació11 ele ... , op. cit., p. 3S. 

36 "En su tercer aspecto, el papel ele los organismos inter
nacionales es promover el estudio de los proble111as y fi 
jar los cauces ele la acción desde el punto ele vista ele la 
totalidad del universo humano .. . Sea cual fuese la efica
cia ele las relaciones directas que se prosiga11 o se creen en
tre las naciones, solo las organizaciones internacionales 
son capaces de ofrece; a estos intercambios el c11aclro uni
versal que les da m más a11télllica significación". MAl-IEU, 
R.: La civilización ae ... , op. cit., p. SS. 

37 Esta declaración compleméntase coa Resolución del Par
lamento Europeo sobre la riqueza del patrimo11io arqiii
tectónico ¡• arq11eológico del Camino ele Santiago, 
presentada en 1988, na que se afirma que o Camiño de 
Santiago é a "rnta principal. dura11te siglos, desde todos 
los puntos de Europa liast.a Compostela, de la fe cristiana, 
del arte ro111ánico y gótico, de tocias la lenguas y culturas 
de las naciones europeas'', e coa Resol11ción del Parla
mento Europeo sobre la regulación de la proyecció11 co
munitaria del Camino de Santiago de Compostela de 
1993, na que se insiste en considerar o Camiño de San
tiago "uno ele los ejes esenciales de la tradición cristiana 
comunitaria ... ". 
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Fragmento de fuste con putti vendimadores 

Mestre de Praterías, 1106-1112 

Mármore 

98 x 2S cm 

Procedente da primitiva Porta Francíxena 
da catedral de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, Museo da 
Catedral 

l WARD PERKINS, J. B.: The Shrine of St. Peter and 

its Twelve Spiro / Colums, in Journal of Roman 

Studies, XLII, 19S2, pp. 21 -33; SARTORIO, A. : "Le 
colonne vitinee e le colonne tortili", Rasegna 

d "arte, XII, 1912, pp. 17S-180, spec. p. 178; 
HAFTMANN, W.: Das italianische Siiulenmonu

ment, Leipzig-8erlin, 1939, S9. 

2 MAUCERI, E.: "Colonne tortili cosl dette del Tem
pio di Salomone", L'Arte, 1, (1898), pp. 377-384, 
espec. pp. 379-381; SARTORIO, A.: Op. cit. , p. 176; 
WARD PERKINS, J. B.: Op. ci t. , pp. 31-33, lám. VII; 
WENTZEL, H.: "Antiken-lmitationem des 12. u. 13. 
Jahrhunderts in lta lien", Zeitschrift für Kunstwis

senschaft, IX, (19SS), pp. 29-72, espec. S2-SS. 
CLAUSSEN, P. C.: Magistri doctissimi romani. Die 

riimischen Mormorkünstler des Mitte/a/ters. Cor

pus Cosmotorum /, Stuttgart, 1987, pp. 12, 14 
(nota 63), 36. 

Das seis columnas entortas de mármore da destruida Porta Francíxena, tradicio

nalmente atribuidas ó denominado mestre de Praterías e conservadas no Museo 

da Catedral de Santiago, este fragmento con putti vendimadores constitúe qui

zais a peza máis preciosa. Orixinariamente todas elas formaban parte da decora

ción da bífora da primitiva porta norte que se asomaba á praza denominada 

Paradisus. Con grande acerto S. Moraleja viu na sistematización deste espazo 

urbanístico unha evocación do antigo San Pedro do Vaticano, onde existía ta

mén un Paradisus diante da basílica así como unha pérgola apostólica no altar 

maior con fustes helicoidales decorados con putti vendimadores 1. 

Non obstante, os motivos dos fustes composteláns con esta temática remiten 

máis ben a interpretacións contemporáneas realizadas a fins do século XI polos 

marmoristas romanos das columnas de San Pedro - Santa Trinita dei Monti, San 

Cario a Cave2- e non tanto ó modelo vaticano. De feíto, as columnas composte

lás realizáronse probablemente entre 1106 e 1112, tras a segunda viaxe de 

Xelmírez a Roma para recibir a dignidade do palio. Se ben o presente fragmento 

alcanza apenas un metro de altura, existen outros catro que miden 1,85 m, 

e que posuían unha cuarta faixa decorada, actualmente cortada. Disto dedúcese 

que en orixe os fustes chegaban a 2 m, coma nos exemplos de Cave e Trinita dei 

Monti, a cuxa altura habería que sumar a dunha base e un capitel que lles per

mitiría alcanzar sen problema os 2,40 m das citadas copias medievais romanas e 

non os 5 m das do Vaticano. Esta particularidade suxestiona a existencia dun 

modelo que circulaba a fins do século XI nos obradoiros dos marmoristas roma

nos e que coñeceu o séquito de Xelmírez nas súas viaxes a Roma. De feíto, é 

evidente a similitude entre os esquemas compositivos e ornamentais das colum

nas medievais romanas e os fustes composteláns. Este é o caso, por exemplo, 

do amoriño vendimador ó carón dunha ave do rexistro inferior do presente 

fuste, así como doutros motivos presentes no resto das columnas: putti que 

comen dun acio, bechos que traban a viña e aves que a peteiran. 

Non obstante, resulta moi orixinal en Santiago a alternancia de bandas figuradas 

e acanaladuras que ind ican a caída helicoidal dun friso, nunha fórmula moi dife

rente á tipoloxía do Vaticano e das súas copias medievais romanas, nas que o 

fuste é sinuoso, como é propio dunha columna salomónica, pero as bandas de 

estrías e figuras dispóñense paralelamente como un ha simple suma de tambores 

en vert ical. Este detalle leva a pensar que os artistas composteláns accederon a 
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Detalle dun fuste románico (fi nais do século XI). 
lgrexa de Trinita dei Monti. Roma 

3 BECArn, G.: La colonna coclide istoriato. Prob/emi storici, iconografici, stilistici, 
Roma, 1960, 23, tav.l .a; VESPIGNIANI, V.: "Di alcuni frammenti di stile fantastico 
(tav. XV, XVI)", Bulletino della Comissione Archeo/ogica Comuna/e di Roma, VI, 
3, 1978, pp. 199-203; SErns, S.: "La colonna",ein La Co/onna Traiano, Turín, 
1988, 90, figs. 37-38; CIMA, M.: · scheda 14-1 6" en Aurea Roma. Dalla cittii 
pagano al/a cittii cristino, a cura di R. Marcucci, Roma, 2000, pp. 434-435. 

4 Liber sancti Jacobi. Codex Calixtinus, 1, 9, edición do texto latino de K. Herbers 
e M. Santos Noia, Santiago de Compostela, 1998, p. 38. Esta alegórica viña dos 
viña teiros apostólicos é cantada tamén no himno de san Fortunado incluido no 
mesmo sermón: "Rebus apostilicis direxit vinitor antes; arva ligno movens, fa lce 
flagella", Ibídem, p. 36. 

S 1bidem. 

outro repertorio romano máis antigo: o da columna 

helicoidal historiada, con tema dionisiaco, coma o que 

testemuñan os fragmentos encontrados na Villa Belardi 

en Porta Maggiore (pertencentes ós Horti Liciniani do 

Esquilino, século 111 d. C.)3, actualmente conservados 

nos Museos Capitalinos e nos que xa reparara 

S. Moraleja. 

En todo caso, parece que estas copias ou imitacións en 

serie das columnas da pérgola de San Pedro, tanto en 

Roma como en Compostela, buscaban respectivamente 

subliñar, na elección e reiteración de motivos, un signi

ficado eclesiolóxico acorde cos ideais da Reforma 

Gregoriana. Esta mensaxe enténdese perfectamente 

en Santiago, xa que no Liber Sancti /acobi (1, 6), no 

Sermón da Paixón do Apóstolo (25 de xullo), fálase das 

barbarae Feroe e das vu/pes hereticae, figuradas en 

Cave, Trinita dei Monti e Santiago, como inimigos do 

apostólico vendimador da Viña da lgrexa: "Hic velut 
vinearum procurator ecclesiasticam vineam margno 
labore p/antavit, viciorum tribu/os extirpans, spinas pra
vorum actuum resecans, bonos palmites edificans, evan
ge/icorum dogmatum sepem circo eam contra barbaras 
feras agens; vulpes hereticas, quarum mas est demolire 
vineas, procul ab ea expel/ens, torcularem a/taris novi et 
turrim fidei in ea edificavit (Is. 5, 2)" 4. O mesmo pódese 

afirmar da representación dos paxaros doutro dos fustes 

que coma nos exemplares romanos peteiran con malda

de a viña. Non obstante, no caso do fragmento que nos 

ocupa, o amoriño atrapa con forza unha pamba polo 

pescozo para protexer o seu afanoso traballo en directa 

correspondencia co contido dos versos dun himno de 

san Fortunato recollido no mesmo sermón do Calixtino: 

"Palmitis uva tumens, avium /acerando rapinis, hoc 
custode bono non peritura lacu"5. 

Por todo isto parece moi plausible que o mestre de 

Praterías formase parte do cortexo de Xelmírez nas via

xes de 1100 ó 1105 a Roma. Non obstante, a súa sensi

bilidade cara á Antigüidade adquiríraa previamente 

mediante o seu coñecemento directo da escultura do 

mestre de Frómista-Jaca, ó que segue tanto no fino tra

tamento dos nus coma no esquema quiástico do amori

ño coa pamba do primeiro rexistro ou na esaxerada 
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torsión do putti do segundo rexistro que repite invertida a imposible postura de Existo no sarcófago 

de Husillos. Esta rica experiencia permitiríalle de certo aproveitar mellor có seu mestre a lección da 

Antigüidade e trasladar a Compostela nada menos que un dos formatos e temas máis xenuinamente 

romanos: a columna entorta dionisíaca. 

M.A.C. 

BIBLIOGRAFIA 

CASTIÑEIRAS, M.A.: · Roma e il programma riformatore di Gelmírez nella cattedrale di Santiago", en Medioevo: immagini e ideo/ogie. Atti 
del V Convegno fnternazionafe di Studi. Porma, settembre 2002, ed. A.C. Quintavalle (en prensa); MORALEJO, S.: ·La primitiva fachada 
norte de la catedral de Santiago", Compostef/anum, XIV (1969), pp. 623-668; ldem: "Saint-Jacques de Compostelle. Les portails 
retrouvés de la cathédrale romane", Les dossiers de rorchéologie, 20 (1977), pp. 87-103, esp. pp. 97-98; ldem: "'Ars sacra' et sculp
ture monumentale: le trésor et le chantier de Compostelle, Les Cahiers de Saint-Miche/ de Cuxo, 11 (1980), pp. 189-238, esp. pp. 
224-226; ldem: "La imagen arquitectónica de la Catedral de Santiago", en 11 Pef/egrinoggio a Santiago de Compostela e fa /etteratura 
jacopea (Atti del Convegno lnternazionale di Studi, Perugia, 1983), Perugia, 1985, pp. 37-61, esp. pp. 55-61; ldem: "El patronazgo 
artístico del arzobispo Gelmírez (1100-1140): su reflejo en la obra e imagen de Santiago", en Atti del Convengo lnternaziona/e di 
Studi. Pistoia e il Commino di Santiago. Uno dimensione europeo della Toscana medioevo/e, ed. L. Gai, Pistoia, 1987, pp. 245-272, 
esp. pp. 268-269; ldem: "Column shaft decorated with putti gathering grapes", en The Art of Medievo/ Spain a.d. S00-1200, Metro
politan Museum of Art, New York, 1993, ficha 92, pp. 212-214. Cfr. LSI, V, 9 (De paradiso urbis), tras. lat. p. 252; ldem: Santiago, 
Camino de Europa, catálogo da exposición, Santiago de Compostela, 1993. 



Relevo con dúas figuras femininas 

A noticia máis antiga sobre este relevo fragmentado, con dúas figuras 

femininas situadas baixo de dúas arcadas superpostas, proporciónaa Carro 

García, quen o viu nun corredor do mosteiro de San Paio de Antealtares xunto 

con outros restos barrocos; o particular que as depositara alí indicoulle que 

procedían da derrubada capela da Virxe do (arme, na vertente sur do monte 

Pedroso. Non obstante a advocación moderna da capela e o parentesco 

estilístico do relevo coas columnas de Antealtares leva a supor que, a pesar 

das novas que verbalmente proporcionaron a Carro García, debeu formar 

parte da decoración escultórica da igrexa románica de San Paio de 

Antealtares. 

A Historia Compostelana infórmanos de que Xelmírez custeara no ano 1122 
a nova fábrica da igrexa monástica, despois de ordenar destruír a antiga 1. Un ha 

campaña de enriquecemento escultórico, que ía afectar ó altar e posiblemente 

a unha portada, debeuse emprender a mediados de século, pois tanto M. Gil 

como S. Moralejo supoñen que este relevo puido decorar unha camba, 

un destino ó que se axusta o remate biselado do lado esquerdo. 

Moralejo adscribe esta peza, as columnas de Antealtares e o relevo do 

Salvador de Santiago de Vigo (ver peza neste catálogo) a un obradoiro de orixe 

bearnesa relacionado coas esculturas de Sainte-Marie de Oloron, 
1

Sainte-Foy 

de Morlaas, Saint-Pierre de Sévignac-Théze ou Lacommande, cunha presenza 

que se documenta ademais en territorio hispano en Uncastillo e en varias 

igrexas segovianas (San Martín de Fuentidueña, San Justo de Sepúlveda). 

Tamén Moralejo sinalaba a Bernardo de Agen, o arcebispo compostelán autor 

da concordia de 1152 entre a catedral e o mosteiro de Antealtares, como 

posible "clave histórica" para a presenza deste obradoiro en Galicia; e en 

efecto poderíase relacionar a unha serie de bispos de orixe francesa co 

patrocinio destes obradoiros en solar hispano. Outro prelado de Agen, Pedro, 

fora o impulsor das igrexas segovianas; e un terceiro -Guido, tamén de orixe 

francesa- ocupou a sé lucense, e na nova fábrica da catedral deixouse sentir 

tamén o influxo dun repertorio compositivo acuñado en Morlaas e Oloron2. 

Non obstante, o formato do relevo, con imaxes dispostas baixo arcos era 

descoñecido no sur de Francia. 

Obradoiro de formación bearnesa, 
ca. 1152 

Mármore do país 

79 x 39 x 11 cm 

Procedente do mosteiro de San Paio de 
Antealtares (?), Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, Museo 
da Catedral 

1 Historia Compostelano, E. FALQUE REY ed ., 
Madrid, 1993, p. 337. 

2 D' EMIUO, J.: "Tradición local y aportaciones forá
neas en la escultura románica tardía: Compostela, 
Lugo y Carrión", Actas del simposio internacianol 
sobre "O Pórtico da Gloria e a Arte do seu 
Tempo"(Santiago de Compostela 3-8 octubre de 
1988), A Coruña, 1991 , pp. 83-101, esp. p. 89. 
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A imaxe feminina que se conserva completa, cornada e coa man dereita levantada en actitude de 

saúdo, parece corresponder a unha Virxe da Anunciación, como xa propuxera S. Moraleja, e habería 

de encontrar o seu complemento -a figura de Gabriel- na perdida xamba fronteira. Carro García 

sostén ter licio a inscrición SANT ... , hoxe totalmente ilexible, na arcada que acubilla a figura, caracte

res que poderían corresponder a unha grafía errónea de "Sancta Maria". 

R.5.A. 

BIBLIOGRAFIA 

CARRO GARCIA, J.: "Un nuevo relieve románico compostelano", Cuadernas de Estudios Gallegos, 1 (1944) pp. 39-44; GIL, M.: "Frag
mento de jamba", en El Arte Románico. Exposición organizada par el Gobierno Español baja los auspicios del Consejo de Europa, 
Barcelona e Santiago de Compostela, 1961, pp. 543-544; MoRALEJo, S.: "Arte Compostela antes do Pórtico da Gloria", en O Pórtico da 
Gloria e o seu tempo, A Coruña, 1988, p. 97; ldem: "De Sant Esteve de Tolosa a la Daurade. Notes sobre !'escultura del claustre roma
nic de Santa Maria de Solsona", Quadernis d'estudis medieva/s, 23-24 (1988), pp. 104-119, esp. pp. 108-109, n.0 28-30; ldem: 
"El claustro de Silos y el arte de los Caminos de Peregrinación", en El Románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia 
y del claustro, 1088-1988, Silos, 1990, pp. 203-223, esp. pp. 212-214; ldem: "Fragmento de relieve con dos figuras femeninas", en 
Santiago, Camino de Europa. Culto y Cultura de fa peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela, 1993, p. 396, n.0 101; ldem: 
"Fragment of relief with two fema le figures", The Art Of Medieval Spain A.O. SOO- 7 200, New York, The Metropolitan Museum of Art, 
1994, p. 216; YZQUIERDO PERRíN, R.: "Relieve con figuras femeninas", en Galicia no Tempo, Santiago de Compostela, 1991, pp. 188-
189, n.º 98; ldem: "Testemuños anteriores ó Renacemento", en Santiago. San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela, 1991, 
pp. 91- 98, esp. pp. 96-98. 
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Columnas (2) con efixies de apóstolos Pedro, 

André e Paulo / Bartolomé, Mateo e Santiago 

o Menor 

Obradoiro de formación bearnesa, 
ca. ll S2 

Mármore do país 

11 S x 28 / 116 x 28 cm 

Procedentes do mosteiro de San Paio de 
Antealtares, Santiago de Compostela 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

Nº inv. SS.479 e SS.480 

l MoRALEJO, S.: "Ara de Antealtares" e "Soporte 
del ara de Antealtares", en Santiago, Camiño de 
Europa. Culto y culturo en la peregrinación a 
Compostela, Santiago de Compostela, 1993, pp. 
252, cat. n.0 5-6. 

2 Act. Apostho/., 1, 12-26. 

3 Act. Aposthol., 11 , 1-13. 

4 V. 20. 

As columnas do Museo Arqueológico Nacional son dúas dos "cuatro Pilares de 
riquísimo mármol, esculpidas en ellos Imágenes de los Apóstoles" que describía 

en 1608 M. Castellá Ferrer e que, así mesmo, sostiñan a ara apostólica da igre

xa do mosteiro de San Paio de Antealtares 1. Un ha delas xa desaparecera a fins 

do século XIX, cando López Ferreiro menciona só tres ocultas por un frontal, 

que acabarían por ser vendidas ó Museo Arqueológico Nacional en 1930, insti

tución que cedeu unha delas -cos apóstolos Simón, Mateo e xu-das- ó Fogg Art 

Museum de Cambridge (Ms), un dos museos da Universidade de Harvard. 

Ó destino americano dunha delas e á recoñecida autoridade de A. K. Porter 

débese, en boa medida, a abundante fortuna crítica de que foron obxecto. Hai 

uns anos Serafín Moraleja revisou tanto a cuestión do seu primitivo destino 

como a da súa filiación estilística e cronoloxía aproximada. Debido ó desfase 

cronolóxico entre o estilo da decoración escultórica das columnas e a data da 

célebre Concordia de Antealtares (l 077) á que se vinculaba o traslado da ara 
apostólica ó mosteiro, supuxéronse parte integrante dun programa monumental 

de claustro, dun baldaquino ou dun sepulcro. S. Moraleja devolveunas ó con

texto do altar, ó propor 1152 como data para o traslado da ara apostólica a 

Antealtares, cando o arcebispo compostelán Bernardo de Agen asinou unha 

nova concordia co mosteiro. 

Moraleja recoñecía nestas pezas, no relevo con figuras femininas e no do 

Salvador de Santiago de Vigo, a man dun mesmo obradoiro de filiación 

bearnesa cunha presenza en Santiago explicada en razón da procedencia 

gala do prelado compostelán, que acabaría recibindo sepultura no propio 

mosteiro de Antealtares. 

Un novo argumento de carácter iconográfico poderíase sinalar para defender 

a súa función orixinal como soportes'de altar. A pesar da anacrónica presenza 

de Paulo, a inclusión de Matías no apostolado de Antealtares sitúa o colexio 

apostólico nun contexto vinculado a Pentecoste, xa que de Matías, o apóstolo 
póstumo non ternos máis noticia que a da súa elección2 xustamente anterior á 

pasaxe na que se glosa a "adventus Spiritus Sancti super discipu/os"3. Para a 

alusión figurativa a Pentecoste no contorno do altar contamos cun documenta

do paralelo na propia Compostela: na descrición do altar da catedral que pro

porciona o Calixtino4, sinálanse tres lámpadas, das que a central é "en forma de 
gran pebetero (. . .) tenía siete depósitos" nos que se colocaban "siete luces (. . .) 
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en representación de los danes del Espíritu Santo", e en cada un deles estaban "esculpidos por fuera 
las imágenes de dos apóstales"S. Un apostolado completo recibía, daquela, figuradamente, as linguas 
de lume sobre o altar de Santiago, e se como é lóxico supor, tamén sobre o altar de Antealtares pen
duraban lámpadas acesas, a alusión ó Pentecoste evocaría, dalgún modo, o complemento figurativo 
da ara apostólica antes do seu traslado ó mosteiro. 

Por outra banda, o texto místico que Paulo exhibe na súa cartela -EGO PAVLVS: CVPIO: /DISOLVI: 
ET/ CV[m] XP[ist]O. /MVLTO ME/LIVS-6, na que Moraleja recoñece unha defensa da vida contem
plativa, propia da espiritualidade monástica, parece especialmente adecuado para unha audiencia -a 
do coro dos monxes de Antealtares- que, como indica a Historia Compostelana, levara unha escanda
losa vida mundana durante o longo abaciato de Pedro 11, desordes que se pretenderon corrixir nas 
Constitucións de 11307. 

R.5.A. 

5 Códice Ca/ixtina, ed. MORALEJO, A., TORRES, c. e 
FEO, J., Santiago de Compostela, 19Sl , p. S68. 

6 Phil. 1, 23-24. 

7 LóPEZ FERREIRO, A.: "Apuntes históricos sobre el 

monasterio de San Pelayo de Antealtares de la 
ciudad de Santiago", Compostellanum, V (1960), 
pp. 329-346, esp. pp. 334-337. 
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Renacemento", en Santiago. San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela, 1991, pp. 91-98, esp. pp. 96-98. 

o .,, 
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Relevo do Salvador 

Segundo terzo do século XII 

Mármore do país 

162 x 33 cm 

Procedente da primitiva igrexa de 

Santiago de Vigo (Pontevedra) 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

Nº inv. S7 .812 

1 Como se pode ver nun debuxo de Enrique Cam
pos publicado por SANCHEZ CANTÓN F.J .: "El Sal
vador de Santiago de Vigo", El Museo de Ponte
vedro, (1942), p. 7S. 

2 TABOADA LEAL, N.: Descripción topográfico-His
tórico de la ciudod de Vigo, su ría y o/rededores, 
Santiago de Compostela, 1840, pp. 171-173 

3 Cfr. J. LAcoSTE, Sainte-Foy de Morlaas, Juran~on, 
s. d., esp. pp. 21-22. 
4 "Ego sum alpha et omega, principium et finis, 
dicit Dominus Deus; qui est, et qui erot, et qui 
ven tu rus est, omnipotens". 

Moraleja adscribe o relevo do Salvador, procedente da igrexa de Santiago 

de Vigo, ó obradoiro de orixe bearnesa que labrou as columnas e o relevo de 

Antealtares. A singular fortuna da peza infórmanos da particular admiración e 

veneración de que debeu ser obxecto ó longo dos séculas: sobreviviu á igrexa 

parroquial de Santiago cando esta pasou a formar parte do hospital da Orde 

Terceira fundado en 1550, pasando a ser colocada en época posterior nunha 

fornela barroca da fachada 1, e alí permaneceu cando este se transforma en 

hospital militar (1840). Posteriormente tapiouse e recolleuno un particular 

cando o hospital se demoleu, para ingresar finalmente, tras variadas peripecias, 

no museo. 

Aínda que Sánchez Cantón o describe como labrado en dúas pezas dun 

fuste de sección elíptica, xa que o dorso está pulido, o relevo traballouse apro

veitando o fuste dunha antiga columna romana -o solar da igrexa conservaba 

aínda no século XVII "sepulturas de alabastro y piedras talladas (. .. ) del tiempo 
de Jos genti/es"2-; pero, polo seu escaso grosor, pensárase para un destino de 

relevo e non exento. O pulido posterior e unha clara intervención no rostro do 

Salvador deben datar da mesma época, cando se instalou na fachada do hospi

tal. O seu parecido estilístico coas columnas de Antealtares levou a certos auto

res a esaxerar, ó meu xuízo, o parentesco tipolóxico con aquelas, atribuíndolles 

un destino orixinal como soporte dun baldaquino. O propio formato da peza, 

unha placa rectangular, e a súa documentada localización posterior na fachada 

do novo edificio son indicios que poderían apuntar un primitivo destino nunha 

fachada románica, quizais como parteluz dun acceso de dous ocas, quizais 

como placa de derrame de camba, xa que tanto parteluces como cambas pre

sentaban unha nutrida decoración escultórica nas igrexas bearnesas nas que se 

formou o escultor -baste recordar as placas de grandes dimensións, co aposto

lado, substituídas por estatuas nunha discutible reconstrución, que decoraron 

primitivamente as cambas de Sainte-Foy de Morlaas3. 

As inscricións que decoran o nimbo crucífero de Cristo -EGO SVM A ET W-

e o libro aberto que sostén na súa esquerda e que sinala co índice da dereita 

-D[eu]S / ET[er]NVS:O /M[ni]P[oten]S:ET /CLE / M[e] / NS:OMNIAQ[ue] 

/ GVBE /RA /NS- parecen situalo nun discurso apocalíptico, xa que glosa a 

pasaxe de Ap., 1,.84, que se complementa coa alusión á vitoria de Cristo sobre 
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o pecado e a morte, ó presentalo pisando os monstros ós que alude o versículo 13 do salmo 905. 

Se o seu destino orixinal, como supoño, fora a portada da igrexa, a iconografía do relevo resultaría 

especialmente adecuada para presidir un adro parroquial no que se situaba o cemiterio, "o sagrado" 

no que Martín Códax cantaba ó "carpo belido" da súa namorada. 

5 " ... super ospidem et viperam gradieris / con
culcobis leonem et draconem". 

BIBLIOGRAFlA 

R.5.A. 

ÁLVAREZ BLAzQUEZ, J.M.: "Cuadros de Vigo en la Edad Media", en CUNQUEIRO, A. e ÁLVAREZ BLAzQUEZ, J.M. (eds.): Vigo en su Historia, 
Vigo, 1980, pp. 63-124, esp. pp. 72-73; MORALEJO, S.: "Arte Compostela antes do Pórtico da Gloria", en O Pórtico da Gloria e o seu 
tempo, A Coruña, 1988, p. 97; ldem: "De Sant Esteve de Tolosa a la Daurade. Notes sobre !'escultura del claustre romanic de Santa 
Maria de Solsona", Quadernis d'estudis medievals, 23-24 (1988), pp. 104-119, esp. pp. 108-109, n.0 28-30; ldem: "El claustro de 
Silos y el arte de los Caminos de Peregrinación", en El Románico en Si/os. IX Centenario de lo consagración de la iglesia y del claustro, 
1088-1988, Silos, 1990, pp. 203-223, esp. pp. 212-214; NIETO GALLO, G. : Relieve del Salvador del siglo XII en el Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid, 1958; Ov1rno ARCE, E.: " El Genuino 'Martin Codax', juglar gallego del siglo XIII", Boletín de la Real Academia 
Gallega, XI, 112 (1916), pp. 89-104; SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.: "El Salvador de Santiago de Vigo", El Museo de Pontevedro, 1 (1942), 
pp. 72-75; TORRES BALBÁS, L. : "Apéndice", en HAUTIMANN, M.: Arte de la Alta Edad Medio, Barcelona-Madrid, 1934, p. 204. 
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Figura masculina (¿Redentor?) 

Mestre dos panos mallados, ca. 1170-75 A escultura representa unha elegante figura masculina, ergueita e de rexa ana

tomía, coa cintura lixeiramente dobrada e a súa perna dereita levemente flexio-Granito 

137 x 47 x 33 cm nada, compoñendo desta sorte unha pose sinuosa, que transmite unha corrente 

Procedente da primitiva fachada da 
cripta do Pórtico da Gloria (?), catedral 
de Santiago de Compostela 

de vida ós pregamentos das vestimentas talares que loce. Mantén os brazos 

dobrados para amasar, coa súa man dereita, un libro aberto -elemento de signi

ficativa importancia-, mentres que a desaparecida man esquerda axudaría a 

soster e manter aberto o texto, ou ben para a elevar en actitude de bendicir. A Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral figura viste a súa vigorosa anatomía cunha fina túnica bordada á altura do peito 

con delicados motivos vexetais; a súa tea adhírese en sutís transparencias á 

perna dereita, formando finos pregamentos no xeonllo, debido á presión que 

exerce a propia extremidade sobre a túnica . Cóbrese esta prenda cun manto que 

se recolle co brazo dereito -cunha man, velada pola tea, suxeita o libro- e que vai provocar un espec

tacular efecto de pregado de panos de resonancias clasicistas ó se adherir á perna esquerda, forman

do un abano de pregamentos fondos de acusados contrastes de luz e acertadas calidades táctiles. As 

beiras deste lixeiro manto están perfiladas por unha orla bordada en relevo, que lle dá peso á tea e 

que está decorada cun tema de rosetas inscritas en círculos. A roupaxe vólvese sutil e transparente, 

potenciando o esplendor anatómico da figura, e axústase como unha segunda pel, ou pano mallado, 
a determinadas partes do corpo. A peza é case unha obra de vulto redondo, aínda que se pensou 

para ser colocada nunha fachada. Ó estar acareada a un paramento a súa parte posterior carece de 

labra. O seu estado de conservación é aceptable e a súa potencia escultórica mantén o porte maxes

toso e digno dunha escultura grega do período clásico, aínda que debido á súa particular fortuna 

sufriu a perda de cabeza, ombro dereito e mans, ademais de estar partida en dous. 

Dende o punto de vista estilístico hai que destacar o virtuosismo técnico do mestre no seu logrado 

esforzo por plasmar a organización anatómica da imaxe, matizada e realzada palas teas. Estas prégan

se creando sorprendentes efectos plásticos e lumínicos que evocan a mellar plástica grega de fins do 

século V a. C.. significativamente representada palas Nikai do Templo de Atenea Niké (Atenas) e as 

Nereidas de Xantos (Asia Menor, actual Turquía), ademais da grande escultura helenística do período 

200-1 SO a. C., cuxos máis celebrados logros son a Venus e o Poseidón de Melas, a Vitoria de 

Samotracia (París, Louvre) e o friso do Altar de Zeus e Atenea de Pérgamo (Berlín, Pergamonmu

seum). Esta referencia á Antigüidade clásica e helenística proba que o autor, grande escultor do últi

mo Románico compostelán, participa das correntes internacionais e das tendencias humanistas e de 

inspiración antiga que animan a escultura dos reinos cristiáns peninsulares do último terzo do século 

XII; trazos que se interpretan como froito da chegada de influencias bizantinas á Península, a través 

do coñecemento da miniatura inglesa. A relación de afinidade máis evidente da peza coa arte estrita

mente hispánica e contemporánea posiblemente se produza co friso da fachada da igrexa de Santiago 
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de Carrión de los Condes (Palencia), en pleno Camiño de Santiago, conxunto de idéntico espirito 

helenístico. Esta preocupación humanista do escultor compostelán por plasmar unha anatomía heroi

ca concrétase no logro dunha boa articulación orgánica, resaltada polo drapeado duns panos que se 

adhiren a determinadas partes do carpo, contrastando ó tempo coa plasticidade duns pregamentos 

que noutras partes da escultura se fan extraordinariamente lumínicos. Por outra parte, a fórmula de 

recoller a tea do manto cunha man é outro trazo de seductora modernidade que formula e resolve o 

mestre; un artista en estado de graza plenamente integrado nun amplo marco europeo de renovación 

da escultura, cuns pasos que se inician no segundo terzo do século XII nos portais das catedrais da 

lile de France. 

A reinterpretación da Antigüidade que neste período se produce en Occidente no campo da escultura 

monumental, baseada formalmente na recuperación do naturalismo anatómico, inspirase en fontes 

indirectas -miniaturas de manuscritos e artes decorativas- que presentan os modelos carolinxios, oto

nianos e bizantinizantes como referentes dun pasado imperial no que se mostran inter~sadas as novas 

monarquías europeas para se prestixiar a si mesmas. Tamén se acudiu, para explicar a orixe destas 

fórmulas, ó Románico borgoñón avanzado -unha das influencias presumibles para Carrión-, aínda 

que tales referencias ultrapirenaicas débense entender como punto inicial dunha tendencia clasicista 

que se haberá de facer máis evidente na escultura románica de Santiago de Carrión e, sobre todo, de 

Santiago de Compostela, no contexto cultural da denominada arte 7 200. Esta asimilación estilística, 

cosmopolita e moderna constata as conexións do obradoiro compostelán, e neste caso concretamente 

dos seus escultores, cos ambientes internacionais da vangarda artística que traballa para as principais 

cortes europeas de Occidente. A renovación da escultura que en Compostela propón o naso artista 

cara a 1170-75 discorre palas mesmas canles de estética antiquizante que comezaran a fluir, no 

segundo terzo do século XII, dos fecundos centros de Saint-Denis, Chartres, París e Senlis. 

A partir da descrición que o autor do Libro V do Liber Sancti /acobi realiza da fachada occidental 

da catedral compostelá, Chamoso pensou, en 1959, que a imaxe podería corresponder ó Xesús 

da Transfiguración, adscrita por isto á arte do mozo mestre Mateo, cun estilo que se forxaría baixo 

da influencia da escultura de san Vicente de Ávila. Tales atribucións matizounas Moraleja tras o 

estudio detido da peza, determinando a súa correspondencia co Románico hispano do derradeiro 

terzo do século XII; non había de ter cabida, polo tanto, na arte compostelá do segundo terzo do 

século, período de redacción do Libro V do Ca/ixtino (ca . 1135-40). É igualmente revelador o 

contexto arquitectónico no que se integraba a escultura, quizais formando parte do programa 

iconográfico do cerramento occidental da catedral, concretamente na fachada da cripta do 

Pórtico da Gloria, aínda que Stratford non opine o mesmo. Moraleja fixo notar que as bóvedas 

do cruceiro deste andar inferior presentan dúas claves labradas con anxos astróforos. Un deles 

sostén o sol, mentres que o outro presenta o abalo da lúa coas súas mans veladas por panos; 

este detalle específico, unido á fondura do drapeado das teas, ós contrastes lumínicos que 

producen e o elocuente alarde de panos mallados que o artista propón parecen suxestionar, 

nesta clave de bóveda, a man do propio mestre ou dun avantaxado discípulo. ó mozo Mateo 

habíalle corresponder a realización da outra clave historiada, a do anxo portador do flamexante 

disco solar. 



Parece evidente que unha técnica tan madura como a que presenta o autor desta brillante escultura 
non pode corresponder á etapa de xuventude de Mateo. O estilo do mestre dos panos mallados é 
notoriamente diverso ó mateán. É máis factible, como pensa Moraleja, que se trate dun escultor 
contemporáneo de Mateo, que traballa no programa da cripta do Pórtico, materializando a maior 
parte do traballo escultórico en capiteis e portada, e que canta con algúns seguidores que desenvol
verán o seu estilo na obra da cripta ata límites esaxerados e de certo amaneiramento. A pegada artís
tica deste mestre xa non se detecta nos andares superiores do Pórtico da Gloria, onde o triunfo da 
obra mateá, no tocante a dirección e execución de obra, é completo. lsto é indicativo do final da 
actividade do mestre dos panos mallados, quizais pala súa avanzada idade, no obradoiro de esculto
res dirixido por Mateo, da asimilación -e evolución persoal dos seus seguidores e da desaparición do 
seu estilo no cerramento occidental da catedral de Santiago. 

F.S. 
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Cabeza de personaxe feminina 

1090-1101 

Granito 

15 x 12 x 7 cm 

Posible fragmento da figuración 
dun capitel, procedente dunha capela 
destruida da cabeceira da catedral de 
Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, 
Museo das Peregrinacións 

Nº inv. 436 

1 MoRALEJO, S. : "Notas para unha revisión da obra 
de K. J. Conant". en K. J. CoNANT, Arquitectura 
románica do Catedral de Santiago de Compos
tela, Santiago, 1983, pp. 89-116, es pee. 105-
108; ldem, "Santiago di Compostela: origini di un 
cantiere romanico", Cantieri Medievoli, ed . R. 
CAsSANELLI, Milán, 1995, pp. 127-143, espec. pp. 
140-141 ... 

2 Sobre estas escavacións, véxase: CHAMOS lAMAs, 
M.: "Noticias de las excavaciones arqueológicas 
en la Catedral de Santiago", Compostel/onum, 1, 
2, 1956, pp. 5-48, 275-328; 11, 4, (1957), pp. 
225-230. 

BIBLIOGRAFTA inédita 

A pesar do notable deterioro da peza, moi erosionada na súa superficie, aínda se 

pode apreciar a delicada forma oval do seu rostro, co cabelo en forma de casque

te finamente ondulado, fronte curta, marcados arcos superciliares, nariz ancho e 

prominentes labios. Todos estes trazos sumados a unha marcada exoftalmía, coa 

pupila aínda perforada no olio esquerdo, así coma o marcado perfil triangular da 

fronte, permiten relacionala co estilo dos capiteis historiados da capela de Santa 

Fe, no deambulatorio, así coma co do primeiro capitel esquerdo do muro oriental 

do transepto sur, tradicionalmente atribuídos ambos a un mestre -que coñece a 

experiencia do mestre de Frómista-Jaca e que polo tanto se podería incorporar ó 

obradoiro da catedral compostelá con posterioridade ó ano 1094. A súa activida

de cadraría, logo, cunha das etapas máis enigmáticas das obras da catedral, nas 

que parecen efectuarse certos cambios no seu plan arquitectónico, coa adopción 

na capela de Santa Fe dunha planta poligonal e a prosecución de muro perimetral 

do transepto. Esta fase é precisamente a que habería que atribuír ó célebre 

Esteva, o magíster operis sancti Jacobi que comeza a traballar para a catedral de 

Pamplona en 1101, onde precisamente elevou tamén un ha capela poligonal, esta 

vez no altar maiorl . A súa personalidade pouco tería que ver xa que logo coa do 

xenial mestre de Praterías (1103-1112), artífice en parte da escultura das porta

das do transepto, co que tantas veces se confundiu. 

O fragmento pasou a formar parte do Museo das Peregrinacións na década dos 

anos 60 e pertence ó material localizado durante as escavacións na catedral de 

Santiago levadas a cabo por D. Manuel Chamoso Lamas dende 1946. Aínda que 

non existe nova ningunha sobre a peza, poderíase tratar dun achado realizado 

entre 1953 e 1957 na campaña dos brazos norte e sur do cruceiro2, xa que os 

argumentos expostos con anterioridade apuntan a un resto da figuración dun 

capitel dalgunha das destruídas capelas do deambulatorio (Santo André) ou do 

transepto (Santa Cruz, San Martiño), realizada entre 1090 e 1105, data da súa 

solemne consagración. 

M .A.C. 
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Cabeza de personaxe masculino 

1090-1101 

Granito 

1Bx11 cm 

Nun estado aínda máis fragmentario e deteriorado encóntrase esta segunda 

peza, que forma parte dos fondos do Museo das Peregrinacións de Santiago 

Posible fragmento da figuración dun 
capitel, procedente dunha capela 
destruida da cabeceira da catedral 
de Santiago de Compostela 

de Compostela. Trátase do resto dun rostro de forma oval, truncado á altura do 

arco cigomático, no que aínda se distinguen uns grosos labios e un nariz ancho 

semellante ó da cabeza feminina presente tamén neste catálogo. Por isto pro

ponse a súa adscrición ó estilo do mestre dos capiteis historiados da capela de 

Santa Fe, autor tamén do primeiro capitel da parede oriental do b_razo sur do 

cruceiro; nos dous casos parece coñecer as experiencias do mestre de Frómista

Jaca interpretándoas, non obstante, nun estilo máis torpe e xeometrizante entre 

1094 e 1101-1105. 

Santiago de Compostela, Museo 
das Peregrinacións 

Nº inv. 434 

O fragmento, procedente das escavacións da catedral levadas a cabo por 

Manuel Chamoso Lamas, podería polo tanto formar parte da figuración dun capitel dalgunha das 

capelas destruídas do deambulatorio (Santo André) ou do transepto (Santa Cruz, San Martiño), con

sagradas en 1105. Conserva ademais restos de estuco que indican que orixinariamente o relevo estivo 

pintado, como era práctica habitual nos obradoiros románicos e aínda se pode apreciar in situ nalgúns 

detalles das lastras de Praterías. 

M.A.C. 

BIBLIOGRAFÍA inéd ita 
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Fragmento da cabeza dun león 

Ca . 12SO 

Granito 

11 x 10,S x 8,7 cm 

Do que debeu ser a figura dun león, só se conserva a parte dianteira da cabeza. 

Os olios en forma de améndoa están acubillados por uns arcos superciliares de 

pronunciado relevo, que continúan cara ó centro do rostro para se unir a un 

Procedente do claustro medieval da 
catedral de Santiago de Compostela (?) 

nariz de potentes orificios. A boca pechada resólvese con dous arcos invertidos 

a modo de grosos labios. Todo isto leva, sen dúbida, a modelos mateáns do 

Pórtico da Gloria interpretados polo obradoiro que, seguindo a súa impronta, 

traballa na catedral de Santiago durante o século XIII. 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 428 
Se ben está documentado polo Museo das Peregrinacións que se encontrou no 

transcurso dunha das escavacións levadas a cabo por don Manuel Chamoso 

Lamas na catedral de Santiago entre os anos 1946 e 1964, non se puido preci

sar con exactitude o lugar no que se encontrou. 

De se conservar a escultura completa, encontrariámonos posiblemente ante un león que puidera ser

vir orixinariamente como base ou apoio para unha sepultura funeraria. Estas situábanse, como é sabi

do pala documentación, tanto no claustro medieval coma baixo do ledoiro do coro pétreo. 

V.R.N.F. 
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Cabeza masculina cornada 

Segunda metade do século XIII (?) 

Granito policromado 

17,5 x 9 x 10,5 cm 

Procedente do claustro gótico da catedral 
de Santiago de Compostela (?) 

Santiago de Compostela, Museo 
das Peregrinacións 

Nº inv. 430 

l SuAREZ OTERO, J. : M. Chamase Lamas y la 
arqueología de la Catedral de Santiago, en San
tiago y las Caminos de Santiago. Obro y foto
grafía de M. Chamoso Lamas, Santiago de Com
postela, 1999, pp. 71- 80. 
2 CHAMoso LAMAS, M.: · Noticias sobre los recien
tes descubrimientos arqueológicos y artísticos 
efectuados en Santiago de Compostela", Prín
cipe de Viana 32 (1971). Outras novas sobre 
estes traballos en: YZQUIERDO PERRIN, R.: "M. Cha
mase Lamas y el patrimonio artístico composte
lano", en Santiago y /os Caminos de Santiago .. ., 
op. cit., pp. 43- SO. 

Trátase dun fragmento de cabeza coroada que formaba parte dunha estrutura 

arquitectónica non conservada. Permanece a cabeza coa coroa, o pescozo e a 

superficie de contacto con ese marco arquitectónico no que se inscribiría. A pesar 

dunha mala conservación -a parte do seu carácter fragmentario evidencia dete

rioro das superficies-, distínguense as faccións algo superficiais do rostro, unha 

cabeleira curta e os detalles da coroa, apreciándose incluso indicios da súa primi

tiva policromía. Non se coñece a procedencia exacta da peza, per9 palas súas 

características e a colección da que formou parte, cabe apuntar as escavacións 

efectuadas por M. Chamoso Lamas no claustro da catedral como probable orixe. 

De feito, desas escavacións consérvanse abundantes restos similares nos fondos 

do Museo da Catedral e, en menor medida, tamén no propio Museo das 

Peregrinacións, cunha tipoloxía tamén bastante común no marco catedralicio 

postmateán. 

As escavacións no claustro forman parte das numerosas intervencións arqueolóxi

cas levadas a cabo M. Chamoso Lamas na catedral a partir da finalización dos 

trabal los acometidos no interior da basílica, dos que apenas ternos noticias 1. 

Realizadas no ano 1964, déronse a coñecer sucintamente nunha publicación 

de 19712 e deixaron tras de si unha inxente cantidade de restos, algúns incluso 

in situ, pertencentes case exclusivamente ó claustro medieval e ó proceso de des

trución do mesmo coa fin de construír ó longo do século XVI o hoxe existente. 

Así mesmo, a pesar de que na súa gran maioría permanecen inéditos nos fondos 

catedralicios, serviron posteriormente para a realización dos escasos estudios 

sobre ese claustro primitivo, obra do arcebispo don Juan Arias no segundo terzo 

do século Xlll3. 

En realidade eses vestixios proceden da coxía e dependencias anexas do lado 

norte, a área do claustro actual escavada por M. Chamoso, onde aparecían utili-

zados como material de recheo, función que cumpriron tamén no patio central 

dese edificio segundo demostraron as escavacións realizadas nese espazo nos 

anos 1991-19924. É este un contexto arqueolóxico que deriva da necesidade de 

situar o chan do claustro á altura do existente na basílica, salvando o forte desni-

3 Sobre o claustro medieval da catedral de San
tiago, vid. YZQUIERDO PERRIN, R. : "Aproximación 
al estudio del claustro medieval de la catedral de 
Santiago", Boletín de estudios del Seminaria 
Fontán-Sarmienta, 1 O (1989). CARRERO, E.: "Las 
ciudades episcopales del reino de Galicia: Los 
restos del claustro medieval de Santiago de 
Compostela", Papers of the Medieval Europe vel do terreo mediante un ha importante incorporación de terras e materia is diver-
Brugge, 1997, Conference (1 -4 October 1997), sos. Entre estes últimos é frecuente a presenza de fragmentos de decoracións 
vol.4(Zellik l997), pp.171-180. . - · · d bl · · 1 · -- d ·1· 1 arqu1tectorncas que se tiraron o oque orix1na coa 1ntenc1on e ut1 iza o na 
4 SuAREZ OTERO, J. : "Excavacións no patio do . - d d'f ' · 1 · 1 b d b 
claustro da catedral de Santiago ¡1991 _1992)", - construc1on o novo e 1 1c10, po o que son part1cu armente a un antes o ras 
Brigantium 12 (2000), pp. 261-270. como a que aquí se trata. 
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Esta peza sitúanos, en primeiro lugar, ante un fragmento de decoración arquitectónica. Aínda que 

non poidamos definir con seguridade a estrutura na que se integraba, si podemos afirmar que tería 

unhas condicións que fan pensar nunha arquivolta ou nunha ménsula: o carácter marcadamente obli

cuo do pescozo indica unha disposición diagonal da figuración, como se pode constatar en numero

sas pezas similares conservadas na catedral compostelá . Posiblemente se trate dunha figura dunha 

arquivolta con decoración de arcos con personaxe, unha solución reiteradamente utilizada na catedral 

a partir da obra mateá no pórtico occidental -arquivolta de cerre do arco da porta principal exterior-. 

Nese contexto é preciso mencionar o tímpano de Clavija, que orixinalmente formaba parte tamén do 

claustro, ó que se suman obras xa desaparecidas coma a imposta de arcos con anxos vinculada erro

neamente á fachada exterior e outros restos de localización orixinal descoñecida, pero que volven 

apuntar ós primitivos edificios claustrais. Estes edificios, aínda que arrincan de mediados do XIII, 

van soportar diferentes engadidos ata a súa desaparición nos anos vinte do século XVI. 

Estilisticamente maniféstase como unha obra de obradoiro, de fórmulas simples e repetitivas que 

esbozan a figuración. O rostro é un óvalo no que olios, nariz e boca parecen adaptarse a esa morfo

loxía máis que a unha representación veraz e moito menos individualizada da figura; o pelo expresa 

unha solución convencional na regularidade e simetría da súa composición e define mediante unha 

fórmula simple -trazos incisos paralelos- unha cabeleira curta peiteada a dous lados. A coroa tamén 

responde a unha fórmula simple, mera imitación dun tipo que se repite constantemente nos persona

xes coroados da catedral compostelá a partir do mestre Mateo, quen o usa nos anciáns do Pórtico da 

Gloria e outra volta nos anxos da portada exterior. A imitación do tipo en tempos posteriores aprécia

se no reí mago da Epifanía do tímpano de Santa María da Corticela e noutras cabezas deste tipo 

vinculadas ó claustro medieval. 

Ó longo desta sucinta aproximación á peza constatamos a súa indubidable vinculación á obra mateá, 

tanto na súa posible interpretación funcional, coma na propia iconografía . ó tempo, a definición esti

lística afástanos da propia obra mateá para nos levar ás súas derivacións posteriores, onde encontra

bamos reiterados paralelos para esta peza, e que en moitas ocasións xa só se trata da reiteración de 

fórmulas arquitectónicas ou decorativas e non de continuidade de estilo. Esta marcada pervivencia da 

tradición artística mateá no marco da catedral compostelá lévana algúns autores incluso ata o século 

XV, predomina ó longo de todo o século XIII e ten unha importante incidencia nas obras do XIV, un 

feíto que dificulta a entrada das novas propostas do Gótico pleno e marca unhas pautas que afectan 

a boa parte da arte galega do momento. 



Difícil é, así e todo, aquilatar a que momento corresponden esas obras de tradición mateá, dado que 

o seu marcado inmobilismo e a dificultade de valorar as contribucións individuais de quen as execu

tan, só se respondeu con cualificacións vagas -postmateán- ou atribucións incertas que adoitan abu

sar do claustro medieval como caixón de xastre. Ás veces prodúcense incluso confusións coa propia 

obra de Mateo e o seu obradoiro. Un exemplo é a citada imposta de arcos con anxos atopada nas 

escavacións do claustro e que se identificou co beiril da fachada exterior do Pórtico da Gloria, algo 

difícil de aceptar xa que estes arcos aparecen nun contexto que dificilmente se pode levar máis alá de 

1530 e o beiril aparece na fachada en tempos aínda de Vega e Verdugo. É polo tanto unha imposibili

dade manifesta xa no propio estilo das figuras, moi apartadas no seu canon e no tratamento das que 

o obradoiro de Mateo coloca no referido arco central da fachada exterior. No naso caso a simpleza e 

convencionalidade da obra, asociadas a algúns dos seus trazos como os olios riscados e o tratamento 

do pelo, indúcenos a propor un momento xa avanzado na pervivencia dos influxos mateáns, posible

mente fins do século XIII, ou incluso a primeira metade do XIV. Correspondería posiblemente ó claus

tro medieval, pero non ó edificio orixinal senón a algunha das obras que se realizan ó longo da súa 

existencia -dependencias, capelas funerarias, posibles cambios en aspectos puntuais-, nas que o 

influxo mateán vai ser constante. 

J.S.O. 
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Cabeza de apóstolo ou patriarca 

Mestre do coro de Mateo, 1188-1211 

Granito 

19,5x11,5 x 9 cm 

Procedente do coro do mestre Mateo (?) 

Santiago de Compostela, Museo 

das Peregrinacións 

Nº inv. 437 

1 WARD, M.: Studies in the Pórtico de la Gloria at 

the Cathedral af Santiago de Compostela, Nova 
York, 1978, pp 152-157; MORALEJO, 5.: "Le Por
che de la Gloire de la Cathédrale de Composte
lle: problémes de sources et d'interpretation", Les 

Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 16, 1985, pp. 
92-116; OcóN, D.: " El renacimiento bizantini
zante de la segunda mitad del siglo XII y la escul
tura monumental en España", en Viajes y viaje

ros en la España Medieval, Actas do V Curso de 
Cultura Medieval celebrado en Aguilar de Cam
poo (Palencia 20-23 de setembro de 1993), 
Madrid, 1997. 

2 OAKESHOTI, W.: Sigeno: Romanesque Pointing 

in Spain and the Arts of the Winchester Bible, 

Londres, 1972. 

3 Sobre es tes mestres, véxase: OTERO TüÑEZ, R. e 
YZQUIERDO PERRIN, R. : El Coro del Maestra Moteo, 

A Coruña, 1990, pp. 171-172, figs. 171, 190. 

BIBl.IOGRAFIA inédita 

A cabeza deste ancián mostra nos seus trazos a marca da corrente tardorromá
nica bizantinizante da escultura española e europea do denominado estilo 1200. 
De feito, nela destaca a caracterización da idade, conseguida a través dunhas 
escavadas caneas oculares, a depresión no cella, as marcadas engurras da pel 
pegada nos pómulos, así coma no ricto da boca entreaberta sobre unha barba
dela prominente rematada nunha barba en punta . O perfil sinuoso, alongado e 
ladeado do rostro e as plásticas guedellas do cabelo 
-que enmarcan a liña de contorno facial e lle confiren 
case o aspecto dunha máscara- indican unha antiga 
débeda cos modelos tardocomnenos tantas veces invo
cados para o Pórtico da Gloria 1. De feito, o rostro remite 
directamente ó do Moisés do Pórtico, obra do mestre 
tardorrománico dos apóstolos e profetas, autor das esta
tuas-columnas dos machóns do arco central, que se 
parangonou con razón no seu porte e profundidade psi
colóxica ó seu homónimo de Nerezi. Non obstante, na 
Península, as pinturas mura is da sala capitular de Santa 
María de Sigena (1190-1194), conservadas no Museu 
Nacional d' Art de Catalunya, que une experiencias sici
lianas e inglesas, concretamente, a do mestre da Folla 
Margan da gran Biblia de Winchester2, ofrece tanto na 
figura do sacerdote xudeu da Unción de David, coma 
nos retratos das xenealoxías bíblicas un bo parangón 
para a obra. Pintura mural de Santa María de Sigena (1 190··11 94) 

De certo a peza presenta visibles efectos de erosión que a privaron do aspecto 
pulido orixinal, que estaría ademais totalmente policromado. De se establecer 
unha comparación entre ela e as figuras conservadas do coro de Mateo, ó que 
posiblemente pertenceu, tal e como indican material e dimensións, o seu estilo 
encóntrase a medio camiño entre as tradicionalmente consideradas de Mateo, 
como o Abdías, e as adscritas ó denominado mestre dos Anxos da Paixón, 
como o san Lucas, ambos utilizados de novo na Porta dos Perdóns3. Por isto 
a súa atribución á citada man máis bizantinista e pictórica do Pórtico da Gloria 
explicaría as peculiaridades formais da peza en cuestión. 

M.A.C. 





182 

Cabeza de profeta 

Mestre da contraportada do Obradoiro, 
primeiro terzo do século XIII 

A pesar do mal estado de conservación que presenta esta cabeza de ancián é 
aínda recoñecible o estilo do obradoiro que traballa no peche do coro pétreo da 
Catedral de Santiago esculpindo os profetas e apóstolos baixo arcadas. Granito 

22xl7,Sxl8cm 

Procedente do coro do mestre Mateo, 
utilizado na Porta dos Perdóns da 

A cabeza ladéase lixeiramente con respecto ó arranque do pescozo, do mesmo 
xeito que as doutros profetas conservados. O pelo, que deixa libre unha gran 
fronte, distribúese en dúas bandas dende unha raía central. Os pómulos promi
nentes e o xesto da boca anuncian xa o naturalismo gótico, que é característico 
dun dos escultores que traballan no coro e que Otero Túñez e Yzquierdo Perrín 

Catedral de Santiago 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 1.953 identifican como mestre da contraportada do Obradoiro. Caracterízanse as súas 
esculturas pola fonda serenidade dos rostros, os olios amendoados e en xeral 
unha fisionomía de trazos idealizados na que están presentes xa trazas góticas. 
Por outro lado, son tamén característicos os pómulos prominentes e o fundido 

da mandíbula que, neste caso, fan máis presente a idea de vellez. O xesto melancólico, coa cabeza 
ladeada, transloce un ánimo interior de meditación e sabedoría propio dun profeta. 

Carecemos de informacións sobre o lugar no que foi achada, non obstante, parece clara a súa atribu
ción á obra coral románica . Recordemos que, tras a súa destrución entre 1603 e 1604, moitas destas 
esculturas utilizáronse en diversas ocasións, primeiro, entre 1611 e 1616, na fachada exterior da 
Porta dos Perdóns e despois noutras partes do templo catedralicio. A mediados do século XIX, 
algunhas das figuras encaixadas nesta porta, perderon as súas cabezas como consecuencia dunha 
revolta derivada da primeira guerra carlista. O cabido apresurouse a substituír as cabezas perdidas, 
por outras de nova factura aínda que ordinarias, quizais pretendendo imitar o estilo "antigo" das 
restantes. A forte erosión da peza conservada no Museo, en ningún caso debida unicamente ós axen
tes atmosféricos senón ó fortuíto da súa rotura, denuncia a súa procedencia dalgunha destas escultu
ras que hoxe posúen cabezas decimonónicas. Ademais, polo menos dúas delas foron identificadas por 
Otero e Yzquierdo como obras do mestre da contraportada do Obradoiro, debido sobre todo á insis
tencia na procura da transparencia das mans por baixo das vestiduras. 

V.R.N .F. 
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CARRO GARCiA, X. : "As esculturas empotradas da Porta Santa", Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela, 18 (1933); OTERO 
TúÑEZ, R., YzQu1rnoo PERRiN, R.: El Cara del Maestra Matea, A Coruña, 1990; ldem: Reconstrucción del cara pétrea del Maestra Mateo, 

Santiago de Compostela, 1999. 
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"Dinero" de Fernando 11 

co busto do apóstolo Santiago 

1157-1188 

Ve llón 

Procedencia descoñecida 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. D-598 

1 As informacións documentais sobre a ceca 
compostelá están nos vol u mes 111 a V da obra de 
LóPEZ FERREI RO, A.: Historia de fa S.A.M. Iglesia 
de Santiago, Santiago, 1898- 1909. 
2 CARRO OTERO, J. : "Moneda del rey Don Fer
nando 11 de Galicia-León y «Ceca» compostelana 
con el tema de la «tras lación» del cuerpo del 
apóstol Santiago (11S7-1188)'', Gaceta Numis
mática, 110 (1987), pp. 27-44. Outro diñeiro 
atribuído á ceca compostelá en SuAREZ OTERO, J. : 
"Moed a. Diñeiro da ceca compostelá", en El 
Museo de fas Peregrinaciones. Un museo en cre
cimiento. Adquisiciones 7996-2007, Santiago de 
Compostela, 2001, pp. 236-239. 

Trátase dun dinero atribuído a Fernando 11 de León (l l S7-1188). No anverso da 

moeda sitúase un busto de Santiago de fronte, dúas vieiras ós lados e a lenda 

IACOBI; no reverso, á esquerda, apréciase un león e detrás unha cruz sobre 

guía, debaixo lese a inscrición REX. 

Deuno a coñecer en 1973 E. Callantes Vidal e na actualidade coñécense algunhas 

variantes do mesmo, así como unha moeda fraccionaria: o óbolo. A pesar disto 

segue a ser un tipo do que se conservan escasos exemplares e que pr§!senta unha 

marcada singularidade dentro da moeda castelá-leonesa do seu tempo, aspectos 

ambos de moitas das acuñadas na ceca de Santiago de Compostela. 

A posibilidade de acuñar moeda foi un dos privilexios excepcionais dos que 

gozou a Compostela medieval, xa que no reino castelán-leonés encontrábase 

baixo o exclusivo control real. A diferenza doutras áreas como a francesa, en 

Castela-León .non se desenvolveu a posibilidade de acuñación por parte da 

nobreza laica ou eclesiástica, de aí a importancia dunha concesión semellante 

á catedral compostelá. Este dereito obtívoo aparentemente o arcebispo Xelmírez 

de Afonso VI ó final do seu reinado (11 OS-8), aínda que existen indicios dunha 

orixe algo anterior (ca. 1100), e mantívose, non sen problemas, durante os 

reinados de Urraca e Afonso VII. A ceca vive unha das súas etapas de maior 

esplendor cos monarcas leoneses Fernando 11 e Afonso IX (1 l S7-1230), para 

continuar en tempos de Fernando 111 (1217-12S2) e desaparecer a fins do seu 

reinado ou a comezos do de Afonso X (l 2S2- l 284). Finalmente, prodúcese 

unha nova concesión, aínda que por un breve período de tempo, debido a 

circunstancias políticas en tempos de Henrique 11 (1368-1379)1 . A pesar da 

dependencia das disposicións monetarias comúns para todo o reino, a moeda 

compostelá presenta certas particularidades, como a lenda IACOBI, BEATIACOBI 

ou tamén APES.CllACOBI, que unhas veces aparece no anverso e outras no 

reverso. Máis destacable resulta a presenza dunha iconografía diferenciada para 

as dúas caras da moeda nalgúns casos, entre os que destacan o que aquí trata

mos ou a representación da translación do carpo apostólico nun dinero de novo 

atribuído a Fernando 11 e na actualidade conservado tamén no Museo das 

Peregrinacións2. Esas particularidades sinalan a ampla marxe de autonomía que 

chegou a alcanzar a ceca compostelá, coa súa máxima expresión que serán os 

so/idi Jacebensis de tempos de Afonso IX. 
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Á posibilidade de crear tipos propios responde a moeda que agora tratamos e, aínda que este feíto 

non se tivo en canta ata o de agora, ofrece algunha singularidade que a fai especialmente interesan

te. Non nos referimos á presenza do apóstolo Santiago, a pesar de se tratar dunha circunstancia 

única, nin sequera á elección dun busto que se presenta de fronte, moi infrecuente ata daquela na 

moeda castelá; senón á definición e tratamento da figuración en si mesma. 

O primeiro elemento de ruptura é a calidade na consecución do rostro e o coidado dos det alles na 

figuración, algo alleo á moeda daquel tempo, coa que non obstante comparte trazos como peso, 

medida, tipo de letra, etc. Se queremos constatar esa ruptura non ternos máis que comparar esta 

representación de Santiago cos bustos de monarcas de acuñacións anteriores: moedas de Urraca ou 

Afonso VII, ou coetáneas : dineros de Afonso VIII de Castela ou de Afonso 11 de Aragón. Nin o coetá

neo marabedí de ouro leonés, do que apenas se conservan exemplares, pode compararse con este 

dinero compostelán, unha obra que apunta máis ós bustos de época gótica que encontraremos na 

moeda castelá, a partir de Fernando IV, e que contrasta coa propia moeda na que se gravou, xa que 

esta segue a conservar en todos os seus outros trazos -módulo, representación do reverso (león) e 

tipo de letra- as características dunha moeda altomedieval. 

Esa inusitada calidade no tratamento da figura do anverso débese ó mencionado coidado nos deta

lles, pero sobre todo ó equilibrio da composición do rostro que evidencia a uti lización dun canon 

comparable ó que daquela usan o mestre Mateo e o seu obradoiro na escultura3. A propia imaxe 

poderíase comparar, salvando as distancias, coa que ostenta a figura sedente do Apóstolo no parteluz 

do Pórtico da Gloria, aínda que esta poida resultar un pouco posterior á moeda. Varía a roupaxe e a 

calidade, pois o naso exemplo está sometido ás limitacións do traballo do moedeiro ou ó propio des

gaste da moeda, con todo, o rostro consegue transmitir a " beatífica serenidade" que R. Otero Túñez 

atribúe ó seu contrapunto escultórico4; en calquera caso, apréciase unha preocupación polos trazos 

psicolóxicos que se desexan atribuír ó personaxe, algo inaudito tratándose dunha moeda, pero 

presente en toda a escultura de Mateo e o seu obradoiro, por pequenas ou incluso marxinais que 

resulten as obras. 

As claves dese logro son a simetría dunha cabeleira semellante, a proporción e correcta disposición 

dos riscos dun rostro delimitado por unha barba coidada á que se une un bigote que se confunde 

co labio superior da boca, e, sobre todo, a intensidade da mirada, que o ourive-moedeiro consegue 

enfatizando as distintas partes dos olios . Estes riscos e condicións parécense manifestar nos outros 

exemplos coñecidos desta acuñación, aínda que neles varíen as contramarcas: a peza publicada por 

Callantes t en a mesma figuración, pero un crecente e un punto en lugar das vieiras, agás no caso do 

3 Sobre este canon en SORALUCE J.R. e FERNÁNDEZ, 
X. (d irs) : Arquitecturas da provincia da Coruña. 
Santiago de Compostela, A Coruña, p. 76. 

4 "Problemas da Catedral románica de Santiago", 
Compostellanum X (l 96S). 

5 MORALEJO, S.: "Un reflejo de la escultura de Jaca 
en una moneda de Sancho Ramirez (+1094)", en 
Scritti di Storia del/' arte in onore di Roberto So/
vini, Florencia, 1984, pp. 29-3S. 

óbolo, onde a calidade da representación baixa en razón, cabe supor, das redu

cidas dimensións da peza. 

Esta vinculación da nasa moeda coa arte de Mateo non debería resultar atrevi

da, xa que a súa propia singularidade parece reclamar unha explicación que vai 

máis alá do marco numismático: unha relación entre moedeiro e escultor que xa 

Serafín Moraleja apuntou para os momentos antigos do Románico hispánico, 

referíndose ás moedas acuñadas en Jaca por Sancho Ramírez (1063-1094)5. 
Por outra parte, a Mateo non lle faltan relacións coa moeda compostelá. A con

tinuidade da ceca en tempos dos reís leoneses estivo estreitamente vinculada ó 



soporte económico dos traballos que realizarían o mestre Mateo e o seu obradoiro na construción da 

portada occidental da catedral. O propio Mateo cobrará o seu traballo de Fernando 11 a través dunha 

participación nos beneficios da acuñación de moeda de ouro en Compostela, segundo consta docu

mentalmente: "como pensión, te doy y concedo a ti, maestro Mateo(. .. ), cada año la percepción de 
dos marcos a la semana, sobre mi mitad de moneda de Santiago .. . " 6. 

Finalmente, cabe recordar que ese carácter protogótico do anverso deste dinero cadra coa caracteri

zación que se vén outorgando á obra de Mateo. En consecuencia, non sería estraño que fara o propio 

Mateo, a quen o monarca lle recoñecía que posuía " ... la primacía y el magisterio de la obra del citado 
apóstol ... ", ou quizais alguén do seu obradoiro o encargado de deseñar, ou supervisar polo menos, os 

cuños desa moeda compostelá; especialmente no que respecta ás imaxes que facían dela unha verda

deira moeda feudal -aquelas que.as diferenciaban do resto das acuñacións reais- e que nos seus 

motivos recordaban o seu carácter xacobeo. De non ser así, quen realizou o cuño desta moeda estaba 

en contacto e baixo a influencia da obra mateá, algo que debía ser inevitable na Compostela 

daquel tempo. 

Un último apuntamento sobre esta singular acuñación é o asunto da representación do cabelo de 

Santiago, xa que se trata dunha solución inédita na moeda castelá tanto anterior como posterior. 

Poderíase tratar dunha resposta do propio moedeiro ante os condicionantes que a moeda impuña ó seu 

modelo, quizais, á influencia doutras técnicas artísticas máis acordes cos riscos dun cospel; así, non é 

estraño que recorde solucións propias da pintura. De feito un posible referente encontrámolo na propia 

catedral compostelá, aínda que no ámbito da miniatura e de data algo anterior: o Santiago apóstolo do 

Codice Calixtino. Nel podemós ver a mesma estrutura complexa na representación do cabelo que, abun

dante, se peitea en dúas bandas e anoa atrás, cos voos dispostos simetricamente sobre os ombros; na 

miniatura complétase en forma de longa melena palas costas da figura. Aínda dentro da miniatura 

non debemos esquecer a imaxe de Fernando 11 a cabalo do Tumbo A (Arquivo da Catedral), pois se a 

representación é máis complexa e elaborada nos detalles, resulta semellante no equili.Qrio de proporcións 

da cabeza, pescozo e carpo, ademais de ostentar, como na moeda, un tipo de cabeleira semellante, 

aínda que máis salta, agora acompañada dunha barba curta e máis realista ca no exemplo do Calixtino . 
1 

Non debemos esquecer tampouco que esta iconografía manifesta certa proximidade a unha solución 
adoptada nos sterlings ingleses a partir das reformas de Henrique 11 Plantagenet (l l S4-l l 89)7, unha 

moeda que circulaba pala Compostela de fins do século XII, como o haberá de facer, utilizándose 

incluso como moeda de pago, unha centuria despois8. Esta circunstancia remite esa singularidade 

iconográfica á posible influencia de modelos numismáticos foráneos moi fre-

cuentes na Compostela das peregrinacións. A influencia, inglesa neste caso, 

esténdese máis alá das acuñacións compostelás para aparecer tamén nas de 

ouro real, aínda que estas se realizaran en León. A imaxe do busto do rei á 

esquerda e unha cruz con guía diante é un tema moi común nos si/ver pennies 
anglosaxóns que perdura na moeda, tanto feudal coma Real, de tempos de 

Esteva (1135-1154). Nesta acuñación, da que obterá os seus honorarios, 

encontramos de novo a presenza de Mateo. Por outra parte, a relación co 

mundo anglosaxón estará tamén moi presente na propia miniatura compostelá 

do século XII. 

6 En LóPEZ FERREIRO, A.: Op. cit., IV, apéndices, 
XVIII, pp. 93-94. 

7 Para a moeda inglesa, cf. SUTHERLAND, C.H.V.: 
Eng/ish coinage 600- 1900, Londres, 1973. 

B SUÁREZ OTERO, J.: "Arqueología y peregrinación: 
La moneda y la peregrinaci ón marítima" , en 
ALMAZÁN V. (ed.): Actas del 11° Congreso Inter
nacional de Estudios jacobeos: Los rutas atlán
ticos de Peregrinación a Santiago de Compostela 
(Ferro/ 1996), Santiago de Compostel a, 1988, 
pp. 195- 21 8. 
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Esta moeda ofrécenos, ademais da información estritamente numismática, un punto de encontro 

entre as distintas artes que se desenvolven na Compostela tardorrománica, así como do papel que 

debeu xogar nelas a intervención ou a presenza do mestre Mateo e o seu obradoiro, insistindo, 

ademais, nas relacións ca mundo anglosaxón en ámbitos como a miniatura, a ourivería e quizais 

a pintura, hoxe totalmente perdida. 

J.S.O. 
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Cabalas do cortexo dos Magos 

Esta peza formaba parte da fachada do coro pétreo da Catedral de Santiago, 

este, estivo situado nos tres primeiros tramos da nave central do templo, dende 

1211 ata os primeiros anos do século XVII, momento no que o Arcebispo D. 

Xoán Sanclemente decide a súa substitución por un cadeirado de madeira, o 

que motiva o seu desmonte e o conseguinte esparexemento das súas pezas. 

Moitas destas pezas volvéronse utilizar con fortuna, non só en dependencias 

catedralicias (Porta Santa, Fachada de Praterías ... ), senón tamén noutro tipo 

de construcións como é o caso da Fonte de San Pedro de Vilanova (Vedra, 

Pontevedra). O problema é que gran parte deste material empregouse como 

material construtivo de recheo nalgunhas intervencións posteriores na Basílica 

Compostelá, sen dúbida o caso máis significativo é o das actuais escaleiras do 

Obradoiro, lugar no que apareceron gran cantidade de restos do coro gracias, 

fundamentalmente, ás intervencións realizadas por 

Chamoso Lamas (1978). 

A reconstrución do conxunto levouna a cabo 

R. Otero Túñez e R. Yzquierdo Perrín, quen propo

ñen un total de 72 ·sitiais en dous niveis de altura, 

que se disporían nos tres primeiros tramos da 

nave, mentres que o cuarto tramo albergaría o 

denominado ledoiro, lugar no que se situaban 

numerosas capelas e sepulcros e onde se situaba 

tamén a fachada do trascoro cun tímpano no que 

se dispuña unha escena coa Epifanía, actualmente 

perdida, pero da que se coñece a súa existencia 

por un documento da fundación da Capela de D. 

Pedro de Castro. Á dereita deste tímpano, flanque

aría o conxunto a escena cos cabalas dos Magos e 

o torreón . 

É unha peza de gran calidade que aínda conserva 

parte da súa policromía (predominan os brancas, 

vermellos e negros) . A estrutura arquitectónica 

remite a outros elementos do coro que presentan 

esta mesma tipoloxía de torreón con arcos cegos 

de medio punto peraltado e diferentes carpos e 

Obradoiro do mestre Mateo, ca. 1211 

Granito 

95 x 72 x 24 cm 

Procedente da fachada do trascoro 
medieval da Catedral de Santiago de 
Compostela 

Santiago de Compostela, Museo 
da Catedral 
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fachadas, o tipo de cuberta piramidal con tellas en forma de escamas de peixe é idéntico ó empregado 
noutras construcións do mesmo conxunto . Os cabalas mostran unicamente medio carpo, pero a súa 
disposición é moi acertada xa que dispoñen as súas cabezas e pescozos en tres alturas diferentes polo 
que o espectador identifica a presenza de tres animais diferentes . A súa factura é moi coidada e chea 
de detalles, sobre todo con respecto ás crinas e ás rendas. Desde o punto de vista iconográfico posi
blemente se están a representar dous momentos diferentes, por un lado o da Adoración dos Magos, 
que sería a representación do tímpano, e por outro, a saída dos Magos de Xerusalén tras a entrevista 
con Herodes, de aí a representación da torre que formaría parte das murallas da cidade. 

Esta tipoloxía de representacións do tema da Epifanía marcou, sen dúbida, un antes e un despois 
na arte medieval galega dado que son moi numerosas as representacións posteriores que seguen esta 
mesma tipoloxía . Algúns exemplos son o tímpano da Capela da Corticela (Catedral de Santiago, se
gundo cuarto do século XIII); o de Santa María do Campo da Coruña, onde aínda se conserva unha 
representación moi similar co torreón; a Epifanía de Santo Esteva de Ribas de Miño (1220-1230), da 
que é posible que aínda falten pezas por descubrir como pode ser a imaxe de san Xosé ou a dos 
propios cabalas; as portadas de Santa María e San Francisco de Betanzos (segunda metade do XIV) . .. 
Pódese afirma r, polo tanto, que estamos ante unha solución que vai ter gran repercusión na arte 
posterior, a Gótica . 

S.F.P. 
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Epifanía 

Obradoiro de Portomarín, 1220-1230 É, sen dúbida, unha das grandes representacións de Epifanías galegas nas que 
se seg u e a tipoloxía descrita polo texto bíblico 1: " ... entrados na casa, vi ron o 
Nena con María a súa nai, e de xeonllos adorárono, e abrindo as súas alforxas, 
ofrecéronlle dons, ouro, incenso e mirra", tal e como se representa tamén no 
conxunto do tímpano de Santa María da Corticela, -segundo cuarto do século 
XIII-. O modelo, para os dous casos, que sería a desaparecida Epifa_nía da fa
chada do trascoro (ca . 1211) da Catedral de Santiago, realizado polo obradoiro 

Granito policromado 

Virxe co Neno: 87,5 x 41 x 33 cm 

Melchor axeonllado: 77,5 x 42 x 32 cm 

Gaspar e Baltasar: 88,5 x 42 x 26,5 cm 

Ribas de Miño, O Saviñao (Lugo), igrexa 
de Santo Estevo 

1Matea2, 11-12. 

do mestre Mateo, dado que ambos exemplos foron realizados por obradoiros 
de filiación Mateá . 

A historia deste conxunto escultórico resulta bastante complexa dado que, todas as pezas, foron 
aparecendo en diferentes escavacións levadas a cabo no interior do edificio e na zona do adro. A 
imaxe da Virxe co Nena aparece en 1940, o rei axeonllado en 1977 e os dous Magos de pé en 1993. 
Ademais, tampouco se sabe de seguro cal sería a situación orixinal do conxunto. Prematuramente, 
pensouse que debía decorar o tímpano da portada occidental, pero.se se realiza unha comparación 
das dimensións do mesmo -95 cm de alto na súa parte central por 158 cm de ancho- e, a suma total 
das tres imaxes que compoñen a Epifanía, compróbase que si caberían ó ancho, xa que non superan 
os 120 cm, pero non se pode alegar o mesmo no referente á altura, porque como se trata dun 
tímpano semicircular a súa altura vai diminuíndo cara ós extremos. Oeste xeito, si cabería a Virxe no 
centro e o primeiro dos Magos á súa dereita, pero en ningún caso os outros dous Reis, que pala 
disposición das súas cabezas -miran á súa esquerda- tamén terían que se situará dereita da Virxe 
detrás do Mago axeonllado. Do cal se desprende a probabilidade de que a Epifanía de Santo Esteva 
fara unha imaxe de culto do templo, quizais formando parte do mobiliario litúrxico do altar nunha 
construción dentro do estilo do Coro pétreo de Mateo ou do cenotafio dos santos Vicente, Sabina 
e Cristeta en San Vicente de Ávila . 

Estamos, indiscutiblemente, ante unha obra realizada por un obradoiro que tivo que estar estreita
mente vinculado co que levou a cabo a obra do coro compostelán; as similitudes estilísticas e forma is 
son moi abundantes, polo que tomarían o modelo de primeira man. É conveniente resaltar, chegado 
este punto, que o corte das pezas en grandes laxes rectangulares que permitían encaixar as pezas no 
marco sen necesidade de grampas, é idéntico ó dos elementos que decoraban o coro de Mateo. E é 
con esta idea, coa que se realiza a montaxe destas catro pezas a modo de evocación do que puido 
ser a portada do trascoro da catedral de Santiago, onde unicamente habería que engadir o dosel que 
cobre a imaxe da Virxe, conservado no Museo da Catedral de Santiago. No lado aposto ós Magos, 
equilibrando a composición, quizais podería completarse a escena coa Anunciación de María, en 
contraposición ós dous Magos, e con san Xosé, en oposición a Melchor. Exemplos parecidos 
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2 Xénese 3, 15. 

encontrámolos na igrexa de Germiny-1-Exempt de 1215-1220 e en tímpanos galegas posteriores, 

da segunda metade do XIV, como son o de Santa María de Betanzos e Santa María de Vigo. 

A imaxe da Virxe é de tipo sedente e serve de trono ó seu filio. Acomódase sobre unha cadeira 

tipo curul, baixo a que se representa unha figura monstruosa que evoca a Jaita do Ben e do Mal 

e o momento no que Eva, tras do pecado, convértese en inimiga da serpe e acabará esmagándoa. 

É a primeira luz de Redención no medio da traxedia humana2; non hai que esquecer que Eva é a 

prefiguración da Virxe María, e por iso a Nai co Nena esmaga a besta en sinal de triunfo sobre 

o cierno. A madre coroada, que porta un cetro na súa man dereita, presenta unha postura bastante 

hierática que se contrapón ó movemento do filio que se vira cara ó primeiro dos Magos para recoller 

o presente que lle ofrece. É a única peza que conserva policromía aínda que, é froito de retoques 

realizados en época moderna. 

Obsérvanse certas diferenzas técnicas entre a representación da Virxe, o Nena e os Magos, estes 

resultan imaxes moito máis naturalistas e con maior grao de detalles, o que non implica _que se reali

zaran en diferentes períodos; o que acorre é que a Virxe, por ser imaxe de culto, retoma formas máis 

arcaicas para ofrecer unha imaxe máis próxima ó coñecemento dos fieis. 

A representación dos Magos remite á teoría das tres idades do home. Así, o primeiro seña o de 

maior idade (presenta unha barba máis longa); o segundo o máis novo (represéntase imberbe) e o 

terceiro o de mediana idade (cunha barba de tamaño medio). Este concepto remítenos ás teorías de 

Beda o Venerable nas que describe os Magos de xeito semellante. Todos eles portan a súas ofrendas 

en pequenos recipientes redondos (ouro, incenso e mirra) e, mentres Melchor se axeonlla e se dispón 

a retirar a coroa da súa cabeza para lle ofrecer o seu regalo ó Nena, ó tempo que abre a boca para 

lle dedicar unhas palabras, os seus compañeiros agardan pacientemente a súa quenda. En todos eles 

a caracterización dos rostros é moi coidada, o mesmo que o estudio anatómico das figuras a través 

dos panos, moi en consonancia coas obras das portadas da lgrexa de San Xoán de Portomarín 

(1211-1220): mesmo tipo de pregado, representación de coroas perladas, posturas bastante simila

res, etc.. .Todas estas filiacións aproximan o conxunto de Santo Esteva ós obradoiros de filiación 

mateá que traballan na obra portomariñense o cal permite falar dun obradoiro ben definido que 

ten como modelo de inspiración a obra realizada polo obradoiro do mestre Mateo na catedral de 

Santiago, principalmente, a obra do Coro Pétreo, que mostra un románico moito máis avanzado, 

inmerso case por completo, no Gótico, onde se encontra un tratamento delicado dos rostros e un 

gran detallismo nos pregamentos que se repiten constantemente nas obras deste obradoiro de 

Portomarín. 

S.F.P. 
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Este capitel xeminado exento de considerables dimensións fórmase a partir de 

dúas cestas troncopiramidais invertidas acaroadas, que se presentan decoradas 

por medio de dúas fileiras de enormes follas lanceoladas de gran volume que 

chegan a ocupar por completo a -altura da cesta do capitel. As follas vólvense 

cara a fóra, fundamentalmente, nos cantos do capitel. Esta é, sen dúbida, a 

zona que se encontra máis danada de toda a peza, porque o relevo que presen

taban as follas cara ó exterior era a parte máis permeable a posibles roturas. 

Pódese dicir que o capitel carece de calquera outro tipo de elemento decorati

vo, a non ser do que parece unha punta de frecha triangular invertida, que se 

sitúa baixo da confluencia de cada parella de follas e que se realiza por medio 

da técnica do biselado. 

Capitel xeminado 

Segunda metade do século XIV 

Granito 

39 x 65 x 38 cm 

Procedente dunha casa-torre da rúa 
Algalia de Abaixo, Santiago de 
Compostela 

Santiago de Compostela, Museo 
das Peregrinacións 

Nº inv. D-614 

A peza caracterízase, principalmente, por presentar un alto grao de xeometrización, xa que os 

elementos vexetais aband~nan calquera tipo de trazo naturalista para se converter en simples liñas 

de decoración. Esta tipoloxía de capitel vexetal deriva da arte cisterciense o mesmo que acorre nou

tras igrexas como a do mosteiro de Santa María de Melón (Ourense, primeira metade do século XIII), 

onde abunda este tipo de capitel vexetal xeometrizado, sobre todo na zona da ábsida, ou nunha 

obra lixeiramente anterior como é Santa María de Meira (Lugo, primeiro cuarto do século XIII) . Vai 

ser unha solución que gozará de grande éxito e que, polo tanto, vai predominar en edificacións do 

século XIV. Así encontrámola, por exemplo, no terceiro piar do lado da Epístola da fachada oeste da 

igrexa de San Domingos de Santiago (finais do século XIII e comezos do XIV), e na capela absidal do 

Evanxeo de San Domingos de Ribadavia (1310-1325), onde se erÍcontra un ha marca xeométrica 

semellante na unión das follas. 

A complexa historia do capitel que, actual merite, por un erro de identificación no pasado, segue 

descatalogada, complica o labor de datación e procedencia orixinal da mesma. Todo apunta a que foi 

localizada nunha casa da Algalia de Abaixo, próxima ó denominado Pazo de Amarante. Este dato su

xestiona que, posiblemente, este capitel pertencera a unha casa-torre ou casa grande desta zona da 

cidade de Santiago, da que se sabe que concentraba a gran parte da burguesía compostelá, sen dú

bida, pala súa proximidade coa praza do Campo (actualmente de Cervantes) lugar no que se cele

braban os mercados. O século XIV foi un momento de auxe da burguesía compostelá, en parte, polo 

aumento do comercio na cidade, promovido polo importante fluxo de peregrinos que chegaban a 

Santiago neste momento. Por outro lado, o edificio catedralicio está a asistir dende os primeiros anos 

do século XIV a unha ansia de fortificación do mesmo, tan só é necesario recordar as intervencións de 

arcebispos como don Rodrigo de Padrón (1305-1316), que fortificou o ciborio da Catedral, ou don 

Berenguel de Landoira (1318-1330) coa súa obra máis coñecida que é a construción da Torre da 
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Trindade, da que se conservan unicamente os cimentos na actual torre do Reloxo, para constatar este 

interese por dotar o conxunto eclesiástico dun aspecto de fortaleza da cristiandade. 

Este gusto por crear edificacións máis seguras -non hai que esquecer que foi un momento de impor

tantes revoltas sociais- seguramente tamén deixou a súa pegada na sociedade civil máis acomodada. 

Desgraciadamente, no momento actual, hai que falar da ausencia doutros exemplos de casas-torre, 

unicamente se conserva en Santiago a denominada Casa Gótica, actual Museo das Peregrinacións, 

que, ó longo da súa historia, sufriu importantes transformacións, o que imposibilita poder contextua

lizar correctamente a orixe do capitel que nos ocupa. Quizais puido ser parte dunha ventá xeminada 
da fachada da casa, tal e como se pode observar aínda na fachada das Torres do Allo (Zas, A Coruña), 

ou incluso servir de soporte das arcuacións duns soportais; a resposta preséntase complicada, pero do 

que no cabe dúbida é de que tivo que formar parte dunha construción civil importante e de grande 

envergadura. 

S.F.P. 
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Clave de bóveda 

Ca. 1250 

Granito 

65 x 65 x 45 cm 

Procedente do Palacio Arcebispal, 
Sa nt iago de Compostela 

Trátase dunha clave de bóveda realizada sobre un bloque de pedra octogonal. 
Decórase na súa cara vista cun ananás central do que parten follas carnosas en 
sentido radial que se enroscan sobre si mesmas na súa parte final. É unha tipo
loxía claramente debedora dos modelos mateáns das bóvedas do nártex do 
Pórtico da Gloria . 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

A alta calidade da talla na que o escultor se permite incluso o uso do trépano, 
vén destacada polo perfecto estado de conservación no que se encontra. 

Nº inv. 414 

Segundo a documentación do propio Museo das Peregrinacións, esta clave non 
aparece relacionada xunto as outras que hoxe se expoñen e que, con segurida
de foron encontradas por Manuel Chamoso Lamas e Francisco Pons-Sorolla no 

claustro da Catedral. Non obstante, é segura a súa procedencia da catedral, de onde a trouxeron ó 
museo con motivo da Exposición Inaugural do ano 1965. É posible daquela que esta clave non per
tenza ó claustro. Polo menos comparándoa coas outras conservadas, é clara a diferenza de tipoloxía. 
Polo contrario, parece semellarse moito a algunhas da bóveda do refectorio do Palacio Arcebispal de 
Santiago de Compostela (época de D. Juan Arias); de feito, a súa estrutura hexagonal remite clara
mente ás aínda conservadas in situ neste refectorio. Así, catro dos laterais recollerían os grandes ner
vios que en sentido diagonal sosteñen as bóvedas, mentres que as outras dúas caras quedarían libres 
e preparadas para recibir algún tipo de decoración. 

V.R.N.F. 
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Clave do claustro románico 

da catedral de Santiago 

Ca . 12SO 

Granito 

38 x 48 x 46 cm 

Das cinco claves do claustro medieval da catedral de Santiago encontradas 

durante a campaña de escavacións levada a cabo entre 1963 e 1964, catro 

delas consérvanse no Museo das Peregrinacións, onde foron levadas en 1965 

Procedente do claustro medieval da 
catedral de Santiago de Compostela 

polo seu daquela director Manuel Chamoso Lamas. 

A máis deteriorada delas, aínda que non por isto a menos interesante, é esta 

clave que, quizais froito do apresurado derrubo da coxía norte en 1521, presen-
Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 0-Sl 
ta un dos seus ángulos partido perdéndose así practicamente a figura que o 

ocupaba . 

A clave, de forma cuadrangular, conserva en cada un dos seus lados os arrin

ques dos nervios das bóvedas. Entre eles e na cara principal disponse a decora

ción figurada, que segue unha distribución semellante á das outras claves con-

servadas. A composición, que ten como elemento unificador o talo e as follas da vide que percorre 

toda a fronte, está asociando claramente as figuras de dúas en dúas, de acordo co programa icono-

gráfico que quere presentar. 

A fronte aparece completamente ocupada polas follas dunha vide cun talo que nace do centro 

mesmo da clave para rematar entre as rnans dunha figura inasculina que, cunha ferramenta de poda, 

se dispón a cortala . ó seu carón, os cuartos dianteiros dun xato xorden do centro do bloque. A pesar 

do deteriorado desta figura, aínda son apreciables os nacentes cornos que denotan a xuventude do 

animal. Do outro lado, un bispo bendice a escena. Porta mitra, moi deteriorada, e un báculo como 

atributos da súa condición . Ó seu lado, noutro dos ángulos, albíscanse a parte baixa dos pregamentos 

da túnica e unha das as do que debería ser a figura dun anxo. 

A figura masculina é, sen dúbida, o rústico que se dispón a podar a viña que suxeita cunha man. Coa 

outra porta unha fa/x patatera que o escultor describe con todo detalle. É visible o mango e o gume 

curvo, semellante ó dunha fouce, co podón na súa parte convexa, que é precisamente a que se utiliza 

para eliminar as pólas mortas. 

Pero a nota máis curiosa deste personaxe son as dúas follas, que, xurdindo da súa boca, cobren a 

maior parte da súa cara . O escultor, utiliza este motivo iconográfico de gran difusión en Europa, sobre 

todo a partir do século XII, como un ha forma de caracterizar un personaxe ligado ó campo e ós seus 

labores. Algo similar ocorre na fonte claustral de Saint-Denis, de cara a 1200, onde o escultor utiliza 

este mesmo recurso para representar a Silvanus, unha antiga deidade asociada ós campos e bosques. 

Pero o motivo era xa daquela sobradamente coñecido en Santiago, onde aparecía, por exemplo, na 

rica decoración do incensario que porta o anxo que se sitúa ó lado do Cristo das Tentacións no tímpa

no esquerdo da portada de Praterías. 
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l Xn . 15, 1-8. 

Un novo motivo está caracterizando o rústico podador: o bóvido que se representa ó seu carón e que 

case se podería considerar un atributo dos labores agrícolas, é dicir, unha alusión ó pastoreo. Non 

faltan exemplos nas artes figurativas medievais desta asociación entre labores de poda e pastoreo. 

A mediados do XIII, represéntase a escena da poda do menoloxio da ábsida de Roda de lsábena cun 

carneiro á beira do rústico que, aínda que puidese parecer unha representación do signo zodiacal de 

Aries, é mellar entendido como unha referencia ó inicio dos pastos primaverais, neste caso no contex

to dun ciclo dos meses. 

Ata aquí podería semellar que a escena pretende aludir unicamente a un traballo agrícola propio 

dun período do ano. Non obstante, a presenza da figura do bispo bendicindo e a do anxo que 

o acompaña, fan pensar que o significado do conxunto pode ir máis alá. 

A imaxe bíblica da viña, que se identifica primeiro ca pobo de Israel e despois coa propia lgrexa, apa

rece representada aquí pala vide da cara principal en clara alusión ó texto evanxélico de san Xoán: 

"Eu son a verdadeira vide, e meu Pai é o labrador. Todo bacelo que hai en min que son a vide que non leva 

froito, cortarao; e a todo aquel que dese froito, podarao para que dea máis froito. E vós estades limpos, en 

virtude da doutrina que vos prediquei ... Permanecede en min e eu permanecerei en vós. Igual que o bacelo 

non pode de seu producir, se non está unido, xa que, comigo, e eu con el, ese dá moito froito, porque sen 

min nada podedes facer"l. 

Oeste xeito, o traballo do rústico bendicido pala lgrexa, non é outra cosa que a viva imaxe da vide do 

Señor que debe ser podada para que os seus froitos, é dicir as boas obras, sexan máis abondosas. A 

vide neste contexto é, xa que lago, un símbolo mesiánico. O pobo elixido represéntase como a vide 

ou a viña do Señor. Toda vide debe ser, segundo o texto, fecunda . De aí a relevancia que adquire 

nesta clave unha escena de poda, que, a primeira vista, podería dar pé a identificala como un tema 

profano incluído sen máis dentro dun ambiente sacro. Algo semellante acorre, por exemplo, no claus

tro da Catedral de Pamplona, do que forman parte unhas claves decoradas no século XIV con temas 

profanos tomados do ciclo dos meses. 

V.R.N .F. 
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Fragmento do perpiaño dunha 

xamba con escudo e anxo 

Fragmento dun perpiaño pertencente ó que fara a xamba dereita dunha porta, 

posiblemente, dunha capela funeraria. A peza preséntase decorada na súa parte 

externa cun escudo labrado con cinco flores de lis, e cunha ménsula ou macheta 

na que se alberga a imaxe dun anxo cornada que porta unha gran cartela, 

ademais de presentar na súa parte frontal, restos do que era unha moldura 

convexa sen decoración que habería de flanquear o oca da porta . 

O tema dos anxos que portan cartelas e a súa disposición nas ménsulas está 

estreitamente vinculado con fórmulas do Mestre Mateo no Pórtico da Gloria da 

catedral de Santiago. Esta foi, sen dúbida, unha solución que gozou de grande 

éxito, tal e como o demostra o feíto de que siga-

mos encontrando esta mesma tipoloxía no 

Gótico, no que se podería denominar como rena

cemento da arte mateana. Este feíto permítenos 

encontrar obras estilisticamente próximas nun 

arco temporal moi amplo que vai dende as últi

mas décadas do século XIV, con exemplos coma 

o das igrexas de Santa María e San Francisco de 

Betanzos, ata ben entrado o século XV, tal e 

como o demostran as dúas machetas conserva

das na catedral de Santiago que formaban parte 

do acceso á capela Funeraria do Arcebispo don 

Lope de Mendoza, terminada en torno a 1451. 

A figura anxélica viste unha túnica talar sinxela 

Segunda metade do século XIV 

Granito 

45 x 95 x 30 cm 

Procedente dunha capela funeraria 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 425 

co colo redondo, amplas mangas e con gran voo, o que permite que se ere un importante xogo lumí

nico dos pregamentos arredor das pernas cruzadas, entre os que podemos observar os pés calzados. 

A zona do rostro está bastante erosionada, pero chaman a atención os olios por estar moi ben perfi

lados, o mesmo que toda a contorna da boca. En canto á coroa, moi posiblemente estivo decorada 

con algún tipo de perlado ou outras incisións de tipo xeométrico, con afán de imitar os elementos 

decorativo dunha coroa de auténtica ourivería, tal e como sucede na macheta do lado dereito da por

tada occidental da igrexa de San Xoán de Portomarín (Lugo, 1210-1220), onde tamén se representa 

un anxo con cartela cornada, en actitude moi parecida á da peza que nos ocupa. 

O anxo porta unha cartela ou filacteria vertical que suxeita pala súa parte superior coa man dereita; 

mentres que coa súa man esquerda sinala algo que puido estar escrito na mesma, tal e como acorre 

cos anxos-macheta do pórtico compostelán . Non cabe dúbida, esta iconografía remite, inequívoca-
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l Apoca/ipse 20, 12-
15. 

mente, ó tema do Xuízo Final, dado que 

esta cartela viría representar o Libro da 

Vidal por medio do cal serán xulgados os 

homes, porque neles son anotadas as obras 

de cada un: 

"Vin os mortos, grandes e pequenos, en pé 

diante do trono; e foron abertos os libros; e foi 

aberto outro libro, o libro da vida. E os mortos 

foron xulgados segundo o contido dos libros, 

cada un segundo as súas obras (. . . ) e o que 

non foi encontrado no libro da vida foi arro

xado ó estanque de lume" . 

Esta mesma idea é recollida por Tomás 

Celano no seu Himno Dies /rae : "Liber 

scriptum proferetur/ In qua totum 

continetur / Unde mundos judicetur ... " 

(móstrase o libro escrito, que contén todo 

para xulgar o mundo). Se tomamos todos 

estes datos en consideración, quizais habe

ría que identificar o anxo comosanMiguel 

Arcanxo, personaxe que é o encargado de 

levar ás costas o peso das almas, é dicir, 

que é o portador do Libro da Vida onde 

se anotaron os nomes dos Elixidos para 

a Salvación; de aí que sexa, máis que 

probable, que a situación desta peza fose a porta de ingreso dunha capela funeraria dalgún templo 

compostelán, hipótese que se confirma a través da presenza do escudo que, indubidablemente, 

estaría aludindo á persoa ou persoas promotoras do conxunto e que polo tanto estarían alí 

soterradas. 

O escudo destaca por presentar, tanto o bordo, como os elementos heráldicos que contén con 

bastante relevo en relación ó fondo da peza. O interior do mesmo decórase con cinco flores de lis 

ben ordenadas. Actualmente, o feíto de que a peza non conserve ningún tipo de resto de policromía 

dificulta enormemente as tarefas de identificación do mesmo. ó que hai que engadir, por outra 

parte, o incerto da súa procedencia orixinaria, co cal o abano de posibilidades que se abre é dema

siado amplo, dado que se trata dun escudo bastante habitual na heráldica galega -pódense consta

tar ata catorce familias que o ostentan- e sen coñecer máis detalles, a decantación por unha ou 

outra resulta un tanto arriscada sen coñecer máis detalles. Poderíanse citar, isa si, algunhas familias 

entre as que quizais se poidan encontrar os promotores da capela funera ria en cuestión : os Charino, 

os Deza, os Falcón, os Aldao, etc. Todas elas son familias que gozaron de renome e poder na época 

medieval co que calquera delas podería ser a propietaria do panteón. Sen dúbida é un problema con 

difícil solución dado que, polo momento, non é posible situar a peza no seu contexto orixinal, xa que 



sen dúbida en si mesma apareceu froito dunhas obras realizadas na proximidades do convento de 

Santa Clara, ou se era propiedade privada dunha familia de Santiago, polo que aventurar datos máis 

precisos sería realizar puramente conxecturas sen sólida argumentación. 

S.F.P. 
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Fragmentos de sepultura 

pertencente á liñaxe dos Moscoso 

En torno ó segundo terzo do século XV Esta peza, pertencente a un membro da liñaxe dos Moscoso, 

Granito depositouse no Museo das Peregrinacións. Descubriuse nas 

42 X 96 X 15 / 42 X 103 X 14,5 cm escavacións realizadas na praza da Quintana, no lugar no 

que se usaron como recheo pezas que procedían do ledoiro 

do coro mateán. Por dedución e tendo en conta que ó carón 

Santiago de Compostela, Museo das 

Peregrinacións 

Nº inv. 417 e 418 do coro o arcebispo don Rodrigo de Moscoso fundou en 

1382 a capela da Nosa Señora dos Ferros, situada fronte á 

de don Pedro Fernández de Castro, pódese intuír que corres

pondese a algún parente deste arcebispo, xa que a data de 

falecemento do prelado (1383) sería demasiado temperá para o ·estilo da sepultu

ra . Cabe recordar, non obstante, que no documento de fundación da capela deixa 

como titular do padroado da mesma ó seu sobriño Lope Pérez de Moscoso, de 

quen se descoñece o lugar de inhumación. 

A obra está decorada só na súa parte frontal, o que induce a pensar que se trata

ba dun sepulcro acaroado, probablemente situado baixo dun arcosolio. Nela 

represéntanse catro escudos que corresponden á liñaxe dos Moscoso, con lobos 

de fauces abertas que se miran entre si. Estes brasóns enmárcanse baixo dobres 

arcadas apuntadas, xeminadas, e decoradas con rosetas; mentres que os arcos 

descansan sobre columnas de fuste liso, das cales falta a parte inferior. Nos extremos, dous anxos 

ceroferarios axeonllados sustentan sobre a súa cabeza a conxunción da dobre arcada, se ben o situa

do á esquerda do espectador está mutilado. Na parte superior aprécianse diversos motivos arquitec

tónicos a modo de torres. 

A súa disposición, con escudos baixo arcadas, enmárcase nunha longa tradición dentro da escultura 

funeraria. O costume de dividir as caras do sartego en compartimentos separados por columnas 

remóntase a época clásica e paleocristiá. Por outra parte, é frecuente que sobre os arcos se dispoñan 

estruturas ameadas, que aludirían á Xerusalén Celeste ou á lgrexa, aínda que acaben por se converter 

en simples elementos ornamentais. 

Os exemplares máis antigos correspondentes a este tipo relaciónanse con obras da segunda metade 

do século XII, destacando en Burgos o taller de las Huelgas (fins do século XII, primeira metade do 

XIII). En Galicia o modelo iníciase na sepultura da raíña Xoana de Castro Ctl374), na catedral de 

Santiago, que terá unha gran repercusión en toda a escultura galega. 

A combinación de escudos e anxos nestes fragmentos, reúne dous tipos de sepulturas que se encon

tran ata daquela en Galicia: as de brasóns e as que presentan motivos antropomorfos. As primeiras, 



partindo do modelo rexio compostelán, difúndense a principios do século XV 

por Betanzos e Pontevedra, cun exemplo das liñaxes Moscoso e Bendaña en 

San Domingos de Santiago. Así mesmo, o obradoiro de Bonaval, que labra os 

sepulcros da -súa capela maior, combina os esquemas con brasóns, con elementos 

arquitectónicos existentes noutro sepulcro do convento: o de Fernán Cao de 

Cordido. Este obradoiro reduce a luz entre os arcos que gardan os brasóns e 

elimina a metade dos soportes. A súa directriz e tracería inspíranse nas arcadas 

de ingreso ás salas capitulares de San Francisco de Santiago, San Domingos de 

Pontevedra e quizais do propio Bonaval. Dende Santiago este modelo difundi

ríase a outros exemplos da arquidiócese. 

Por outra parte, un segundo tipo de sepultura presenta motivos antropomorfos. 

Existiron sepulcros con apóstolos gardados por arcos e escudos en San Domingos 

e San Francisco da Coruña, cara a 1400 -hoxe perdidos-, que perviven ou son 

reinterpretados na catedral de Santiago a mediados do século XV nunha sepultura 

con anxos que actúan a modo de tenantes. 

As características destes fragmentos relaciónanse coa actividade dos obradoiros 

composteláns daquel tempo, fundindo a tipoloxía de arcos e brasóns establecida 

en Bonaval e seguindo a tradición de utilizar figuras como tenantes. Na propia 

catedral compostelá, entre 1446 e 1448, este modelo séguese no sepulcro do arcebispo Álvaro Núñez 

de lsorna, de enorme similitude cos fragmentos dos Moscoso. Ó tempo, este tipo, en datas moi pró

ximas, adquire en Lugo "a estrutura de taboleiros de baldaquinos, con tracería flamíxera, labor de cla

raboia e arcos conopiais"l; así obsérvase en exemplos dos conventos franciscano e dominico lucenses. 

Finalmente, o modelo encontrarase en Noia, xa a comezos do século seguinte. 

BIBLIOGRAFIA 

D.B.R. / M .C.F. 

l MANSO PORTO, C : Arte gótico en Galicia: los 
dominicos, 2 vals., Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, A Coruña, 1993. 

CENDON FERNÁNDEZ, M.: "El sepulcro del arzobispo don Álvaro de !sorna en la catedral de Santiago", Cuadernos de Estudios Gallegos, 
XLII (1995), PP- 209-226. 

209 







2 12 

Cruz procesional 

Obradoiro compostelán, ca . 1500 As cruces procesionais galegas de época tardogótica -entre finais do XV e 

comezos do XVI- realizáronse en prata, acibeche, cristal de rocha e bronce, 

senda este último o material máis empregado palas parroquias rurais, debido 

Bronce 

50,5 x 32,5 x 4 cm 

Santiago de Compostela, Museo 
das Peregrinacións 

á súa resistencia e baixos custos. A industria medieval compostelá contaba 

con artífices de dinanderías, é dicir, de pezas de latón, cobre ou bronce cuxa 

denominación evocaba, segundo López Ferreiro 1, as realizadas na cidade belga Nº inv. 313 

de Dinant. A produción máis corrente destes artífices orientábase á demanda de 

cruces procesionais, candeeiros de altar, relicarios e picheis; por o~tra banda, a 

distribución das relativamente abundantes pezas de procesión estaba moi dispersa polo mundo rural 

galego2. A cruz de bronce que conserva o Museo das Peregrinacións de Santiago pertence a este 

grupo de obxectos litúrxicos, manufacturados en metal non precioso pero duradeiro, que tiña por 

destino unha parroquia rural. A decoración con cunchas de vieira, elemento recorrente para conchei

ros, cintureiros e outros artesáns da cidade do Apóstolo, convida a pensar que se trata dunha produ

ción compostelá realizada ó redor do 1500, como parece indicar a tipoloxía da peza. 

Trátase, en efecto, dunha cruz latina de remates flordelisados, carente de cuadrón, que se encaixaría 

nun hastil de madeira para a súa función procesional. Aínda que o seu reverso carece de iconografía, 

o anverso sostén todo o peso da imaxinería coa que o artífice a quixo dotar. No centro está situado 

Cristo crucificado, de anatomía estilizada e elegante pano de pureza; nos extremos do brazo menor 

representábase a escena da Anunciación, co arcanxo Gabriel á esquerda e a Virxe María (desapareci

da) á dereita; o pequeno ciclo culmina no alto do brazo maior cunha sorte de Coroación de María, 

na que o Filio parece que lle ofrece o cetro de raíña dos ceos. 

A pesar do aceptable estado de conservación, o natural grao de deterioro por desgaste do bronce, 

pala súa antigüidade e uso continuado probablemente durante séculas, provocou perdas na plastici

dade destas pequenas imaxes en relevo. Non obstante apréciase aínda un coidado debuxo na súa 

realización, orientado ó gusto tardogótico polo idealismo na expresión do arcanxo e na escena da 

Virxe con Cristo, senda o Crucificado a figura que, por suposto, sostén todo o rigor patético da obra. 

O exiguo pero intenso programa simbólico representado nesta peza de procesión ofrece o Anuncio da 

Redención no brazo menor da cruz, a culminación da Paixón do Señor coa que se sela a Nova Alianza 

e o triunfo do Cristo resucitado acompañado por súa Nai no extremo superior. 

F.S. 

1 LóPEZ FERREIRO, A.: Historio de la Santa A.M. 
Iglesia de Sontiago de Compostelo, t. VII, San
tiago de Compostela, 1905, pp. 396-397. 

2 YZQUIERDO PERRIN, R.: "A ourivería", en Arte 
Medieval (11), Go/icio. Arte, A Coruña, 1995, XI, 
p. 460. 
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Cántaro con bico vertedoiro 

Produción galega, séculas XI-XII 

Cerámica gris medieval galega 

26 x 16 (diám. boca) x 36 (diám. carpo) cm 

Sondaxe arqueolóxica na Finca Simeón, 
Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. D-20S-47 

1 GARC[A AL~N. L.: Lo alfarería de Go/icio. Un 
estudio o través del testimonio cultural de los 
vasijas y de los o/foreros-campesinos, A Coruña, 
1983. 

Este conxunto de fragmentos dun recipiente achouse durante o transcurso dunha 

inteivención arqueolóxica realizada na primavera do ano 2000 no lugar coñecido 

como Finca Simeón, un amplo terreo particular situado no barrio de Vista Alegre 

de Santiago de Compostela. A súa existencia en condicións moi semellantes ás 

actuais detéctase con total seguridade dende o século XVII baixo a denominación 

de Hartas de San Martiño, unha clara referencia ó seu uso agrícola e pertenza ó 

mosteiro compostelán de San Martiño Pinario. Os traballos arqueolóxicos realiza

dos no ano 2000 definen un contexto de deposición secundaria, produto dun 

movemento de terras procedentes dalgunha obra de remodelación dun espazo ou 

edificio existente no interior da cidade. lsto implicou o desmonte e traslado dos 

horizontes arqueolóxicos preexistentes, dos que formarían parte os restos que 

aquí presentamos. 

Trátase, concretamente, da parte superior dun gran recipiente con boca trilobula

da de bordo volto cara ó exterior en forma de pestana, colo cóncavo e alto, e 

carpo ovoide de forma hemiesférica. Presenta unha forte liña de inflexión no 

inicio dunha metade inferior con tendencia ó troncocónico. Está decorado con 

cordóns aplicados ás superficies externas, de sección convexa e disposición hori

zontal, que, ó tempo reciben unha ornamentación obtida por impresión dixital ou 

mediante instrumento que deixe unha pegada semellante. Completa a descrición 

morfolóxica unha grande asa disposta entre o bordo e a parte alta do carpo, 

decorada con incisións curtas ordenadas en sentido lonxitudinal. 

A morfoloxía sitúanos ante un tipo de recipiente ata agora pouco coñecido, 

máis palas limitacións da investigación que pala rareza dunha forma que debía 

ser relativamente común. Estamos ante a parte superior dun recipiente de boas 

dimensións e boca con bico vertedoiro, utilizado para a almacenaxe e trasfega 

de líquidos. Aínda é posible encontrar coa mesma forma e incluso decoración 

nalgunhas olerías tradicionais galegas 1, especialmente naquelas de carácter 

máis arcaizante como Gundivós ou Portomourisco-0 Seixo. Nestas zonas coñéce

se como ola bicuda ou pucheiro bicudo, dado que a presenza do bico vertedoiro 

(bica ou picha) sería máis propia de xerro, pero non así unhas dimensións que 

nos sitúan en recipientes de maior tamaño. 

Esta peza enmárcase dentro dunhas producións típicas dos séculas centrais da 

ldade Media, a pesar de que ata estes momentos apenas coñecemos exemplos 

publicados. Non obstante, constatamos a súa presenza no amplo rexistro do sub

solo da catedral compostelá, de momento só a través de fragmentos de asa e 



boca, que nos ofrecen unha data ante quem de ca. 11202; ou no tamén amplo conxunto de Ouvigo, 

aquí en forma de cántaro ou cántara de boca estreita e dúas asas, seguramente elaborado nos sécu

las centrais (XI-XIII) da ldade Media. Oeste xeito, a casuística indúcenos a datar a peza que nos 

ocupa ó redor do século XII, unha cronoloxía referendada pola cerámica contextualmente asociada 

que, aínda respondendo a unha probable destrución da localización orixinal e traslado destes mate

riais arqueolóxicos, presenta unha certa homoxeneidade no que se refire ás denominadas cerámicas 

grises medievais galegas e olerías coetáneas ou inmediatamente anteriores. Poderíanse asociar estes 

materiais a un episodio concreto na evolución do mosteiro de San Martiño Pinario, aínda que primei

ro habería que supor que é del de onde veñen e non dalgunha obra realizada nas proximidades ou en 

edificios con el relacionados. Por outra parte, resultan descoñecidos os cambios que sufriron os seus 

edificios, máis alá da consagración da súa igrexa en tempos de Xelmírez e a coetánea construción nas 

inmediacións da igrexa do Hospital, tamén baixo auspicios dese arcebispo; non obstante, os distintos 

restos conservados, especialmente os que corresponden ás dependencias claustrais, si poden dar 

algunha luz ó respecto3. Só cabe apuntar o feito máis que probable de que despois da construcción 

da mencionada igrexa románica, continuasen ó longo de todo o século XII os traballos na redefinición 

global dos edificios dos mosteiros. Estes traballos haberían de supor unha ampla e fonda remodela

ción dos terreas nos que se asenta, coa conseguinte destrución das estruturas preexistentes e remo

ción de terras, entre as que poderían figurar os restos achados na finca Simeón. 

De todas maneiras, a datación non ofrecería ningunha dúbida, xa que podemos inscribir esta peza 

nesas producións grises medievais. A súa elaboración responde ás características comúns destas cerá

micas, nas que se inclúen tamén un acabado externo regularizado mediante o tratamento das superfi

cies, que en ocasións chega a configurar unha especie de pseudo-brunido e elimina así o tacto rugo

so propio destas producións; a decoración plástica e impresa tamén responde a unhas solucións, 

tanto técnicas coma morfolóxicas, predominantes nunha olería que, agás no 

caso das especies pintadas, adoita presentar simpleza e moderación na orna

mentación. A olería, en calquera caso, é facilmente recoñecible por esa caracte

rística coloración que lle dá nome e unhas pastas cunha forte presenza de mica 

que, en forma de pequenos grans, inunda todas as superficies externas dos 

recipientes. 

Esas cerámicas grises parecen xurdir nun momento polo de agora indetermina

do do século XI, para se converter durante as centurias seguintes na cerámica 

case exclúsiva da maioría dos rexistros arqueolóxicos coñecidos e perdurar nos 

séculas baixomedievais dentro dun contexto cerámico máis variado, proxectán

dose incluso a tempos posteriores. A pesar da importancia desta tradición cerá

mica, os nosos coñecementos sobre a mesma son aínda incipientes4. Non 

2 SUÁREZ OTERO, J. : "Arqueologia na Catedral : a 

cultura material no Locus Sancti lacobi. Colec~áo 
de restos arqueológicos procedentes da nave 
maior da Catedral de Santiago de Compostela", 
en Santiago de Compostela. Um tempo, um lugar, 
Santiago de Compostela, Porto, Xunta de Galicia, 
2000, pp. 92-96. 

3 Santiaga. San Martín Pinaria, Santiago de 
Compostela, 1999. 

4 SUÁREZ, J.; GIMENO, R.; FARIÑA, F. : " La cerámica 
medieval en Galicia", en Gur1~RREZ, J. A. e BoHí
GAS, R. (ed.): La cerámica medieval en el Norte y 
Noroeste de lo península Ibérica. Aproximación a 
su estudio, León, 1989, pp. 285-302. 
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podemos precisar nin as datas, nin as causas da súa orixe, como tampouco aqueles matices ou 

variacións posibles que nos habían falar da evolución ou das variantes rexionais, inevitables ante as 

dimensións temporais e xeográficas desta tradición oleira . Por último, non se descubriu aínda ningún 

centro de produción e fáltannos informacións sobre a distribución e consumo dunhas cerámicas que, 

a pesar de todo isto, indican a existencia de horizontes medievais nos rexistros arqueolóxicos galegas 

e, debido á súa especificidade fronte das outras olerías do norte peninsular, son un sinal de identida

de da Galicia medieval. 

J.5.0. 

BIBLIOGRAFIA 

HELGUERO CORDOBA, L.; SuAREZ OTERO, J.; "Cántaro ou ola bicuda", en Museo dos Peregrinocións. Un museo en crecemento. Adquisicións 
1996-2001, Santiago de Compostela, 2001, pp. 176-177. 
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Cunea de louza popular 

e prato en azul e morado 

Século XVI 

Cerámica vidrada 

Cunea: S,4 x 12 cm; 
prato: 3,9 x 27 x 17,S cm 

Escavacións na casa nº 19, Rúa do Vilar, 
Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. D-S67.22/23 e D-S61 .22/7 

1 Sobre esta cuestión vid. SuAREZ OTERO, J.: 
"Cerámica levantina en el comercio atlántico 
bajomedieval: una primera aproximación a sus 
manifestaciones en el ámbito gallego", Boletín 
Auriense, XXIII (1993), pp. 89-99. 
2 Unha breve referencia ós mesmos en Historia 
do arte na "Casa Grande do Pozo". Santiago de 
Compostela, Fundación Caixa Galicia, 2003. 
3 SuAREZ OTERO, J .: "La vida cotidiana en Santiago 
en tiempos de Fonseca 111", en Galicia fulget. V 
Centenario de la Universidad de Santiago, San
tiago de Compostela, 1995, pp. 224-226. 

O vedrío na cerámica é unha característica que na arqueoloxía galega levaba 

invariablemente ó desprezo duns restos que unicamente se entendían como 

modernos nun sentido pouco claro do termo. Unha das causas desta situación 

estriba na escasa incidencia da arqueoloxía no mundo medieval, polo que as 

cerámicas vidradas xorden en intervencións que van dirixidas a contextos que 

lles son alleos e nos que interveñen como elemento intrusivo; outra é o propio 

desinterese polo mundo medieval, no que outros expoñentes correron similar 

sorte. A inadecuada e ambigua identificación dos termos vidrado e moderno 

actúa como unha terceira causa aínda que en realidade sexa un efecto das dúas 

anteriores. O resultado dese desinterese polos contextos nos que aparece e o 

descoñecemento da significación real das producións vidradas explican a escasa 

importancia que se lle concede nos repertorios das escavacións e a súa total 

desaparición nas valoracións fina is das mesmas l. 

Neste caso presentamos dous exemplos obtidos nunha intervención de urxencia 

realizada no marco urbano compostelán: escavacións realizadas no ano 2000 no 

nº 19 da Rúa do Vilar, a chamada Casa do Pozo, con motivo da remodelación 

do edificio existente e o seu novo uso como sede da Fundación Caixa Galicia2. 

Estes exemplos expresan a riqueza do enx.oval doméstico das elites compostelás 

a partir de fins da ldade Media e particularmente no século XVJ3. 

Dentro da cerámica de mesa do século XVI unha das series máis abundantes é 

a formada por imitacións de louza, elaboradas con fórmulas sinxelas que copian 

formas das louzas mudéxares máis estendidas, como a de Manises, Teruel, as 

catalanas ou posteriormente a de Talavera. Trátase fundamentalmente de vasi

llas para a mesa, como pratos, cuneos ou escudelas, que habían de representar 

un cambio importante tanto na composición do enxoval doméstico: mellara na 

calidade e aumento da variedade, coma nos hábitos alimenticios: relevancia das 

formas abertas. Este apartado non se cingue a unha soa produción, senón que 

engloba diversas fórmulas que se poden distinguir en razón dos seus vedríos, 

senda as de vedrío branca as máis abundantes, seguidas das de vedrío melado, 

ás veces con decoracións en manganeso, pero tamén o verde ou as brancas 

e azuis. 

A louza popular con vedrío branca estannífero está representada exclusivamen

te por recipientes para a mesa. Así, rexístranse importantes series de pratos e 

cuneas, os primeiros amplos e con fondo umbilicado; os segundos con carena 



media, bases con pés realzados e variada tipoloxía, ás veces con pequenas asas atrofiadas que se des

tacan polo seu vedrío verde; as dúas formas presentan escasos tipos estándar, enriquecidos só pola 

súa diversificación en tamaño. As calidades non son uniformes, algo usual nunha louza de non exce

siva calidade, pero o grao de variación tampouco é moi acusado. 

O exemplo que aquí presentamos corresponde a unha cunea carenada de tamaño medio, base con pé 

realzado e asa atrofiada vidrada en verde, con un bo estado de conservación aínda que se perdeu 

unha importante parte do recipiente orixinal. 

Esta louza ten claros paralelos en amplas series descubertas en recentes intervencións urbanas na 

Meseta Norte: Valladolid e Zamora, cunha cronoloxía que iría dende finais do século XV ata avanzado 

o século XVII. A grande identidade que presentan levan a propor unha única área ou centro de pro

dución, que, mentres non avance a investigación neste campo, irnos situar na mencionada rexión . 

A elaboración en Galicia parece descartable pola falta de evidencias e dunha tradición na olería tradi

cional galega, así como palas características dos barros que se empregan nestas producións, alleos 

ós solos galegas. A súa chegada hai que enmarcala no acceso ás grandes feiras castelás, a través, 

quizais, daqueles arrieiros maragatos que a partir de fins do século XVI servían de enlace entre 

Galicia e as feiras de Medina de Rioseco, Villalón ou La Bañeza4. En todo caso, reivindican o papel 

de importante centro importador que terá Compostela no século XVI, condición 

que non se debe centrar exclusivamente naqueles campos, coma o téxtil, máis 

afortunados no seu tratamento documental. 
4 GARClA AL~N. L.: La alfarería de Caficia, Funda

ción Pedro Barrié de la Maza (A Coruña), 1983, 

esp. 1, pp. 40-41 . 
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Outro dos conxuntos máis interesant es dentro do repertorio cerámico de fins da ldade Media e come

zos da ldade Moderna é aquel composto por fragmentos de recipientes decorados en azul e morado 

sobre fondo branca. Da Rúa do Vilar contamos con algúns fragmentos de características uniformes en 

pasta, decoración e, en boa medida, forma . Un exemplo é o prato que aquí presentamos. 

Trátase en todos os casos recoñecibles, coma no do próximo claustro catedralicios, de fragmentos de 

pratos dos que podemos obter os seguintes trazos: bordo que estreita e vira recto cara á beira, infle

xións pouco sinaladas na evolución formal, apenas unha leve alteración desta evolución nas transi

cións bordo-carpo e carpo-fondo, neste último caso o tránsito está marcado por unha fina estría, e, 

por último, os fondos umbilicados. A cuberta é branca, en ocasións con tonalidade azulada, e as pas

tas varían non moi acusadamente sobre unha base cor crema. A decoración desenvólvese sempre en 

azul ou morado, cores que se alternan nos distintos motivos que cobren exclusivamente as caras 

internas dos pratos. 

A morfoloxía decorativa baséase fundamentalmente en motivos xeométricos simples, no~ que desta

can as liñas horizontais; a súa monotonía e sinxeleza está matizada pola alternancia das cores. Outros 

motivos desta serie, ausentes na Rúa do Vilar pero existentes no máis rico rexistro catedralicio e aínda 

dentro dese xeometrismo, son as bandas de reticulado e a disposición en espiral que as liñas ofrecen 

no fondo dos pratos. Tratase dunha morfoloxía máis complexa e que, quizais, haxa que interpretar xa 

como vexetal, cunha serie de arcos dispostos en sucesión ó redor do fondo. Dentro da maior elabora

ción da temática decorativa inclúese o motivo chamado do acicate, que, como as liñas onduladas 

desta peza, aparece conformando unha orla situada no extremo superior dos pratos. O último exem

plo da d.ecoración que podían ostentar estas cerámicas ofrece un grao máis elevado de complexidade 

e elaboración, dado que se trata dos restos dunha representación figurada, encontrada tamén no 

claustro catedralicio, da que só se conserva un fragmento, unha pequena parte dun rostro, en con

creto un olio coa silúeta en azul e a pupila en morado. 

Os exemplos desta olería recollidos na Rúa do Vilar presentan un aceptable estado de conservación, 

pero un elevado grao de fragmentación. A pesar disto, podemos distinguir a pertenza en orixe dal

gúns a un mesmo recipiente, o que nos permite avanzar na súa caracterización mediante a reconstru

ción parcial do mesmo. Esa reconstrución presenta un prato coas características antes esbozadas; 

tería unha decoración configurada na beira por unha banda definida por liñas en azul co motivo de 

ondas noutras dúas liñas, unha nesa mesma cor e outra en morado, ás que sucedería no carpo unha 

serie de liñas azuis e bandas moradas en alternancia, para rematar cunha estreita liña en azul que 

rodea o desaparecido fondo umbilicado do recipiente. 

Aínda que abundante nos rexistros arqueolóxicos galegas do século XVI, pouco sabemos da proce

dencia dest a cerámica en azul e morado que ternos que entender como unha das variantes do mude-

5 SuAREZ OTERO, J .: " Excavacións no patio do 
claustro da catedral de Santiago (1991 -1992)", 
Brigantium, 12, (2000), pp. 261-270. 

6 LLUBIA, L. M.: Cerámica medieval española, Bar
celona, 1968. 

7 AINAUD DE l.ASARTE, J.: "Cerámica y vidrio", in Ars 
Hispaniae, X, Madrid, 1952. 

xarismo. Llubiá6 interprétaa como produción das olerías mudéxares de Calatayud, 

a partir duns exemplares de prato semellantes ó que presentamos; o argumento 

que esgrime baséase na presenza dun azulexo coas mesmas cores procedente do 

convento de San Pedro Mártir, nesa mesma poboación e cunha datación de finais 

do século XIV. Para outros autores, como Ainaud de Lasarte7, a orixe desta pro

dución continúa senda unha incógnita, aínda que estaría relacionado coa olería 

mudéxar aragonesa. Os contextos galegas apenas poden axudar neste problema, 



pero un recente descubrimento nas augas da ría de Noia pode cambiar esta situación. Trátase dun 

pecio correspondente a un barco que transportaba un cargamento de cerámicas entre as que abun

dan as que tratamos aquí, o que permite coñecer a vía de chegada das mesmas a Galicia: o comercio 

marítimo. É esta unha alternativa ata o de agora descoñecida e que complementaría a expresada 

para a louza popular. Un feito, en fin, que debemos integrar nas relacións comerciais cos portas do 

Cantábrico, polos que saían moitos produtos da meseta española -recordemos o coñecido caso da 

la castelá- e, quizais, tamén do val do Ebro. 

J.S.O. 

BIBLIOGRAFlA 

Inéditos, agás unha parcial e concisa referencia no catálogo da exposición: Historia da arte na "Casa Grande do Pozo", Santiago de 
Compostela, Fundación Caixa Galicia, 2003. 
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Virxe con Nena. Carapucho dunha capa pluvial 

Manufactura española, comezos do 
século XVI 

O carapucho da capa pluvial é unha peza con forma de escudete que adorna 

as costas da prenda, como recordo das carapuchas que ata fins do século XV 

servían para se preservar da chuvia. Normalmente uníanse á capa e abrochában

se por medio de alamares de ouro ou de seda, aínda que nalgunhas ocasións 

unicamente ían cosidas pola súa parte superior ás costas da capa. 

Seda con fíos entortados en ouro 
Bordado 

49,SO x42 cm 

Procedente da Colección Blanco Cicerón 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

A decoración deste carapucho consiste nunha imaxe da Virxe co Neno sentada 

no seu trono e baixo dun arco rebaixado. O bordado cobre a totalidade da peza, 

e na súa elaboración empregouse a técnica de ouro matizado nas figuras da 

Virxe e o Neno, agás nas carnacións que están bordadas ó matiz con sedas de 

cores. Os fíos entortados de ouro constan dunha alma de seda amarela cunha 

forte torsión en "Z" que se cobre pola fina lámina de ouro enrodelada ó seu 

Nº inv. D-246 

redor. Os fondos, tamén de ouro, están bordados por medio da técnica de fíos lanzados que traballan 

dous a dous e se suxeitan por medio de finos fíos amarelos de seda. Nas columniñas laterais empre

gouse o punto enxabrado e, o mesmo ca no chan, están delimitadas por un cordón vermello de seda 

torto en "S". Pola súa parte, sobre o arco, vólvese utilizar o ouro matizado, pero esta vez como fondo 

para unha elegante e fina decoración renacentista de motivos vexetais en relevo. 

O ancho do galón perimetral que delimita todo o carapucho é un traballo de pasamanería con dobre 

decoración en relevo de flores de catro pétalos e follas de caxemira. É probable que, en orixe, a deco

ración do carapucho se completara con rapacello curto de ouro, hoxe perdido, xa que este tipo de 

adorno era habitual en pezas de alta calidade coma esta. 

P.B.G. 
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Caídas bordadas (2) cos apóstolos 

san Xoán e santo André, san Pedro e san Paulo 

Manufactura española 

Primeiro cuarto do século XVI 

Bordado 

Estas caídas, nas que o bordado cobre toda a súa superficie, deberon de formar 

parte do adorno central dunha casulla . En cada unha delas, . espazo e á com

partimentado en dous rexistros rectangulares que se adornan dun a arquitectu

ra con arcada gótica. Por baixo desta aparecen as figuras de san Pedro e san 

Paulo, nunha, e de san Xoán Evanxelista e santo André na outra. 

94 x 22 cm 

Procedente da Colección Blanco Cicerón 

Compra en sala de subhastas 
As figuras dos santos están bordadas ó matiz con fías de seda de diferente 

grosor, así coma o ceo de fondo. Pala súa parte, as arquitecturas con arcadas 
Nº inv. D-251 e D-252 

góticas están bordadas con fías entortados de ouro. Nos arcos e nas torres 

superiores empregáronse puntos enxavados, resaltados por unha decoración de cordóns en relevo 

para obter unha maior profundidade. Nas columnas e pilastras, cóbrese toda a superficie por medio 

de fías entortados di;! ouro lanzados de catro en catro e suxeitos de dous en dous, formando pequenos 

compartimentos de carácter xeométrico. Nos nimbos dos santos, os fías entortados traballan de dous 

en dous, mentres que na superficie que configura o chan, o traballo é de un en un. En todo o labor, 

utilizáronse fías entortados de ouro de dous grosores diferentes, aínda que ambos con torsión "S" 

para obter diferentes volumes. 

O galón perimetral que serve como remate é un fermoso labor de pasamanería facendo enladrillado. 

En liñas xerais, en todo o traballo decorativo, tanto de bordado como de pasamanería, apréciase unha 

tendencia á decoración xeométrica, lograda por medio dunha gran precisión técnica. 

P.B.G. 

BIBLIOGRAFIA 

W.M .: Exposición Inauguro/. Imaginería jacobea, Orfebrería y otros artes relacionados con el culta a Santiago en Ca/icia, Catá logo de 
Exposición, Santiago de Compostela, 1965, p. 78. 
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Piedad e 

Anónimo hispano-flamengo, 
primeiro cuarto do século XVI 

Madeira policromada 

83 x 43 x 27,5 cm 

O artista trata un dos temas de máis fondo calado da iconografía relixiosa 

occidental: a representación de Cristo marta en brazos de súa nai, a Virxe María; 

asunto de gran patetismo que entronca coa relixiosidade popular e a sensibili

Procedente da capela de Soncti Spiritus 
(?), catedral de Santiago de Compostela 

dade hispana tardomedieval, plenamente vixentes na España da primeira metade 

do século XVI, na que a lgrexa nacional asumía as formas e iconografías caracte

rísticas da época gótica como parte dun discurso tradicional enarborado como 

bandeira de prestixio e ortodoxia . Unha mensaxe encamiñada, coa súa carga Santiago de Compostela, Museo da 
Catedral 

de humanismo e suave patetismo, a chamar os fieis á devoción, co obxectivo 

de que o pobo sentira e vivira a piedade relixiosa como algo próximo e facil

mente intelixible. 

BIBLIOGRAFIA 

O dramatismo da escena acentúase ó presentar o carpo marta e case nu do Salvador, apenas cuberto 

por un pano de pureza, sobre o regazo da Virxe María, totalmente cuberta por unhas vestiduras 

-túnica, manto e touca que enmarca o rostro e acentúa a súa íntima expresión de dar- que parecen 

protexela como unha sorte de coiraza de pregues que procuran a talla fonda para lograr esa aparencia 

acartonada, ríxida, en aresta, tan propia do gusto hispano-flamengo no contorno de 1500. No medio 

das teas de María destaca a anatomía precisa do Cristo marta, discretamente musculado e de pel 

tersa, permitindo que se aprecie a estrutura ósea, os tendóns e os músculos apenas relaxados tras as 

tensións do martirio por crucifixión. A captación da traxedia centra o seu interese nas expresións de 

María e Xesús. Ela, serena pero moi aflixida, expresando ó tempo a resignación debida ós designios 

divinos e a dar humana intensa, interiorizado. Contrasta con esta dozura da Virxe o rostro morto do 

Filio, representado cos olios medio pechados, os pómulos marcados, as meixelas tensas e a mandíbula 

aberta permitindo a visión da dentadura . O naturalismo do que fai gala este grupo da Piedade acen

tuouse nun momento indeterminado da primeira metade do século XVIII, cando a peza sofre unha 

intervención na que, ademais dun repinte pouco grato, se lle engaden ás dúas figuras olios de vidro 

que buscan unha maior viveza na expresión de María e un incremento do patetismo na de Cristo. 

A pesar dos engadidos e intervencións posteriores ó momento da súa execución, a obra mantén a 

forza orixinal -serenidade, dar e tenrura- con que o artista soubo dotala. Aínda que o estilo de filia

ción flamenga puidera indicar unha orixe vinculada ós escultores que traballan nos piares da capela 

do Grande Hospital Real de Santiago nas primeiras décadas do século XVI, máis ben parece que a 

obra procede de Castela, resultado da circulación de manufacturas e bens mobles entre as cidades 

e feiras castelás e unha Compostela que comeza a vivir unha época -o Renacemento- de anovado 

esplendor. O eclecticismo do que fai gala o foco artístico compostelán durante 

o século XVI é fiel reflexo das variadas tendencias e influencias que ata a cidade 
BARRAL IGLESIAS, A.: "El Museo y el Tesoro", en 
GARCIA IGLESIAS, J.M. (dir.): La Catedral de 
Santiago, A Laracha (A Coruña), 1993, 

de Santiago chegan nese fecundo período. 

pp. 497-498. F.5. 
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Cultura e peregrinación 

Francisco Singul 

Durante o século XI produciuse en Europa occidental un florecemento dos camiños 

ele peregrinación que te ñen como meta o santo sepulcro do apóstolo Santiago. Neste 
éxito tivo que ver, e n gran medida , a superación do temor supersticioso que popular

mente se lle profesaba ó ano 1000, final 
dos te mpos para unha socieclacle ru

ralizacla e escasamente cultivada, ata

fegada polo peso do traballo agrícola , 
as contraprestacións fe udovasaláticas, 

a violencia endémica e a fera trabadela 
das enfermiclacles . Estas rutas orien
tadas cara ó finisterre hispano, trazadas 
no solar da cristianclade latina , conso

licláronse nos fins do séc ulo XI e du

rante a centuria seguinte coa peregri
nación espontánea ele milleiros ele fieis 

que gozaron na península do apoio das 
monarquías de Aragón e Navarra e el e 

Castela e León. Os séculos centrais da 
Iclade Media constituíron, el e feíto, 

unha época clouracla para as peregri
nac ións xacobeas. Santiago ele Compostela, durante o episcopado de Diego Xelmírez 
(1100-1140), fo¡ centro clun mundo bulicioso e devoto, cosmopolita, ecléctico e babé

lico, entregado a unha experiencia colectiva n a que a pieclade cristiá, a fe na media
ción do Apóstolo e o exercicio xeneroso da hospitalidacle, vehiculizaclas a través dun 

camiño-corclón umbilical que comunicaba a cidade universal con Occidente, mes turá

banse nese matraz xacobeo cos froitos do intercam bio ele noticias, ideas, mercadorías , 
formas e saberes que circulaban polos itinerarios el e devoción con afán de se es tender, 

cobrar novos mercados e participar da fecuncliclade creativa do Camiño el e Santiago. 

Esta ruta de peregrinación cruzaba ele les te a oeste os reinos cristiáns do norte his
pano, comunicando as capitais e principais cidacles da área (Jaca, Pamplona, Nájera, 

O camifio a través do 
río Arga. Puente La 
Heina (Nava rra ) 
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Burgos, León, Astorga e Santiago de Compostela) cos camiños, terras, vilas e cidades do 
resto ele Europa, converténdose nun espazo ritual, sacro, íntimamente ligado á meta 
compostelá. Os estímulos culturais, comerciais, demográficos, urbanísticos, políticos e 
diplomáticos difundidos a través desta vía ele comunicación cobraron maior forza coa 
capaciclacle ele transmisión dos propios peregrinos. De tal sorte que este dinamismo 
potenciou un singular espazo ele culto e cultura no que as grandes obras da arte romá
nica constitúen un ha colosal empresa artística que ' expresa, como ningunha outra mani
festación cultural, as conquistas da comuniclade cristiá medieval. Determinante fo¡ para 
isto o pulo da elite eclesiástica e a contribución dos beneditinos. Os novos aires monás
ticos auspiciados pola reforma cluniacense e as innovacións litúrxicas impulsadas polo 
papado a través do programa reformista gregoriano introducíronse na península, che
ganclo a Aragón en 1072 e algo clespois a Castela e León, en especial clespois do Conci
lio ele Burgos de 1080. Estes procesos -ós que non era alleo o éxito crecente da pere
grinación occidental- estimularon ele xeito significativo a creación ele graneles edificios 
monásticos e catedralicios integrados nun mundo rural cada vez mellar explotado -en 
boa medida gracias ás novas formas de labrar e técnicas impulsadas polos monxes- e nas 
ciclacles situadas no C amiño ele Santiago. Tales circunstancias vividas durante os reina
dos ele Afonso VI ele Castela e León ( 1072-1109) e ele Sancho Ramírez ele Aragón e 
Navarra (1063-1094) promoveron un dinamismo social, económico, espiritual e cultu
ral, amplificado polo fenómeno da peregrinación. Nesta época a ruta compostelá foi máis 
ca nunca un poderoso e operativo medio de comunicación ele masas no que tivo cabida 
a difusión ele todas as empresas impulsadas nos reinos cristiáns. Os grupos de peregri
nos ele todas as nacionalidades, reflectidos maxistralmente no Libro V do Códice Calix
tino, circulaban en clúas clireccións apostas: cara á meta apostólica e, na viaxe de retorno, 
en dirección ós países ele ultraportos. Estas masas heteróclitas e devotas conformaron 
un público consumidor ele produtos cultLirais e comerciais, ó tempo que servían ele canle 
de difusión privilexiacla ó servizo da creativiclade nas súas múltiples facetas. 

Repetiuse en moitas ocasións que o feíto de peregrinar a un lugar sagrado é mani
festación característica ele case todas as relixións e de todos os tempos, e que no caso 
da v:iaxe piadosa a Santiago ele Compostela, a peregrinación é metáfora da vida terrea!, 
tal como expresa a espiritualiclacle agostiña, ele gran predicamento en Occidente durante 
os séculas XII e XIII. Recordaba ]. Fontaine que, para santo Agostiño, a peregrinación 
piadosa representa o esforzo colectivo da humaniclade no seu paso polo mundo físico; o 
camiño que conduce, en definitiva , á patria celestial da que o home procede e cara á 
que tencle, tras unha estancia temporal e efémera polo mundo sensible. Tenclo en conta 
este principio, as peregrinacións cristiás iniciaron o seu periplo devoto nos primeiros 
séculas da nosa era, con Roma e Xerusalén como principais destinos . Os romeiros visi
taban na caput niundi os sepulcros ele san Pedro e san Paulo, as catacumbas repletas ele 
reliquias e as basílicas constantinianas; no caso ele Terra Santa eran os Santos Lugares 



citados nos Evan.,"l'.eos e nos Feítos dos Apóstolos, a xeografía bíblica onde se desenvolveu 
a Vida e PaL"Xón do Señor, o ámbito dos desvelos dos palmeiros que viaxaban con tanto 
risco ata o extremo oriental do Mediterráneo. Esta práctica piadosa e humilde, esforzada 
e sincera constitúe para a cristiandade un tesauro espiritual e cultural que forma parte 
da vivencia relixiosa .de toda a colectividade. 
Cando xorde a peregrinación ó locus sancti Iacobi 
no século IX, cobra forza no X e consolídase nos 
séculas centrais da Idade Media, o santuario xaco
beo herda esta inercia de devoción e os azos de 
entrar en contacto co supraterrenal. É evidente 
que, dende as súas orL"Xes , o fenómeno do Camiño 
de Santiago estivo relacionado co xeneralizado 
sentimento cristián de fonda devoción ás reliquias 
dos santos e daqueles obxectos que estiveran en 
contacto con Xesús, a Virxe, os apóstolos, os már
tires ou outros santos. En Hispania, tras o final do 
estado visigodo e da irrupción na Península do 
islam, a exigua sociedade cristiá do século VIII 

-apenas limitada ó ámbito ástur-galaico- consi
deraba a Santiago o Maior como santo patrón e 
defensor do reino . Europa coñecía, polo menos 
dende o século VII, gracias á difusión do Brevia
runi Apostolorum - texto que indicaba os lugares 
evanxelizados polos apóstolos despois de Pente
coste-, a tradición da predicación do apóstolo 
Zebedeo na Península . A transmisión oral desta 
predicación seguiuna un pequeno conxunto de 
textos difundidos por Occidente durante os sécu
las VII-IX. Estas novas indicaban con insistencia 
que Santiago predicara o evanxeo nos confíns 
occidentais do mundo coñecido, nun esforzo por 
difundir a nova da redención do xénero humano a través do sacrificio de Xesús na cruz. 
Outra tradición distinta e outras fontes textuais tamén anteriores ó descubrimento da 
tumba xacobea destacaron a localización en Galicia des te sepulcro, nun lugar "moi pró
ximo ó Mar Británico", segundo expresión textual do monxe inglés Beda o Venerable, 
utilizada por este clérigo na fin do século VIII. A Revelatio das reliquias xacobeas con
firmou a veracidade destas suposicións, tradicións e novas escritas. 

O bispo iriense Teodomiro (t84 7) tivo a honra de protagonizar o célebre achado. 
Como consecuencia do descubrimento da tumba, entre os anos 820-830, no interior 

Peregrinos xacobeos . 
Detall e das portas 

renacentistas do 
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dun edículo sepulcral aparecido entre a maleza que cubría parte dun lugar case desha
bitado da diocese de Iría, o rei ástur Afonso II (791-842) e o propio prelado auspiciaron 
a creación da infraestrutura básica para construír o santuario primixenio. Esta decisión 
tería unha gran proxección ele futuro, sobre todo gracias á doazón de terras ó santo lugar 
outorgada polo soberano, quen tamén manclou construír a primeira basílica e estable
ceu unha comuniclade monástica ó servizo do culto apostólico. Co tempo esta funda
ción converteuse en algo moito máis complexo. O éxiguo centro ele culto, constituído 
por unha igrexa que alberga o sepulcro apostólico, unha residencia para o hispo e os seus 
servidores e un pequeno mosteiro, deu lugar a unha estrutura urbana con capacidade 
habitacional e ele servizos, peso demográfico e entidade social susceptibles de desen
volver un burgo amurallado de certa entidade nos séculas X-XI. A Compostela altome
clieval foi procluto espontáneo -e posiblemente inesperado- da peregrinación, froito da 
devoción ele xentes devotas chegadas dende os recantos máis diversos do reino, doutras 
partes da península e incluso de ultraportos. Xentes que por amor a Santiago, fieis ó seu 
poder ele intercesión , sentíronse atraídas polo santuario e desexaron vivir e morrer á som
bra do sepulcro apostólico. Como proba cleste proceso social e urbano hai constancia 
documental , xa a comezos do século X, da existencia ele vecifios cornposteláns ele orixe 
estranxeira. A consolidación da vitalidade urbana do burgo xacobeo reforzouse antes do 
ano 1000, coa inquietude pastoral dos bispos de Iría-Compostela Teodorniro, Sisnando 
I, Sisnando II e san Pedro de Mezonzo, eco apoio dos reís ástures Afonso II e o seu suce
sor Afonso III, infatigables doantes ele terras e privilexios, adernais de seren os promo
tores das dúas prirneiras basílicas xacobeas que custodiaron o sepulcro. Se o templo pri
mitivo erixido polo rei Casto debe entenderse como unha actuación de urxencia, 
edificado con pobres materiais, a segunda igrexa prerrornánica, doada por Afonso III e 
consagrada en 899, fo¡ o edificio relixioso cristián de rnaiores dirnensións da Península. 
Este ernpefio do reí Magno por lle ofrecer a Santiago un templo abraiante , rnaior que 
calquera outro de Üviedo, parece indicar, adernais do valor simbólico e representativo 
da doazón ó santo patrón, a proxección da peregrinación occidental e as esperanzas de 
futuro que no santuario investían os seus promotores . 

Coa superación do ano 1000, a autoafirrnación do norte cristián e a fin de al-Andalus 
corno principal potencia peninsular, as peregrinacións a Santiago continuaron a ritmo 
crecen te durante o século XI, impulsando a idea de iniciar unha nova catedral que tivese 
maior capacidacle e presenza na urbe. A colosal basílica románica comezouse a edificar 
en 1075, baixo auspicios do bispo Diego Pefaez e o patrocinio de Afonso VI de Castela 
e León , senclo o edificio aglutinaclor e xerador da estrutura urbana medieval da meta 
do Camiño de Santiago. Dende o punto de vista tipolóxico e estilístico, hai que dicir que, 
en síntese, o novo sistema artístico transnacional logrou na Compostela do século XII un 
exemplo perfecto, o modelo máis acabado do Románico europeo, un edificio proxectado 
tras dun século ele ensaios e tentativas, no que a arquitectura, a escultura monumental 



e a pintura mural -hoxe perdida ou escondida 
baixo capas de enlucidos ou outras pinturas
alcanzaron unhas cotas artísticas de perfección 
e beleza difíciles de superar. Durante o fecundo 
episcopado de Xelmírez desenvolveuse na ci

dade un intenso programa construtivo e cul
tural ó servizo do culto xacobeo e da peregri
nación ; un programa edilicio no que os artistas 
realizaron as obras da catedral, os clérigos e os 
intelectuais traballaron no scriptorium redac
tando os libros da Historia C011ipostelá e do Có
dice Calixtino, ademais de copiar os máis va
liosos documentos históricos e xurídicos da 
lgrexa de Santiago, coa fin de reunilos nun 
tombo artisticamente miniado para proveito das 
xeracións futuras . A época xelmirá foi rica en 
logros para a arquidiocese compostelá, espe
cialmente no contexto hispánico, conseguindo 
que a lgrexa de Santiago e o camiño de pere
grinación intimamente vinculado a ela gozasen 
do maior prestixio dentro e fóra das fronteiras 
do reino. A nova sede metropolitana expresá
base, neste programa representativo e simbó
lico, a través dunha cidade-santuario aberta a 
todos os pobos de Occidente, centro espiritual e comercial de resonancia internacional, 
referencia modélica para todo o mundo cristián. Un armazón e unha situación que eran, 

I 

ó tempo, consecuencia e orixe do vigoroso desenvolvemento das peregrinacións xaco-
beas . Na Compostela do século XII chegarase a unha síntese cultural fecunda , froito do 
intercambio de ideas técnicas e procesos artísticos postos ó servizo dun proxecto polí
tico, relixioso e social. 

O auxe demográfico, económico e cultural experimentado no norte peninsular animou 
os monarcas Afonso VI e Sancho Ramírez á promoción, nos seus respectivos reinos , dunha 
serie de edificios relixiosos nos que se sintetizaron os logros teóricos e empíricos de va
rias xeracións de artistas europeos, preocupados ó seu tempo pola consecución dunha 
serie de solucións e sistemas construtivos -o trazado e elevación de bóvedas pétreas 
capaces de cubrir amplos espazos fo¡ durante centurias cabalo de batalla_ dos arquitectos
aptos para a plasmación do universo simbólico concretado nas grandes igrexas abaciais 
e nas novas catedrais urbanas que se terían que construír nos séculos XI e XII. O pro
longado período altomedieval fo¡ testemuño en Occidente do estudio e posta en prác-
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Capiteis de San 
Martiño de Frómista 
(o da esquerda, ins
pirado nos relevos do 
sa rcófago romano de 
Husillos). Palencia 

tica das tradicións artísticas tardoantigas, concretando un sistema arquitectónico e sim
bólico común con particularidades e localismos que o enriquecen, propiciando na pe
nínsula o que se deu en chamar arte do Camiño de Santiago. Neste espazo físico e sim
bólico os soberanos demostraron, no ámbito artístico, a mesma decisión que demostraron 
ó crear a infraestrutura básica da peregrinación, rehabilitando camiños antigos, trazando 
novos tramos, construíndo pontes, eliminando impostos e peaxes e propiciando a crea
ción dunha rede asistencial. Neste proxecto colectivó auspiciado polo poder Real fo¡ de-

cisiva a contribución económica re
cibida, en concepto de tributos, das 
debilitadas taifas islámicas. Parado
xalmente, o ouro de al-Andalus con
tribuíu en boa medida na construción 
das novas catedrais e mosteiros dis
tribuídos pola ruta de peregrinación 
que conducía á tumba do santo pa
trón dos cristiáns. A xenerosidade das 
institucións rexias, sumada á exce
lente capacitación dos obradoiros 
construtivos do norte hispano, evo
lucionou favorablemente e en íntima 
conexión co fecundo papel da ruta 
xacobea como eixe vertebrador do re
nacemento da vida urbana e do novo 
auxe económico e comercial da Es
paña cristiá. 

Transcendendo a vella e xa supe
rada interpretación da arte do Camiño 
de Santiago como unha experiencia 

baseada na circulación de mestres e obradoiros que, a través das rutas de peregrina
ción do ámbito hispano-francés, itineraban para atender a demanda concreta de igrexas, 
mosteiros e catedrais, hai que entender estas realizacións como produto do fértil e in
teractivo espazo cultural xestado en Occidente en torno á cultura cristiá e ó impulso 
da peregrinaxe a Compostela. Aínda que a itinerancia de artistas románicos foi certa nal
gúns casos específicos -é coñecido o caso do mellar escultor de Frómista, que traballou 
despois na catedral de Jaca, ou o feíto de que Esteva se coñecera na catedral de Pam
plona , en 11O1 , como mestre da obra de Santiago-. Hai que rexeitar o concepto de 
obracloiros itinerantes para reivindicar como puntos de partida as fontes e influencias 
comúns. Así, por exemplo, os primeiros escultores da arte do Camiño ele Santiago que, 
no último cuarto do século XI , iniciaron a catedral ele Santiago e traballaron na colexiata 



de San Isidoro de León non teñen en común máis cá súa filiación estilística ultrapire
naica. Durante a primeira campaña construtiva da basílica románica compostelá, no pe
ríodo 1075-1088, déronse en Santiago relacións coa escultura de Conques e Auver
nia, mentres que en León a influencia provén da primeira escultura de Saint-Sernin de 
Toulouse. 

Á marxe destes detalles , o Camiño Francés 
asiste á súa monumentalización durante o curto 
pero fecundo período que abarca dende 1075 
ata 1125; medio século no que se constrúen as 
súas principais igrexas e catedrais, producíndose 
entre os edificios relacións estilísticas que dan 
lugar a unha certa homoxeneidade. Unha apa
rencia de unidade derivada da súa pertenza a 
unha mesma cultura e a un espazo artístico e es
piritual integrado . Este grupo de edificios que 
conforma o nervio artístico do Camiño de San
tiago está integrado pola catedral de Santiago, 
a colexiata de San Isidoro de León, a igrexa de 
San Martín de Frómista (Palencia), a catedral de 
Jaca e as igrexas francesa-s de Santa Fe de Con
ques e Saint-Sernin de Toulouse. A este con
xunto habería que engadir as desaparecidas ca
tedrais románicas ·de Pamplona, Burgos, León e 
Astorga . Un grupo de edificios que, en defini
tiva, amosan o seu fulgor no Camiño Francés 
coma nun xogo de espellos, cativándonos coas 
interrelacións estilísticas da súa arquitectura e 
da escultura das súas portadas . O fluxo e o re
flexo destas relacións oriéntase cara á meta do 
Camiño de Santiago, sendo na súa basílica xa
cobea onde se evocan solucións e formas procedentes de gran parte dos edificios citados, 
proxectando outra volta, pero nesta ocasión noutras direccións , cara ó Leste e outras 
áreas, o brillo dun edificio único que se explica a si mesmo coma síntese e recapitula
ción da arte dos camiños de peregrinación. É precisamente na cidade de Santiago onde 
este edificio prodixioso que é a súa catedral con ta para a súa promoción coa fortaleza do 
apoio da mitra compostelá, tendo a Xelmírez, primeiro arcebispo da sé, como principal 
artífice. Para lograr os seus obxectivos políticos e relixiosos, cifrados basicamente en po
tenciar o prestixio de Santiago como sé apostólica, metropolitana e meta dunha pere
grinación universal e multitudinaria, o prelado cultivou a amizade dos poderosos abades 
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de Cluny e dos influentes membros da curia romana. Coa súa tenacidade conseguiu o 
privílexio do palio de mans do papa na basílica de Letrán, organizou a lgrexa de Santiago 
e o seu señorío temporal , reconstruíu igrexas, mosteiros e fortificacións do seu territorio, 
incrementou o prestixio cultural e pastoral do clero compostelán e fortaleceu o peso da 
diocese no contexto do reino castelán-leonés. Finalmente, en 1120, logrou para a lgrexa 
de Santiago o rango de metropolitana, converténdose Xelmírez no seu primeiro arce
bispo. Un complexo proxecto de promoción que, natúralmente, reverteu no éxito da pe
regrinación xacobea. 

Cando o ímpeto devoto e espontáneo das xentes comezou a mermar polos rigores dos 
séculas XIV e A.'V -a Guerra dos Cen Anos, a tristemente célebre peste de 1348 e a crise 
xeneralizada na lgrexa latina e na sociedade occidental constituíron motivos poderosos-, 
a elite eclesiástica decidiu organizar un novo impulso promocional das peregrinacións a 
Santiago e a San Salvador de Oviedo coa celebración dos anos xubilares. -A inercia do 
fluxo peregrinatorio logrado co aliciente das indulxencias plenarias e a forza da fe na 
intercesión do Apóstolo continuou a alentar a esperanza dos xacobitas durante a ldade 
Moderna, facendo que a experiencia cultual e cultural do Camiño de Santiago saíse 
reforzada co impulso devoto dos peregrinos católicos. Estes, transcendendo a agre crí
tica humanista ele Erasrno e os seus seguidores, pasando sobre os atrancos coléricos da 
iconoclastia luterana e sorteando os perigos da intransixencia clunha España -a de Filipe 
JI- cada vez máis ensimesmada e pechada a todo estímulo exterior, decidiron asumir con 
valentía o espírito contrarreformista de exaltación do culto ós santos, para revitalizar a 
peregrinación xacobea en época barroca e prolongar o ronsel da devoción a Santiago 
durante a Ilustración e o século XIX, a pesar das novas críticas do enciclopedismo e do 
dano causado por feítos tan graves como a invasión napoleónica e a Guerra da Inde
pendencia, transcendendo conflitos políticos , económicos e sociais dun país que osci
lou entre monarquía e república, sobrevívíndo no Üitocentos entre gobernos conserva
dores e liberais. Como se recordará, o redescubrimento dos restos de Santiago e dos seus 
discípulos Teodoro e Atanasia en 1879, no subsolo da catedral, e a organización na cabe
ceira do templo románico dunha cripta aberta ó culto apostólico, lanzaron ó mundo cató
lico unha nova luz revítalizadora que, en clave romántica e polo tanto de revalorización 
do mundo medieval , pareceu impulsar outra volta a peregrinación occidental. Pero o 
espellismo dunha nova era dourada para o feíto xacobeo crebouse coa violencia que lace
rou, coas súas crueis guerras e agres posguerras , a convivencia europea durante gran 
parte do século XX. Coa celebrada desaparición en Europa da tensión provocada polos 
dous bloques sociopolíticos enfrontados en Guerra Fría e silente e a ilusión dun conti
nente unido no económico e no cultural ábrese unha nova esperanza na fin do século 
XX, concordando cunha sociedade europea que descobre de novo a esencia dos valores 
universais da peregrinación xacobea, valorizando os seus contidos espirituais e sociais . 
Xorde así unha sociedade democrática que decide libremente (e de maneira espontá-



nea, coma nas orixes do fenómeno xacobeo) asumir a herdanza moral que fixo do Camiño 
de Santiago un dos feítos que máis contribuíron á consolidación da identidade europea 
e ó desenvolvemento da cultura occidental. 

A semente espiritual crecida ó abeiro das peregrinacións a Santiago propiciou a crea
ción fecunda e colectiva dunha cultura cristiá de valores fondos e vocación universal, 
produto da vivencia espiritual e da creatividade dunha sociedade plural e menos 
pechada en si mesma do que de cotío se pensa, permeable a moitas suxestións culturais 
de orixe xudaica e islámica. O alcance desta singular síntese favoreceu no norte hispá
nico, en especial durante os séculas XI e XII, a vitalidade capaz de xerar a experiencia 
creativa da arte do Camiño de Santiago. Un mundo novo de formas, símbolos, espazos 
e sensacións e> .. 'Presado nuns programas artísticos -integrados nunha síntese de arqui
tectura, escultura, pintura e ourivería- que anova as raíces culturais europeas coa visua
lización dos textos sagrados a través da arte, nunha proposta enriquecida cunha nova 
lectura e valorización da herdanza do pasado. Conséguese así un novo sistema visual, 
simbólico e espacial nos principais edificios nos que recae o maior esforzo creativo da 
colectividade occidental. Isto sucede dun xeito tal que as novas catedrais, igrexas e aba
ciais -aínda que tamén os palacios civís e eclesiásticos, os hospitais , os obxectos litúr
xicos e os emblemas de poder- responden a un modelo integrador, posto de relevo polo 
sistema románico e a partir do século XIII pola experiencia gótica, resultado do fulgor 
dunha cultura que encontra no Camiño de Santiago unha das canles difusoras e creati
vas más vigorosas. 

Aínda que a poderosa presenza das catedrais do Camiño -Jaca, Pamplona, Burgos, 
León, Astorga e Santiago de Compostela- é determinante para o desenvolvemento das 
novas canles expresivas, foron os mosteiros cluniacenses e cistercienses da ruta -e os 
conventos mendicantes, a partir dos séculas XIII-XIV- as principais institucións nas que, 
en boa medida, se encontra gran parte do nervio creativo desta experiencia artística e 
cultural. Responde tamén a isto o feíto de que estes centr~s relixiosos e de poder lide
ren a e;...'Periencia cristiá da caridade e do exercicio da hospitalidade cos peregrinos, sinal 
de identidade fundamental da peregrinación occidental. O servizo asistencial observa
ble en cada unha das rutas xacobeas reflectía un feíto corrente na sociedade medieval: 
a atención das necesidades máis urxentes, tanto na orde espiritual coma na material e o 
sanitario, duns peregrinos que, debido ás distancias e á dureza da ruta, moitas veces che
gaban ó final de cada etapa maltreitos, fomentos e enfermos. Esta realidade cotiá e lace
rante incentivou o nobre afán caritativo e hospitalario das comunidades monásticas e 
conventuais, dos cabidos eclesiásticos, das poboacións do Camiño, dos nobres e dos reis. 
As institucións civís e relixiosas, así como moitos particulares piadosos e con capacidade 
económica entregáronse á fundación, dotación e mantemento de hospitais dedicados a 
solucionar as demandas asistenciais. Segundo sexa a orLxe da súa fundación, estes cen
tros de acollida pódense clasificar en hospitais episcopais, catedralicios, das ordes mili-
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tares, monásticos, rexios, nobiliarios, parroquiais e, xa no mundo urbano, gremiais e de 
confrarías. Durante a Idade Media, e en especial nos séculos centrais, hai que entender 
o exercicio da hospitalidade privada e monástica como formas características da socie
dade e da piedade cristiás. No ámbito concreto do Camiño Francés, o traballo diario de 
dous relixiosos que abrazaron a santidade polo seu decidido labor asistencial -san Xoán 
de Ortega e san Domingos da Calzada- fo¡ decisivo para estender o exemplo e que non 
faltaran doazóns para a creación e dotación de novos centros de descanso e acollida para 
pobres e peregrinos. Os reís medievais de Aragón e Navarra e de Castela e León funda
ron gran cantidade de hospitais no Camiño de Santiago, manifestando a vontade rexia 
de exercer a virtude cristiá da caridade e de servir así a Deus e a Santiago, "cabeza reful
xente e dourada de Hispania /defensor poderoso e patrón especialísimo", como rezaba 
o himno litúrxico O Dei \lerbum cantado nas igrexas do reino de Asturias antes do des
cubrimento da tumba apostólica en Compostela. Ó final do Camiño, a hospitalidade na 
cidacle ele Santiago, en época medieval, exercíase gracias á institución asistencial pública 
que se encontraba ás portas da catedral, en plena praza do Paraíso, adxacente á Porta de 
Francia, fachada norte da catedral románica. O hospital de Santiago funcionou durante 
todo o medievo sosticlo polas doazóns dos arcebispos. A súa capacidade víase desbor
dada en época ele grandes peregrinacións, polo que non podía atender adecuadamente 
a gran demanda de Jeitos. Cando isto sucedía, as naves laterais e posiblemente tamén 
as tribunas da basílica apostólica funcionaban como hospedaxe e centro asistencial. 

Outra vertente significativa do fenómeno xacobeo como fito cultural ofrécea o feito 
ele que o Camiño ele Santiago, espazo sacro por excelencia, vía de ascese e superación 
protexicla en todo momento por Cristo, a Virxe, o Apóstolo peregrino e outros santos 
específicos que marcan este itinerario piadoso e devocional, conte cun gran número de 
santuarios secundarios onde se veneran reliquias significadas. Santuarios e reliquias sus
ceptibles de ofrecer en cada momento unha nova oportuniclacle para que fieis e pere
grinos se encontrasen cara a cara co milagre, unha das buscas ou inquedanzas máis clese
xadas polos devotos -recórdese, neste senso, o Libro II do Liber Sancti Iacobi, dedicado 
a recompilar os milagres de Santiago o Maior-. As razóns do éxito alcanzado pola pere
grinación a Santiago son difíciles ele racionalizar, pero sen dúbicla hai que destacar aque
les aspectos que afectan á mentalidade relixiosa da cristiandade medieval e a súa paixón 
polo culto ás reliquias: a vivencia do milagre que se ofrece nos espazos sagrados, espe
cialmente se estes acollen algún corpo santo, a imaxe simbólica que se tiña do mundo 
sensible e, en definitiva, a vivencia da espiritualidade e do ambiente psicosocial propio 
do mundo medieval. As motivacións máis xerais que os peregrinos demostraban eran de 
índole clevocional, piadosa e penitencial. O fenómeno da peregrinación xacobea, pola 
súa carismática vivencia e a experiencia que representaba, máis alá do sensible, trans
cencleu o sentido máis prosaico do Camiño ele Santiago como vía de comunicación ó 
uso, para clevir en espazo sagrado no que o peregrino se entregaba a unha ascese peni-



tencial e a un exercicio da caridade e da solidariedade que lle facilitaban o seu encon
tro co suprasensible. Durante toda a Idade Media o Camiño de Santiago foi, polo tanto, 
unha sorte de vía simbólica e purificadora na que a vida humana púñase ó dispor de 
Deus e do seu achegado amigo e querido apóstolo, o Señor Santiago. Todo esforzo estaba 
encamiñado a lograr as indulxencias ofrecidas pola Igrexa compostelá e alcanzar as gra
cias especiais para un mesmo ou ben para un familiar ou amigo, vivo ou defunto, que 
lle fixera ó xacobita a encomenda da peregrinación. Esta era outra das motivacións máis 
comúns. O Camiño de Santiago fo¡ vía de purificación para vivos e mortos, para unha 
persoa ou unha colectividade. O penitente podíase entregar a esta experiencia salvífica 
en representación dun familiar enfermo ou falecido, peregrinando polo sufraxio da alma 
do impedido ou do defunto, ou ·incluso como representante dunha comunidade, unha 
parroquia ou unha cidade necesitada de axuda divina para combater unha calamidade 
natural ou humana: unha peste ou unha guerra. Fose a Compostela polo motivo que for, 
o peregrino despedíase na súa parroquia cunha cerimonia na que se oraba pola súa causa 
e na que se bendicían o bordón e o zurrón, elementos-símbolo da súa viaxe de ascese. 
Cando regresaba á súa terra de orixe, procurnba pendurar do seu pescozo ou prender 
nas súas roupas unha cuncha de vieira comprada na praza do Paraíso de Santiago, nas 
portas da catedral. Os teólogos composteláns do século XII explicaban no sermón Vene

randa dies que esta cuncha era símbolo das boas obras; representaba os actos de cari
dade e de amor que ían indinar favorablemente a balanza do peregrino na hora do Xuízo 
da alma. As boas obras logradas en vida e a purificación espiritual lograda por medio da 
dura peregrinación simbolizábanse a través da cuncha e con ela identificábase e prote
xíase o peregrino. Co paso do tempo e o desenvolvemento do fluxo de información xerado 
no contorno dos camiños de peregrinación, moitos xa iniciaban o Camiño de Santiago 
cunha cuncha prendida nas súas roupas, no zurrón ou na aba do sombreiro. Deste xeito, 
os peregrinos xacobeos contaban cun distintivo identificador, un elemento que simboli
zaba e propugnaba as súas intencións piadosas, caritativas e penitenciais. 

Ó tempo que esta experiencia pacífica e salvífica se desenvolve, a outra cara da moe
da propón o modelo cultural do espírito cruzado como un dos fenómenos máis íntima
mente ligados ás peregrinacións. Para explicar este aparente sen sentido hai que intentar 
unha aproximación á mentalidade cristiá-occidental de comezos do século XI. Neste con
texto promóvese unha sorte de sacralización da cabalería feudal, nun exercicio retórico 
e simbólico que requiriu de todo miles Christi (soldado de Cristo), a función de protector 
dos peregrinos que marchaban a Terra Santa ou a Santiago de Compostela, saíndo re
forzado o papel moral e a función social dunha clase social dedicada á práctica da guerra. 
A fundación das ordes militares, paradigma deste novo ideal, fo¡ consecuencia das pe
regrinacións cristiás a Xerusalén e do seu brusco corte, debido á irrupción na escena pa
lestina dos turcos selxúcidas e a súa intolerancia relixiosa militante. O integrismo aca
bado de chegar de Bagdad conseguiu o seu propósito de acabar coas peregrinacións 
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cristiás ós santos lugares, ó tempo que suscitou a febre occidental e os azos de recuperar 
Xerusalén, dando lugar á promulgación das sucesivas cruzadas, alentadas polo papado 
ou por carismáticas figuras relixiosas, como san Bernardo de Claraval. Durante o século 
XI a loita contra o islam en Próximo Oriente e en España propicioulle á cristiandade 
latina unha vía de unión contra o inimigo común, un espellismo que non era máis ca 

unha saída de conveniencia para 
liberar tensións internas tan graves 
como a cuestión das Investiduras, 
conflito entre os poderes tempo
rais do papado e do Imperio que 
es talara nas décadas de 1070 e 
1080, e que concluíra parcialmen
te co ataque a Roma por parte do 
emperador, o saqueo da Cidade 
Eterna e o exilio do papa. A Igrexa 
latina e a súa grei tardaron en se 
recuperar <leste grave conflito en
tre Henrique IV e o papa Gregario 
VII, pelexa que habería de conti
nuar entre Henrique V e Urbano 
II, inspirador da primeira cruzada 
en Terra Santa. 

Aínda que tamén preocupase 
a cuestión das Investiduras, o in
terese da elite civil e eclesiástica 
da España cristiá dirixíase cara ás 
campañas militares contra os mu
sulmáns. Tras do éxito fulminante 

da toma de Toledo por Afonso VI ( 1085) lógrase o equilibrio de poderes entre os distintos 
reinos da Península, inclinándose a balanza ó lado cristián a partir da célebre batalla das 
Navas de Tolosa, en 1212. Os estados católicos de Occidente, mentres, embarcáranse 
na aventura cruzada, alentada en 1095 polo papa Urbano II no Concilio de Clermont. A 
furibunda alegación papal da loita contra o infiel, alegando que "Deus o quere", perse
guía a unión dos intereses dos príncipes cristiáns, baixo o pulo da guerra santa de libe
ración dos Santos Lugares, logrando con grandes esforzos e posteriores beneficios para 
os europeos a conquista de Xerusalén, o 15 de xullo de 1099, despois de cinc·o se
manas de asedio. A alegría da vitoria seguiuna a repartición do territorio conquistado e 
a fundación de varios estados feudais, coma o principado de Antioquía e os condados de 
Trípoli e Edesa, nos que se importou o sistema económico e social occidental, formando 



un rosario en torno ó reino de Xerusalén dirixido ata 1100 por Godofredo de Bouillon, 
"protector do Santo Sepulcro" e despois polo seu irmán o rei Balduino (1100-1118). As 
diferenzas entre os propios cristiáns favoreceron o impulso islámico, derivando na re
conquista de Edesa de 1144, a mans do emir de Mossul, o que motivou a organización 
da segunda cruzada (114 7-1149), impulsada espiritualmente por Bernardo de Clara val 
e dirixida polo emperador Conrado III e o rei francés Luís VII. O fracaso desta segunda 
andada cristiá culmina en 1187 coa toma de Xerusalén polo sultán Saladirio, impacto 
que motivará a terceira cruzada (1189-1192) liderada polo emperador Federico Barba
rroxa, quen cabalga á fronte das tropas brandindo o bordón de peregrino para demostrar 
que a súa é unha auténtica peregrinación armada. 

Non cabe dúbida ningunha de que o vello concepto de peregrinación cristiá, na súa 
versión pacífica e ascética, confundiuse na mente terxiversadora do soberano máis pode
roso de Occidente, cara á fin do século XII, para instrumentalizar o seu afán de conquista. 
Apenas cen ou cento cincuenta anos antes, durante case todo o século XI, o afondamento 
da piedade cristiá favoreceu o desenvolvemento das peregrinacións, no seu concepto de 
viaxe meritorio-penitencial para o fiel desexoso de chegar polos seus medios, e de xeito 
pacífico, a un lugar sacro de especial significación. A imposibilidade da visita ó Santo 
Sepulcro de Xerusalén, cencenada no terceiro terzo do século XI pola intolerancia relixiosa 
dos tur~os selxúcidas, provocou unha ansiedade difícil de superar. No tocante a Roma, a 
caput mundi cristiá, a peregrinación converteuse nesta mesma época nun proxecto inse
guro, debido ás fortes tensións políticas e militares entre papado e imperio. A disputa das 
Investiduras e a decidida loita da Igrexa contra os excesos da simonía e o nicolaísmo deixa
ron como resultado unha Italia turbulenta, coa rede de camiños nun estado de inseguri
dade que non animaban á peregrinación nin a ningún acto de piedade. Neste contexto his
tórico tan hostil par as viaxes a Roma ou a Xerusalén, os pobos de Occidente encontraron 
no Camiño de Santiago unha saída pacífica ós seus azos espirituais e ó exercicio dunha 
práctica tan piadosa e salvífica como a peregrinación a un lugar santo. Máis alá deste hori
zonte de belicosidade e desencontro, o século XI fo¡ un período fecundo para o Camiño de 
Santiago. Coa fin do Califato de Córdoba e a escisión do mundo hispano-islámico en múl
tiples taifas , o norte cristián afianzou a súa posición alcanzando a fronteira do Texo e cre
ando un ámbito de seguridade que abarcaba dende os Pireneos ata o Atlántico. Aprovei
tando tan favorable conxuntura, organizouse e promoveuse a infraestrutura física e 
asistencial dun camiño de peregrinación de felices alcances morais e culturais. Un camiño 
trazado ex novo, protexido e dotado polos soberanos hispano-cristiáns de infraestruturas 
camiñeiras e asistenciais, dende os pasos pirenaicos ata o santuario compostelán, atrave
sando Aragón, Navarra, La Rioja, Castela, León e Galicia. Un camiño que será vía devo
cional e sacra, capaz de orientar a devoción piadosa ó evanxelizador de Occidente, así 
como de representar boa parte dos valores espirituais e culturais xerados pola cultura cris
tiá occidental; uns valores e un legado baseado na relixiosidade, a hospitalidade e a xene-
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rosidade recíproca, amén de favorecer unha eclosión cultural e artística sen precedentes 
no norte hispano. Os intereses políticos e demográficos que, na súa orixe, favoreceron o 
trazado e desenvolvemento do Camiño de Santiago e a formulación da súa infraestrutura 
asistencial e monumental de apoio, deron carta de natureza a un espazo privilexiado a tra
vés do que se canalizaron e difundiron as ideas e as formas culturais que xurdían nos dis
tintos focos de coñecemento e experimentación de Occidente. Esta é, en síntese, a clave 
da eclosión cultural vivida á sombra da peregrinación xacobea. A ruta occidental conver
teuse nun fío transmisor de saberes, fortalecéndose co tempo ata chegar a ser a vía de 
comunicación que abrirá as portas da Península a Europa, encarnando os ideais e valores 
universais propios dunha orientación espiritual que ten como sinal de identidade funda
mental o exercicio da hospitalidade cos peregrinos, a práctica da caridade e o de
senvolvemento dunha sensibilidade positiva que incentivou o fecundo intercambio de 
ideas e experiencias que tantas virtudes demostrou durante séculos. Se no último cuarto 
do século XI e durante o XII os camiños a Roma eran tan inseguros como perigosas as sen
das que por terra ou mar conducían a Terra Santa, o Camiño de Santiago definíase como 
unha vía segura que no curso dos séculos XI-XII contou co apoio de reís, nobres , burgue
ses, cabidos catedralicios e comunidades monásticas. 



Nas primeiras décadas do século XI, o reí Sancho o Maior de Navarra favoreceu o 
tránsito de peregrinos palas súas terras adoptando varias medidas importantes, desta
cando a eliminación de todo tipo de barreiras, tanto físicas coma fiscais, a protección do 
paso que cruzaba os Pireneos e o trazado e dotación da propia infraestrutura viaria. San
cho o Maior, en efecto, foi o primeiro monarca que mandou construír no seu territorio 
tramos máis seguros de camiño e pontes de sóliaa cantería capaces de salvar o curso dos 
ríos, levando a ruta xacobea cara ás apracibles terras de La Rioja. Esta política rexia de 
apoio á peregrinación occidental demostrouse tamén coa fundación de cidades e hospi
tais e a construción de mosteiros e catedrais. Unha política de longo alcance que con
tinuaron no último terzo do século XI os reís Sancho Ramírez de Aragón e Navarra e 
Afonso VI de Castela e León. Ó interese destes soberanos por promocionar a peregri
nación a Santiago sumouse a poderosa abadía de Cluny, organizando boa parte da aten
ción hospitalaria nos camiños de peregrinación, e a propia Igrexa compostelá, en espe
cial durante o pontificado de Xelmírez. Este plan conxunto de promoción da 
peregrinación occidental nos séculas XI-XII tamén contou co constante alento do papado, 
dos grandes abades cluniacenses e das ardes militares, protectoras dos camiños, as pon
tes e os pasos difíciles da ruta. Toda a estrutura monástica e hospitalaria organizada por 
Cluny ó longo do Camiño de Santiago favoreceu a implantación da liturxia romana, o 
desenvolvemento do culto ó apóstolo e o coidado dos peregrinos . No campo cultural, 
ademais dos logros derivados da Reforma da Igrexa, expresados a través do canto grego
riano e a liturxia común, a necesidade de templos máis amplos e seguros impulsou a 
difusión do románico ó longo da ruta, constituíndo o que se podería denominar o pri
meiro estilo internacional europeo. 

Por todo o visto nestas páxinas, parece indubidable que cultura e peregrinación son 
termos indisociables, íntimamente ligados a unha experiencia colectiva froito dunha 
época histórica -a Idade Media- na que a intensa vivencia da relixión e a expresión 
supranatural tan sentida polos fieis nos santuarios que gardan reliquias significadas modi
fican a realidade, creando as condicións necesarias, de mentalidade e sensibilidade, para 
iniciar un camiño penitencial que sirva de purificación do devoto que ansía encontrarse 
coa experiencia do milagre e aspira a lograr, gracias ó xeneroso sistema de indulxencias, 
o perdón dos seus pecados. A vivencia da peregrinación xacobea, con ser característica 
da mentalidade e da historia medieval do Occidente cristián, non se mostra así e todo 
como patrimonio exclusivo dun único tempo histórico, senón que supera o ámbito 
medieval e maniféstase como feíto espiritual e cultural adaptable a unha sensibilidade 
católica, universal e a berta. O ecumenismo espiritual de fina is do século XX e inicios do 
XXI, facilmente detectable na ruta xacobea, é reflexo da singular capacidade do Camiño 
para dar resposta a todas as sensibilidades espirituais e manifestacións relixiosas da cul
tura contemporánea, ofrecendo unha experiencia de amor e solidariedade á terra, ó home 
e a Deus, de difícil de parangón. A bagaxe cultural e simbólica desta ruta de valores uni-

245 



246 

versais foise concretando, durante mil anos, coa creación e protección da infraestrutura 
física e asistencial, coa instauración das cidades, a construción de igrexas, mosteiros e 
catedrais e, sobre todo, coa feliz eclosión dunha sensibilidade caritativa e hospitalaria 
considerada como un dos sinais de identidade máis caracterizadores da cultura xerada 
en torno á peregrinación occidental. 
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Sarcófago da Orestíada 

Época da dinastía Antonina 
(150-170 d.C.) 

Este sarcófago romano coa representación da Orestíada, atribuído ó período da 

dinastía Antonina, converteuse nun topos da historiografía artística do Románico 

hispano dende que, en 1973, Serafín Moraleja o propuxera como fonte de 

inspiración do estilo e do repertorio tendente ó clasicismo do mestre de Fró

mista-Jaca, artista xenial do Camiño de Santiago, activo entre 1090 e 1100, e 

responsable, como Benardo Gilduino en Toulouse e Wiligelmo en Módena, da 

recuperación da figuración monumental románica a partir de fontes antigas. 

Mármore 

202 x 58 x 65 cm 

Procedente da igrexa de Santa María de 
Husillos (Palencia) 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

Nº inv. 2.839 
Trátase dunha soberbia mostra do gusto helenístico do período dos Antoninos, 

no que a fronte do sarcófago romano pasa a se converter nun friso continuo, 

cunha sucesión de figuras de nus vigorosos en altorrelevo, violentos contrastes 

lumínicos na anatomía e nos panos, que van marcando o ritmo da narración, así como unha medida 

gama de schemata, que expresa o sentimento patético da historia: fatiga, desesperación, dar, medo, 

ira, vinganza e marte. A súa tipoloxía, de caixa baixa e ancha, decorada por un friso continuo coa 

Orestíada, cun incipiente uso do trépano nos ensortellados cabelos, adscríbeo ós obradoiros occiden

tais do período Antonino, concretamente á Roma do terceiro cuarto do século 11 d. C. De feíto, con

sérvanse dese período dez sarcófagos coa mesma tipoloxía e temática, destacando pola súa similitude 

co de Husillos o sarcófago do Museo Vaticano (nº 10450), algo anterior. 

A fronte relata a historia de Orestes, seguindo a versión clásica da triloxía da Orestíada de Esquilo 

(ca. 458 a. C.), concretamente os dous últimos actos dos Coéforos e as Euménides. No centro a figu

ra de Orestes, acompañado de Pílades, acaba de asasinar co seu puñal a Existo e Ciltemnestra, que 

xacen inertes no chan ante o horror da asustada ama e do anicado escravo que se agacha. Á dereita 

do protagonista, como irrompendo na estancia detrás dunhas cortinas aparecen dúas Erinias ou 

Furias de cabelos alborotados, a primeira cunha serpe que achega ó rostro de Orestes, a segunda, 

cun facha para iluminar o camiño da persecución. Ós dous lados relátase a sucesión inmediata dos 

feítos así como o desenlace final. Á esquerda, Orestes, esgotado, segue a ser atormentado palas 

Furias durante o soño, unha serpe enróscase no seu brazo mentres que as perseguidoras xacen igual

mente exhaustas e vencidas polo cansazo. Á esquerda, Orestes en Delfos sométese ó xuízo de Apolo, 

tocando coa súa man o trípode do deus e escorregando silenciosamente sobre unha Erinia durmida. 

Estas, ó seren aplacadas volveranse xenios propicios co nome de Euménides. Nos lados menores a 

historia complétase, á esquerda, co Xuízo ante o tribunal dos Heliastas no momento do voto favora

ble de Atenea e, á dereita, co reencontro do heroe coa súa irmá lfixenia en Tauris. 

O sarcófago conservábase na colexiata de Santa María de Husillos (Palencia), a unhas cinco leguas de 

Frómista, e foi reutilizado a fins do século X como sepulcro do conde de Monzón, Fernando Ansúrez, 

fundador da colexiata entre 960 e 967. A súa reutilización como enterramento dun personaxe da 

nobreza enténdese en función dunha clara opción estética e de prestixio. Esta actitude é compartida 
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por unha serie de personaxes da aristocracia peninsular durante os séculas IX e X no contexto da 

Reconquista. Elixíanse sepulcros anteriores á invasión musulmana para se prestixiar e facer ostenta

ción . Estes spolia in re significaban memoria e continuidade para representantes da ideoloxía neovisi

gótica imperante daquela. Proba disto é o sarcófago de lthacius, unha peza do século VI aproveitada 

no Panteón Real de Oviedo durante o goberno de Afonso 111; o sarcófago da colexiata de Covarrubias 

(século IV), tumba de Fernán González, nun principio localizada no mosteiro de Arlanza; ou o de 

Osario Gutiérrez 11, o Conde Santo, un sarcófago aquitano do século VI utilizado a fins do século X no 

mosteiro de San Salvador de Lourenzá (Lugo) . Este último na súa calidade de conde de Galicia e de 

Terra de Campos coñecía e participaba perfectamente do ambiente e das opcións estéticas dos seus 

contemporáneos: Fernán González e Fernando Ansúrez 1. Na abadía de Husillos vi uno precisamente o 

mestre de Frómista-Jaca, activo en Terra de Campos e Aragón na última década do século XI, que 

incorporou con entusiasmo ó seu repertorio de escultor a organicidade dos nus, o esquema quiástico 

corporal, as alborotadas cabeleiras, as figuras agachadas, o brazo que achega a serpe e os motivos 

dos panos pendurantes, traducidos, non obstante, neste caso, nunha boca vomitando pezoña, que 

encontramos de forma obsesiva nas igrexas do Camiño de Santiago, entre fins do século XI e inicios 

do XII. Na colexiata de Husillos o sarcófago conservouse "ó carón do Evanxeo, xunto do Altar Maior, 

nun arco antigo liso", segundo describe Ambrosio de Morales en 1572, ata que en 1872 se incorpo

rou ás coleccións do Museo Arqueológico Nacional. "Fata sua habent sarcophagi" 

1 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A.: " La actividad 
artística en la antigua provincia de Mondo
ñedo: del Prerrománico al Románico", Estudios 
Mindonienses, 15, (1999), pp. 287-342, esp. 
292-298. 
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Capitel románico inspirado na Orestíada 

do sarcófago de Husillos 

Mestre de Frómista-Jaca, ca . 1090 Estamos ante un exemplo de como un spo/ium in se, é dicir, a utilización física 

Pedra calcaria dunha peza antiga nun novo contexto medieval, pode levará creación dun 

60 x 66 x 36 cm spolium in re, consistente nun novo emprego admirativo do estilo, dos motivos e 

Museo de Palencia do tema desa obra, no que o artista a través da imitación realiza unha espoliación 

conceptual e ecléctica do seu obxecto de inspiración. Este é o caso da figuración 

deste capitel, situado en orixe, no arco triunfal de San Martiño de Frómista, cunha 

concepción que se debe buscar nunha contemplación e admiración previa, por parte do seu autor, do 

sarcófago antigo de Husillos coa Orestíada, tal e como demostrou S. Moraleja. Se ben non se trata dun 

modelo único dentro da arte románica, xa que outros escultores dese peñodo, como Gilduino en Toulouse, 

Wiligelmo en Módena, Giraldus en Bourges ou Biduino en Pisa, realizaron experiencias similares, 

o exemplo que nos ocupa destaca palas súas temperás datas, cara ó 1090, así como pala peculiar 

interpretación do seu modelo, moito máis libre e selectiva ca nos casos anteriormente citados. 

En reiteradas ocasións insistiuse na incomprensión por parte do mestre do tema mitolóxico represen

tado no sarcófago. De feíto de trece figuras pásase tan só a seis, eliminándose as figuras xacentes de 

Clitemnestra e Existo .. Non obstante, a limitación do espazo do capitel románico e a súa visión faceta

da en tres caras tivo que motivar en gran parte a selección da figuración así como a súa perfecta 

adaptación ó marco. O grupo da cara principal retoma tres dos personaxes da acción principal do sar

cófago: a asustada ama agora núa, o quiástico nu de Orestes e o anicado escravo que esta vez bran

de unha serpe. Pala súa parte, nas caras menores aprovéitase para marcar o ritmo da composición o 

teatral recurso dos amplos panos do sarcófago, se ben estes convértense agora, no lado esquerdo, 

nunha infernal boca que vomita pezoña a ton cos personaxes que a poboan: Furias que levan serpes 

nas súas mans. Por isto, como sinalou S. Settis, habería que recorrer ó principio de disxunción de 

Panofsky para entender a peculiar interpretación da mitoloxía por parte do mestre de Frómista, que 

inda ben conservando a forma clásica, o seu contido, á vista da alteración de motivos, deixa entrever 

unha reinterpretación medieval da figuración. De fe ito, o mestre de Frómista parece que polo menos 

entendeu perfectamente do seu modelo a traxedia dun home perseguido palas Furias, que é precisa

mente o que lle interesaba trasladar ó seu capitel, xa que nel estas acosan unha parella. De aí que 

S. Moraleja vise nesa figuración unha alegoría cristiá da condición humana consonte coa temática 

esculpida tanto no interior coma no exterior do edificio palentino, moi insistente e orixinal ó presen

tar o axexo demoníaco do pecado. Un aspecto que H. Bredekamp non dubidou en vincular, pala súa 
parte, coa experiencia do Camiño de Santiago. 

Non obstante, no habería que esquecer que as Erinias eran personaxes mitolóxicas familiares ós 

ambientes cultivados do Camiño de Santiago, xa que Giralda de Beauvais, un dos cronistas das 





254 

Historia Compostellana 1, non dubidou, anos máis tarde, en describir a raíña Urraca coma unha fera 

Erinis . Por isto resultaría igualmente plausible que, dada a súa condición de espiritas da Xustiza e da 

Vinganza, a colocación destas figuras no lado dereito do arco triunfal evocase visualmente o anatema 

do castigo infernal, cláusula habitual nos documentos medievais de doazón e que había de conectar 

coas preocupacións do testamento de Dª Maior de 1066, viúva de Sancho o Maio r de Navarra. Esta 

convida explícitamente os seus descendentes a engrandecer este mosteiro e ameaza a quen o violase 

coa persecución da maldición divina en vida e o descenso ó inferno na morte2 . Baseándose en argu

mentos formais S. Moraleja chegou á datación da construción da igrexa de San Martiño en torno a 

1090, país o mestre do capitel en cuestión traballa na catedral de Jaca dende antes de 1094 e o esti

lo escultórico da cabeceira da igrexa palentina encóntrase presente na cuberta do sepulcro de Afonso 

Ansúrez (ca . 1093). 

Dentro das obras levadas a cabo pala radical restauración do arquitecto Aníbal Álvarez entre 1896 e 

1904 procedeuse á substitución deste capitel por unha copia. Lamentablemente a peza orixinal unha 

vez desmontada foi brutalmente repicada nas figuras núas da cara principal e pasou a formar parte do 

Museo Arqueológico Provincial de Palencia. 

1 11, 53, 7, FLóREZ, H.: España Sagrada, XX, Ma
drid, 1765, p. 367. 

2 "Quod si aliquis presumpserit quicquam vel in 
modicum hoc testamentum violare voluerit, illa 
maledicto quam omnipotens Deus per Eliam 
prophetam super genarios misit, quos ignis de 
celo cremauit, veniat super illum, et omnes 
maledictiones quas omnes Sancti atque electi 
Dei dare ei possunt ueniant super eum, et, 
quando obierit, terra eum tenere non possit, nec 
cum Sanctis in requiem sit, sed uiuus in infernum 
descendat cum Pilato et cum Datan et Abirno, 
quem terram uiuos obsoruit, et cum luda, trad i
tore Domini, et cum eis qui dixerunt: "Domino 
Deo, recede a nobis", et ad partem regis pareat 
C libras aurei et supra dictam hereditatem dupli
catam", P~REZ CELADA, J. A.: Documentación del 
monasterio de San Zoi/o de Carrión (1047-
1300), doc. nº. 4 (1066, xuño, 13), Palencia, 
1986. 
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Capitel coa Ascensión 

Primeiro terzo do século XIII É un capitel acaroado e historiado que presenta tres frontes esculpidas: no prin

cipal represéntase a Cristo inscrito na vesica, sostida por dous anxos, bendicindo 

coa destra e sostendo o libro na man esquerda. Trátase da ascensión de Cristo ó 

Pedra 

47 x 61 x 32 cm 

Procedente da igrexa do mosteiro 
premonstratense de Aguilar de Campeo 
(Palencia) 

ceo, contemplada polos doce anxos situados nas caras laterais distribuídas en 

dous grupos de seis. A figura de san Pedro aparece enfatizada como xefe da 

lgrexa, a quen Cristo conferiu plena autoridade na terra; non obstante, non se 

mostrou especial interese na identificación do resto dos apóstolos: un deles 

porta un rolo, algúns outros levan libros e incluso de varios só son visibles 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

Nº inv. 50. 204. Exp. 1871 /7. Comisión 
Sala-Dóriga. Libro de adquisicións, as cabezas. O que primou é o grupo apostólico como tal, como difusor 
fol. 18 r. 

do Evanxeo. 

Esta obra forma parte dun programa iconográfico xunto cos cinco restantes, 

todos eles no Museo Arqueológico Nacional, aínda que orixinariamente estaban 

na igrexa do mosteiro. A temática representada revela un pensamento ideolóxico de salvación, inter

pretado cos seguintes episodios, os do Antigo Testamento como tipos do Novo, para desembocar nun 

contexto escatolóxico: dous personaxes da Antiga Alianza, David e Sansón, personifican a realeza e 

forza de Cristo. Este, a través da súa Paixón e Triunfo, outórgalle a salvación ó xénero humano. As 

escenas do Descendemento, Resurrección e Ascensión de Cristo referendan plasticamente estes con

ceptos. A Resurrección está interpretada segundo o sistema típico de Occidente, é dicir, as Marías 

ante o sepulcro baleiro, que se completa cos episodios do Noli me tangere e a dúbida de san Tomé. 

Finalmente, no último capitel figura a escena de evocación do Xuízo final, con Cristo entronizado 

mostrando as chagas e os anxos que sosteñen os instrumentos do martirio. Digo evocación, porque 

non está presente san Miguel coa balanza, pero a suxestión do mesmo está fóra de dúbida . 

O estilo do capitel revela unha man hábil, dotada de extraordinaria sensibilidade para a talla das per

sonaxes. As palmetas que decoran o bordo da mandarla e as perforacións de trépano proporcionan á 

obra un sentido plástico moi notable. A súa execución remite xa ó século XIII, e resulta datable no 

seu primeiro terzo. 

A.F.M. 
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Virxe entronizada con Nena (Kiriotisa) 

Primeiro cuarto do século XII Trátase dunha Virxe sentada como sedes sapientiae sobre un sitial co Nena 

tamén sentado sobre o seu regazo, ó que serve de trono, ambos nimbados e 

coroados en perfecta posición frontal. Do sitial só asoman a un e outro lado os 

Mármore. Altorrelevo 

100 x 55 cm 

Procedente do mosteiro de beneditinos 

de 5ahagún (León) 

remates en garras de león das patas. A Virxe suxeita o Nena coa man dereita e 
apoia a esquerda no correspondente xeonllo. Xesús bendice coa destra en alto, 

mentres apoia a man esquerda sobre o Libro da Vida pechado. Advírtense varias 

cavidades nas coroas a modo de diademas, remate do colo da túnica de María, 

broche do manto de Xesús e no seu peito, indicativas da incrustación orixinal de 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

Nº inv. 50.194. Exp. 1871/25. Comisión 

J. de Dios de la Rada/ J. de Malibrán 

pastas vitrificadas ou pezas de mármore de diferentes cores, simulando pedras 

preciosas, símbolo de magnificencia. No ángulo superior esquerdo lese a inscri

ción alusiva á Virxe en escritura capital carolina: RES MIRA/NDA SAT /IS BENE / COMPLA/CITVR A/ 

BEA/T /l/S, ("Causa digna de ser admirada [a Virxe] plenamente para compracer os benaventura

dos"). Dela quedan escasísimos restos de policromía e suxestionouse a posibilidade de se tratar dun 

engadido, causa que non comparto. A Virxe viste túnica e manto de pregamentos paralelos e simétri

cos, e calza pedules, a diferenza do Nena, cos pés nus, e atavío semellante ó da Nai 

Obra de especial relevancia no marco da escultura monumental, foi merecedora de numerosos estu

dios, a través dos que se infire a súa vinculación coa arte carolinxia, por canto algúns extremos, como 

as garras de león figuran en manuscritos desta arte. Parece que a súa misión ideolóxica é de exalta

ción da figura da Virxe no tímpano da porta de acceso á igrexa do mosteiro, aínda que algún investi

gador non comparte esta interpretación. Sería a resposta da inscrición antedita, vinculada cos oficios 

relixiosos da comunidade, e completaríase a un e outro lado coa presenza de dous anxos adoradores, 

eventualmente turiferarios ou ceroferarios. O conxunto constituiría unha novidade en España, de 

fondo predicamento no Baixo Medievo. O estilo do relevo indica unha cronoloxía tal vez algo poste

rior á proposta por K. Porter, no ano 1099, data da consagración do edificio, pero non no XII avanza

do como estima M. Gómez Moreno. Non parece afecta por relacións coa escultura románica de Santo 

Isidoro, moito máis evolucionada, como propón J . Yarza . 

O relevo apareceu no século XIX ó tapiar unha ventá na veciña igrexa de San Tirso, situada a escasos 

metros da cabeceira da igrexa do mosteiro, a onde se debeu trasladar trala destrución do arruinado 

mosteiro, acaecida rápida e desastrosamente. A referencia do arquivo do Museo Arqueológico Nacio

nal cadra coa que consta no Libro de actas da Comisión de Monumentos, do día 16 de decembro do 

ano 1869, no cal o secretario anota: "Una Virgen bizantina, procedente de Sahagún, recogida por don 
Juan de Dios Rada y Delgado, comandado por el Regente del Reino, como objeto procedente de 
la incautación decretada por el Ministerio de Fomento" . 

A.F.M. 
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Arqueta relicario 

Ca. 1230 

Cobre e esmaltes con técnica champlevé 

Esta arqueta relicario de estrutura prismática apóiase sobre catro patas e pre

senta cuberta tombal con remate de arcos de ferradura calados, rematada en 

tres apéndices. A fronte anterior está decorada con seis figuriñas en relevo apli

cadas sobre un fondo esmaltado con rosetas e decoración xeométrica; a Virxe 

sitúase no centro da arqueta sobre mandarla entre dous anxos e na tapa póden

se ver tres santos con libro na man esquerda. Nas frontes laterais dispóñense 

dúas figuras gravadas e douradas. 

18 x 13,5 x 6 cm 

Procedente do convento de San Marcos 
de León 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

Nº inv. 52.152. Exp. 1871 /25. Comisión 
J. de Dios de la Rada/ J. de Malibrán 

Constitúe un exemplar do tipo máis abundante e difundido dentro da obra 

de Limoges: relicarios simbólicos que simulan unha construción, nun momento 

no que a produción está totalmente industrializada. Ostenta cores típicas do obradoiro: azuis, amare

los, dourados, con variedade de gamas que prestan á obra un brillante colorido. As arquetas, que 

teñen unhas figuras aplicadas totalmente esquemáticas, ata o punto de se converter en medios 

cilindros que soportan unha cabezas, denomínanse caixas de pacotilla 1. É a etapa subseguinte a 

aquela na que se executaron temas iconográficos relacionados sobre todo con martirios de santos 

-santo Esteva, san Tomé Becket, santa Valeria-, de calidade moi superior ó tipo en análise. 

lngresou no Museo Arqueológico Nacional, dentro do marco das Comisións científicas organizadas 

entre 1868 e 1875, coa fin de engrosar os fondos desta institución daquela acabada de crear. 

Esta arqueta e outra de similares caracteres estruturais e estilísticos [n . inv. 52153] encontráronse 

no convento de San Marcos de León tras a expulsión dos Xesuítas, onde tal vez chegou do próximo 

mosteiro cisterciense de Sandoval. Consta no fol. 34v do Libro de Doazóns como doazón da Comisión 

de Monumentos no 20 de outubro de 1869. Nunha ficha antiga figura como procedente do citado 

convento leonés orixinario do mosteiro de Sandoval. 

1 JoUHAUO, M.: "Les Cases 'de pacotille"', Bulle
tin de la Saciété Archéologique et Historique du 
Limousin, 1949, pp. 50-62; catálogo da exposi
ción Medioevo e produzione artístico di serie: 
smolti di Limoges e ovori gotici in Compania, Flo
rencia, 1981. 

A.F.M . 
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Arqueta relicario 

Ca. 1230 

Cobre e esmaltes con técnica champlevé 

Esta arqueta relicario de estrutura prismática, apoiada sobre catro patas, ten 

cuberta tombal a dobre vertente, con remate de arcos de ferradura calados, 

rematada en tres apéndices terminados en bólas, un deles perdido. A fronte 

anterior está decorada con anxos inscritos en círculos coas cabezas en relevo 

aplicadas ó esmalte. Trátase dunha modalidade denominada de pacotilla, se ben 

é máis fina cá arqueta compañeira [n. 52152] decorada con figuriñas deste tipo . 

Nas frontes laterais figuran dous apóstolos entre columnas e baixo arcos. A 

fronte posterior, onde se encontra a porta, leva unha sinxela decoración de 

18 x 13,5 x 6 cm 

Procedente do convento de San Marcos 
de León 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

Nº inv. 52.153. Comisión J. de Dios de 
la Rada/ J. de Malibrán 

losanges. 

Os dous relicarios encontráronse no convento de San Marcos de León tras a 

expulsión dos Xesuítas, onde quizais chegaron do próximo mosteiro cisterciense de Sandoval. Ambos 

conforman dous exemplares do tipo máis abundante e difundido dentro da obra de Limoges: relicarios 

simbólicos que simulan unha construción . É a etapa subseguinte a aquela na que se executaron temas 

iconográficos relacionados sobre todo con martirios de santos, fundamentalmente santo Esteva, 

san Tomé Becket, santa Valeria, que gozaron de especial devoción, e dos que se vai engrosando o 

número de achados. lncorporáronse á colección do Museo Arqueológico Nacional, dentro do marco 

das Comisións Científicas organizadas entre 1868 e 1875, coa fin de engrosar os fondos desta 

Institución que era daquela de recente creación e grande efervescencia. 

Esta arqueta e outra de semellantes caracteres estruturais e estilísticos [nº. inv. 52152] encontráronse 

no convento de San Marcos de León tras a expulsión dos Xesuítas, onde quizais chegou do próximo 

mosteiro cisterciense de Sandoval. Consta no fol. 34v do Libro de Ooazóns como doazón da Comisión 

de Monumentos no 20 de outubro de 1869, e nunha ficha antiga figura como procedente do citado 

convento leonés orixinario do mosteiro de Sandoval. 

A.F.M. 
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Santiago peregrino 

Ca . 1500 

Acibeche 

16 x 3,5 cm 

Procedente de Toledo 

Trátase dunha figuriña de Santiago peregrino de pé mirando á fronte, portador 

dos atributos de peregrino. Responde ó tipo denominado nos inventarios de 

pernas, así chamados os que visten túnica por media perna, que se recolle na 

cintura por medio dun cíngulo, e se cobre· con manto longo. Coa man dereita 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

Nº inv. 52 .263. Exp. 1871 / 25. Comisión 
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suxeitaba un zurrón ou cabaza -elemento desaparecido- e coa esquerda sostén 

un libro pechado, interesante sobre todo pala súa excepcionalidade. O rostro 

presenta faccións correctas, ollas riscados que lle prestan un aire soñador, barba 

rematada en rizos por diante e lisa vista de lado, o que lle confire un inxenuo 

arcaísmo; tamén é lisa a cabeleira que asoma baixo do sombreiro de aba ancha 

coa típica cuncha vieira, hoxe perdida na parte dianteira superior. A figura está tradeada máis arriba 

da cintura, sinal de que se penduraría quizais dentro dunha fornela devocional. 

É unha obra de moi fina e coidada execución, equilibrada de proporcións e tallada por unha man 

hábil, saída segundo todo parece indicar do mesmo obradoiro que executara o exemplar de dimen

sións grandes, conservado actualmente no Museo dos Claustros de Nova York. 

A.F.M . 
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Lauda funeraria 

Século XII 

Relevo sobre calcaría 

142 x 70 / 49 x 13 cm 

Procedente do subsolo do claustro da 
catedral de Oviedo 

Oviedo, claustro da catedral de 
San Salvador 

1 FERNANDEZ SUELTA, J.; HEVIA GRANDA, V.: Ruinas 
del Oviedo primitivo, Oviedo, 1984, pp. 51-52. 

2 FERNANDEZ SUELTA, J .; HEVIA GRANDA, V. : Op cit.; 
HERRERA MEN~NDEZ, J.: "Laudas medievales en As
turias (Siglos VIII al XII)", en 111 Congreso de Ar
quea/agio Medieval España/a, Oviedo, 1989, vol 
11, p. 254 e p. 260, n.0 15; Orígenes. Catálogo da 
exposición, Oviedo, 1993, p. 198, n.0 138. 

3 GARCIA DE ( ASTRO VALD~s. C.: La Catedral de 
Oviedo 11. Catálogo y bienes muebles, Oviedo, 
p. 76. 

Esta peza encontrouse con outras 1 O laudas sepulcrais con motivo da escava

ción arqueolóxica realizada no solar da catedral de Oviedo, entre os anos 1942 
e 1946. Todas elas se descubriron baixo o sollado do claustro, nunha posición 

que, a teor do manifestado polos seus 

descubridores, evidenciaba non ser 

a orixinaP . 

Trátase dunha peza de contorno trapecial 

cos cantos sen labrar, dato que pon de 

manifesto a súa función de lauda de pavi

mento. A decoración adopta unha disposi

ción simétrica e distribúese en dous cam

pos definidos por bandas realizadas en 

baixorrelevo. En cada un deles inscríbense 

un castelo de tres torres e dous pares de 

vieiras esculpidas. A presenza destas cun

chas foi o argumento esgrimido para rela

cionar a peza co enterramento dun pere

grino2. De ser certa esta hipótese habería 

que pensar necesariamente nun personaxe 

cun alto status económico e social, dada a 

capacidade adqu isitiva que indirectamente 

denota a calidade da peza e, sobre todo, o 

feito de que esta se relaciona necesariamente cun enterramento efectuado no 

solar catedralicio. Por todo isto, hai pouco vénse de poñer en dúbida a relación 

desta lauda co mundo das peregrinacións, considerando que a mesma ben 

pode corresponder co enterramento dun membro da aristocracia laica asturiana, 

vinculado dalgún xeito coa catedral de San Salvador. Neste caso as representa

cións do castelo e as vieiras corresponderían ás armas da liñaxe, a modo de pri

mitiva heráldica3. 

S.R.G. 
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Fundación milagrosa de la Capilla Angélica y Apostólica 
de la madre de Dios del Pilar, y excellencias de la imperial 

civdad de ~aragoza. Dividese en dos tratados .. . 
Contienen el viage del apóstol Santiago a España, 

el fruto que hizo en ella, con diversas vidas de Santos, 

y varias cosas de antigüedad, confirmada con 

testimonios de Authores gravissimos, y antiquissimos, 

y algunos dellos extraordinarios 

Esta esforzada obra de frei Diego Murillo, " Predicador 

xeral da arde de San Francisco, lector en Teoloxía 

Fr. Diego Murillo 

Barcelona, Sebastián Matevad, 1616 

Papel impreso. Portada cunha lámina 
calcográfica representando a Virxe do 
Pilar adorada polo apóstolo Santiago 
o Maior, Teodoro e Atanasia e os sete 
discípulos principais de Zaragoza 

290 x 215 mm 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. D-500 

1 MURILLO, FR. D .: Fundación milagrosa de la 
Capilla Angélica y Apostólica de la madre de Dios 
del Pilar ... , Barcelona, Sebastián Matevad, 1616, 
p. 2. 

2 lbidem, p. 61 . 

e Pai da provincia de Aragón" , trata da chegada de 

Santiago a España e a fundación, polo Apóstolo, 

do primitivo templo zaragozano da Virxe do Pilar. 

No Prologo Apologetico al Christiano Lector co que principia, freí Diego 

explica que "Todo el primer tratado de nuestro libro va encaminado a dexar 
bien fundada la tradicion que tenemos acerca de nuestro g/oriosísimo Santuario, 
defendiendo aun las cosas mínimas, que tenemos en el; para que a todos conste 
en particular Jo que hasta aora se sabe generalmente ( ... ). En Jo que toca al 
segundo tratado, e que es delas excellencias de Ja Imperial Ciudad de (:aragoc;a 
(. . .)Ayuda a isto la inclinacion natural que todos tienen de ver alabadas sus 
patrias; que en mi era tanto mas vehemente, quanto es mayor la obligacion que 
tengo a Ja mio; por auerme honrado de mil maneras: y por auer descubierto en 
ella extraordinarias causas de merecimiento, par lo mucho que Dios se ha seña
lado en fauorecer/a". Comeza o Padre Murillo citando o historiador Geronymo 

de Blancas, autor de " ... Ja historia de la fundación de Ja santa Capilla del Pilar, 
en vn tratado que hizo de la venida del Aposto/ Santiago a España, a instancia 
del lllustrisimo Arc;obispo de c;aragoc;a Don Andrés de Bouadilla"l quen apunta a 

tradición e os textos como principais motivos e fundamentos da súa tese. O ner

vio da obra de frei Diego, dende o punto de vista da evanxelización xacobea, 

encóntrase nos capítulos sétimo (De como el Aposto/ Santiago vino a España, 
y en el discurso de su peregrinación llegó a Zaragoc;a, predicando el santo Evan
gelio), oitavo (Del fruto que hizo con su predicacion el Aposto/ Santiago, y de 
como le aparecio Ja Virgen en la ribera del Ebro, estando en oracion, junto a 
los muros de Zaragoc;a) e noveno (De como Ja Virgen nuestra Señora consoló 
al Aposto/ Santiago: y Je señaló el lugar donde auia de edificar Ja Capilla, y de 
la diligencia que puso en la fabrica della) . 

No curso da epopea xacobea en Hispania, o texto resalta a presenza dos 

doce discípulos que Santiago trae consigo á Península, a quen vai distribuíndo a 

medida que o plan evanxélico se desenvolve, polo que finalmente "llegó a Zara
goza Santiago con sólo dos discipulos Athanasio y Theodoro, que Jos demás 
quedaran ocupados en diversas partes, en el ministerio de Ja predicación"2. Na 

augusta cidade do Ebro é onde, segundo unha antiga tradición destacada polo 
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3 lbidem, p. 79. 

4 lbidem, p. 69. 

5 lbidem, p. 73. 

padre Murillo, Santiago realiza maior número de conversións, en especial "siete discípulos principales 
que avia convertido en Zaragor;a", ós que leva consigo na súa viaxe de regreso a Xerusalén3. Esta 

reducida comunidade cristiá queda retratada no espléndido gravado que ilustra o inicio do libro. Nel 

represéntase a aparición da Virxe en carne mortal sobre o Pilar do Ebro, levada polos anxos e con Deus 

Pai iluminándoa no seu papel intercesor. Ós pés de María encóntrase prosternado o grupo formado 

polo apóstolo Santiago, Teodoro, Atanasia e os sete discípulos principais que representan a comuni

dade cristiá local. 

O marco arquitectónico que realza a escena, con todo un repertorio formal de natureza manierista 

que se vai desenvolver no primeiro tramo do Barroco, está formado por dous pares de columnas 

pareadas de arde corintia elevadas sobre un banco decorado cunha cartela co texto "ET BELLAB
VUNT advensum te, et non Pneualebunt: quia ego tecum sum, ut Liberem te. leremias. l.", situada 

entre dous grupos de canóns que disparan salvas. Sobre os capiteis álzase un entaboado decorado 

con talos vexetais de estirpe renacentista e frontón partido para deixar lugar a una cartela con marco 

de coiros recortados e rizados co texto "FVNDACION MILAGROSA De la Capilla Ange/ica de la Madre 
de Dios del pilar y Excelencias de la Imperial Ciudad de c;aragoc;a". Como complemento iconográfico 

e ornamental, sitúase no medio de cada par de fustes unha cartela co piar e outra coas murallas da 

cidade, en cadanseu marco de coiros recortados sostidos por unha cinta e ornados de sartas de 

froitas carnosas: 

A ilustración da célebre aparición mariana ó filio maior do Zebedeo e ós seus nove discípulos -dous 

palestinos e sete locais- resalta precisamente o éxito da predicación xacobea en Zaragoza, cunha 

fecundidade que promove a edificación dun templo dedicado á Nai de Deus, atendendo o propio 

mandado da Virxe. O capítulo nove do libro de frei Diego celebra precisamente a creación desta 

comunidade cristiá e a fundación da igrexa, xa que, segundo o autor, "todo lo facilitó la Virgen, para 
cuya gloria se hazia; y para mi tengo por cierto, que tambien los Angeles ayudarían a ella; y que de 
aquí le .quedó el llamarle capilla Angelica y Apostolica, por auer concurrido a su fabrica los Angeles y 
el Aposto/"4. No tocante ás fontes escritas antigas que falan sobre esta fundación o padre Murillo 

recolle o testemuño do bispo Marco Máximo de Zaragoza (tea. 606), quen "llama a la santa Capilla 
honra, hermosura y ornamento de Zaragor;a; ayuda, defensa y arrimo de la 
Provincia Iberia; y despues de aver dicho que Santiago la edificó por mandato 
especial de la Virgen dize, que es casa que ha de durar para siempre, aludiendo 

6 MENACA, M. DE: "Dos problemas diferentes 
sobre Santiago en España, su predicación y su 
sepultura", Actos del Congreso de Estudios Jaco
beos, Santiago, 1995, pp. 217-21 B; SJ NGUL, F: 

en esto a la promesa que hizo la Virgen al santo Aposto/ diziendo: que nunca 
avian de faltar Christianos en Zaragoc;a; y que aquella columna avia de perse
verar en aquel lugar hasta el fin del mundo"5. O bispo Máximo, en efecto, 

nunha Crónica do ano 571 sobre os feitos máis salientables do seu episcopado, 

evocaba a fundación polo apóstolo dun templo en Zaragoza dedicado á Virxe; 

esta crónica constitúe a fonte escrita máis antiga de Hispania referida á súa 

evanxelización por Santiago6. O texto de frei Diego revélase así, a comezos do 

século XVII, como heraldo desta antiga tradición local que aspira a explicar a 

cristianización do romanizado val do Ebro como froito da predicación xacobea. 

"Santiago en Hispania. La tradición de la predi
cación jacobea en los textos anteriores al siglo 
IX", Actos del IV Congreso Internacional de Aso
ciaciones Jacobeos (Corión de los Condes, 7 9-
22/IX/1996), Burgos, 1997, pp. 235-236; ldem: 
Historio culturo/ do Comiño de Santiago, Vigo, 
1999, p. 21 ; ldem: "Santiago en Hispania.-Testi
monios de una historia", Todos con Santiago. 
Patrimonio eclesiástico, catalogo da exposición, 
Santiago, 1999, p. 38. 

F.S. 
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Historia del Glorioso Apóstol Santiago Patrón de España: 

de su venida a ella, y de las grandezas de su Yglesia, y Orden militar 

Fr. Hernando Oxea 

Madrid, Luis Sánchez, 1615 

Pergamiño, papel impreso, xilografías. 
Portada con xilografía de Santiago 
cabaleiro 

150 x 100 x 45 mm 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº. inv. 0-471 

Xorde no contexto contrarreformista de exaltación da figura do apóstolo 

Santiago o Maior e da lgrexa compostelá o precioso libro de freí Hernando Oxea 

(ca. 1543-1615), freire dominico natural de Ourense que fixo de Nova España 

(México), no último terzo do século XVI e comezos do XVII, o ámbito natural no 

que desenvolveu a súa vocación relixiosa e erudita, en especial no campo ~a 

predicación evanxélica e a ensinanza teolóxica. O seu interese pola súa terra 

natal superou con moito o marco do estritamente xacobeo, empregando a súa 

vontade e o seu saber na redacción da Carta o descripción geográfica del reino 

de Galicia, publicada en Amberes en 1598, e na compilación de abundante 

H:rs To RIA 
.·. DEL GLOJ1IOSó A POS- . 
· tpl Santiago P:mon de Efpana : d~ fü 

veni4a a ella, y de las gra i1 Clc:i:as di! fü . 
Yglefia, y Orden mílid.r. 

Co.mp11ej1R por et M .. h. EÍern.íi~do O.it11, dt 
l11 Orden de s 11n10 Domingo. 

Dirigida a Don .lkdre.t.i1a.dc-Gaftro y 
.A~drade, Conde de L~mqs¡de AJlqrade, y de . . · 
:V1llalua,Marc¡ues .~.&t. Qétilhqmbrc · 
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información sobre a Historia de Galicia -hai sobre este 

tema varios manuscritos inéditos de Oxea, custodiados 

en Madrid, na Real Academia de la Historia-, orientada 

á realización dun detallado e documentado estudio his-

tórico sobre a súa terra que nunca chegou a completar. 

O libro, que redactou cunha gran dedicación, atención 

e longos anos de estudio, foi a Historia del Glorioso 

Apóstol, obra escrita entre México e España, onde 

residiu durante o período 1601-1603, visitando tamén 

Santiago de Compostela para coñecer de primeira man 

o Liber Sancti lacobi e a Historia Compostelana do 

arquivo da súa catedral. 

Ó longo dos 56 capítulos nos que aparece dividida a 

obra que escribiu sobre Santiago. Especialmente pensa

da para devotos e peregrinos, cun sentido práctico do 

que tamén participa o seu pequeno tamaño, frei 

Hernando Oxea debulla e desenvolve con vivacidade e 

entusiasmo unha gran variedade de temas relacionados 

coa historia do apóstolo Santiago Zebedeo -a súa predi

cación, martirio e traslado do seu carpo a Galicia-, o 

descubrimento do seu sepulcro en Compostela, os privi

lexios e indulxencias que a lgrexa de Santiago recibiu de 

papas e monarcas, a xeneralizada devoción ás reliquias 

xacobeas en conexión coa peregrinación occidental, os 

milagres de Santiago, a súa aparición e intervención 

como cabaleiro celeste en diversas batallas en terras 
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mexicanas a favor de Hernán Cortés e do xeneral Juan de Oñate -non parece gratuíta, polo tanto, a 

xilografía da portada do libro, presentando a un mozo e imberbe Santiago ecuestre, protexido cunha 

coiraza e brandindo unha grande espada-, unha historia dos prelados de lria-Compostela e para ter

minar unha interesante descrición da basílica compostelá e da cidade de Santiago. 

O libro publicouse en Madrid en 1615, ano do falecemento do seu autor, co beneplácito do arcebispo 

compostelán don Juan Beltrán de Guevara (1615-1622), do cabido da catedral e do Provincial dos 

dominicos en México, contando co patrocinio de don Pedro Fernández de Castro, VII conde de 

Lemas, presidente do Consello de Indias e vicerrei de Nápoles. 

F.S. 

BIBLIOGRAFTA 

CABANO VAzQUEZ, J.I.: ·un libro sobre Santiago escrito en Nueva España por un gallego", en OXEA, fr.H. : Historia del Glorioso Apóstol 
Santiago Patrón de España: de su venida a ella, y de las grandezas de su Yglesia, y Orden militar, introd. á ed. facsímil, Santiago de 
Compostela, 1993, pp. 11-29; DTAZ FERNANDEZ, J.M .: "Historia del Glorioso Apóstol Santiago Patrón de España: de su venida a ella y de 
las grandezas de su Iglesia y Orden militar, Oxea, Hernando de (O.P.)", en Museo das Peregrinacións. Un museo en crecimiento. Adqui
siciones 1996-2001, catálogo da exposición, Santiago de Compostela, 2001, pp. 266-267. 





Colar de abadesa 

Século XVIII 

Acibeche 

1S6 cm 

No estado actual do inventariado e investigación en torno ó acibeche é posible 

determinar bastantes conceptos que enriquecen o naso coñecemento do tema. 

No caso dos colares de abadesa, son distinguibles as dúas modalidades máis 

Santiago de Compostela, Museo das frecuentes, así como o sistema da súa disposición como adorno das monxas 

sobre o hábito. lsto último documéntase nun cadro do século XVII, no mosteiro 

das Huelgas de Valladolid, onde se representa un grupo de monxas ó redor -

dunha dama aristocrática sentada sobre unha cadeira c;le frade. Neste grupo dis

tínguense os dous tipos, un máis sinxelo, que levan tres relixiosas, e outro máis 

Peregrinacións 

Nº inv. 19 

sofisticado, o que leva a abadesa. Trátase, xa que lago, dunha distinción en base á xerarquía dentro 

do mosteiro. Todos eles están colocados perfilando a parte correspondente ós ombreiros, formando 

un fermoso contraste o negro do acibeche coa cor branca do hábito monxil. Dado que o primeiro 

grupo é moito máis escaso, dedúcese que eran moi poucas as comunidades que dispoñían del. Do 

segundo, en cambio, consérvanse bastantes exemplares, algúns no seu lugar de orixe como o citado 

mosteiro de Valladolid, e museos e institucións: Museo Nacional de Artes Decorativas, de Madrid, 

Museo de los Caminos, de Astorga 1, o Museo Antropológico de Madrid, Museo de Pontevedra, 

Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid, e o aquí exposto, pertencente ó Museo das 

Peregrinacións. 

Trátase dunha peza formada por varias fileiras de doas circulares unidas de tanto en tanto por medio 

de suxeicións en forma de eses calados, que unen todas as fileiras, e polo medio outras suxeicións 

que unen as fileiras por parellas. É unha obra do século XVIII, cun estilo que responde a un tipo tradi

cional que permanece ó longo dos séculas. É de moi boa calidade e mestría na execución, tallado con 

probabilidade en Santiago de Compostela, aínda que o material procede de Asturias, pois é ali na 

faixa costeira de Villaviciosa onde se encentran minas de boa calidade. 

A.F.M. 

1 FRANCO MATA, Á.: "Collar de abadesa", en San
tiago. La Esperanza, catálogo da exposición, 

278 Santiago de Compostela, 1999, pp. 582-583. 
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gía en la Edad Media Peninsular, León, 1996, pp. 91-100; \dem: "Valores artísticos y simbólicos del azabache en España y Nuevo 
Mundo", Compostellanum, 36 (1991 ), pp. 467-529; GILMAN PROSKE, B.: "The use of jet in Spain", en Homenaje al Profesor Rodríguez 
Moñino, 1966, tirada á parte; ÜSMA e ScuLL, G. DE: Catálogo de azabaches compostelanos, Madrid, 1916. 





280 

Cruz de guión 

Xoán Montes, 1671 

Prata. Cicelada, fundida e gravada 

43,5 x 20,5 x 9,5 (diám. máx.) cm 

Marca: MON/TE5 (artífice), AÑO 
DE 1671 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. D-161 

Trátase dunha cruz latina de brazos rectilíneos e lisos, decorados con liñas 

incisas perimetrais, e dúas molduras saíntes nos extremos con follas e peras 

como remate (a do brazo superior perdeuse e a do dereito está incompleta). 

Susténtase sobre un canón cilíndrico con molduras lisas na base; un pé formado 

por dous carpos, semiesférico o inferior e convexo o superior, separados por un 

baquetón; e un toro con costelas aplicadas en "C", onde se insire a cruz. Na 

decoración deste pé de factura barroca perduran elementos retardatarios como 

os esteos de carácter vexetal, espellos e gallos gravados a buril, e as costelas 

aplicadas que delimitan campos decorativos. 

A representación figurada céntrase no cuadrón, que se resolve en forma de me

dallóns circulares. O do anverso presenta un relevo da Inmaculada Concepción 

sobre un resplandor que se debuxa no fondo. O do reverso mostra o apóstolo 

Santiago de pé sobre un pedestal en forma de vieira e cun fondo gravado de 

talos e follas. Represéntase co habitus peregrinorum: un vestido curto para non 

estorbar o xogo das pernas e os atributos do peregrino a Compostela, a escla

vina, o longo de bordón provisto dun dobre pomo do que pendura a cabaza para 

a auga e o sombreiro de aba ancha levantada por diante. 

A presenza nesta Cruz do apóstolo Santiago recórdanos que polo municipio de 

Oroso, do que procede a peza e, máis concretamente, pala parroquia de Santa 

María de Deixebre, transcorre o Camiño Inglés de peregrinación a Compostela. 

No mosteiro beneditino de San Paio de Antealtares de Santiago de Compostela 

consérvase unha cruz similar a esta, realizada por Xoán Nicolás do Monte en 

1682 para a confraría da Nasa Señora do O, á que pertencían os xastres da ci 

dade. Quizais sexa este o pai de Xoán Montes artífice da cruz que nos ocupa, 

como indica Fermín Bauza Brey. Os seus punzóns son semellantes, aínda que o 

de Xoán Montes engade un S ó apelido, tal vez para o distinguir do de seu pai. 

M.L.L. 

BtB LIOGRAFiA 

BouZA BREY, F.: "Plateros compostelanos desconocidos del siglo XVI", Cuadernos de Estudias Ca/egos, 38 
(1957), p. 338. 
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Cáliz do convento de Santo Antón da Pobra 

Obradoiro compostelán, ca. 1500 

Prata na súa cor e dourada. Fundida, 
cicelada, relevada e gravada 

Cáliz: 22 x 16,5 (diám. pé) x 11,3 cm. 
(diám. copa); patena: 13,5 (diám.) cm 

A Pobra do Caramiñal (A Coruña), 
lgrexa parroquial de Santa María 
do Xobre 

1 VALLE-I NCLAN, R. DEL: "Fue un convento", Cró
nica de Pontevedra, Pontevedra, ano 1, 48 (28-
Vl-1886) . 

2 A.H.D.S Fondo Xeral. Cartafol 400. 

Pertenceu este fermoso cáliz gótico ó desaparecido convento de Santo Antón da 

Pobra que os relixiosos franciscanos tiveron aquí, en usufruto, dende o século 

XV ata a almoeda que supuxo a desamortización de bens eclesiásticos decretada 

en 183S. Foi precisamente a súa ruina lamento nos escritos de quen o coñece

ran : "Lo que la segur del tiempo en largo espazo de cuatro siglos respetara, no 
pudo resistir el impulso demoledor del genio de la barbarie ( .. .); no obstante lo 
que aún había quedado del vetusto edificio daba idea de la magnitud de su fá
brica, ya que nunca podría darla de su magnificencia". l A circunstancia de se 

encontrar o templo parroquial de Santa María do Xobre contiguo e a moi curtos 

pasos de aquel dedicado a Santo Antón tivo como consecuencia que os proviso

res do arcebispado comisionaran o arcipreste de Postmarcos de Abaixo para se 

facer cargo dos seus "capillas, altares, retablos, imágenes, vasos sagrados, orna
mentos, ropas, y demás efectos destinados al culto", baixo inventario, deposi

tándoos na igrexa do lugar a cargo do cura párroco da mesma, mentres non 

dispuñan a súa distribución2. Oeste xeito chegou 

ata nós. 

O seu pé, de contorno lobulado e moldurado, com

bina pestana de baquetas, beira en escocia e estrías 

ciceladas, e casquete de perfil ascendente e conti

nuo, primorosamente decorado á romana. Sobre el 

aséntase o hastil, en verdade unha barra de sección 

cuadrangular que queda lisa nas súas catro caras. 

Ten por arrinque un pequeno nó moldurado de lis

teis, hexagonal, que serve de transición para os seis 

lóbulos da base, e a media altura, coa función de 

asa, un segundo nó principal ou mazá, con maiores 

pretensións de monumentalidade có anterior; a súa 

forma, que é a dunha esfera achatada, preséntase 

animada por unha abundante ornamentación for

mada por pequenas follas radiais e bullóns de 

campo romboidal, con flores dentro, que se desen

volve a todo o longo do seu perímetro. Completa a 

peza unha copa cónico-cilíndrica de proporcións 

xenerosas, sobredourada no interior e no labio cara 

ó exterior, montada sobre un colariño poligonal e 

liso de igual sección ó do arranque do hastil. 
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No conxunto chaman especialmente a atención os motivos vexetais e insignias que se aplican de 

forma alterna ós lóbulos do pé, de elegante configuración e claro gusto renacente. Dunha parte, 

en tres deles, o repertorio é de aros con ramalletes de acanto e cintas perladas, dispoñendo por 

baixo destes escudos con emblemas da Paixón de Cristo (tres cravos, coroa de espiñas) e da O~de 

Franciscana (cinco chagas das que mana o sangue do Redentor), elegantemente rodeados polo 

cordón do hábito que visten os seus relixiosos; relevados e subliñados co sobredourado da prata. Da 

outra, nos lóbulos que teman cos anteriores, a superficie permanece lisa e o metal na súa cor; só se 

ha de gravar nas beiras con xogos lineais de formas estilizadas, "S" confrontados e pequenos círculos, 

a imitación dos encaixes dunha rica tea . 

Pola súa factura e estilo esta peza débese atribuír ó mesmo obradoiro compostelán do que saíron ou

tros cálices, como aqueles procedentes do santuario da Escravitude (Museo da Catedral de Santiago), 

a igrexa de San Martiño de Noia (Noia, A Coruña), a colexiata de lria Flavia ou da confraría dos zapa

teiros de Padrón (lria, Padrón, A Coruña) e o mosteiro de San Martiño Pinario (Santiago, A Coruña). 

Merece ser destacado pola súa singular beleza e calidade, en especial, a elegante configuración do 

seu deseño, o coidado e perfección técnica acusados na súa execución, así coma o depurado grao de 

penetración da nova linguaxe decorativa, que nos informan da pericia dun mestre destro no seu oficio, 

fronte do que sucede noutras pezas menos precisas. 

Por último hai que dicir que se acompaña da patena orixinal, que é un disco de prata sobredourada, 

ornamentado no seu eixe cunha cruz potenzada practicada por incisión. 

A.G.M. 



Este relicario, en consonancia coa singularidade da reliquia que alberga, adopta 

---a-t ipoloxía dunha cruz de altar. Aséntase,sobre un pé troncopiramidal, ergueito 

cunh~uen~as patas en forma de -bólas con garras. O hastil, ben curto, está 

torneado; é cilíndrico e confórmase mediante a sucesión de finas molduras con

vexas e cóncavas, intercaladas con listeis, e interrompidas nos seus extremos 

por baquetóns. A cruz, latina, é de brazos lisos con remates calados de esteos 

fitomorfos afront ados. No seu remate fíxase a cartela do INRI, recortada e 

sobredourada en fermoso ton. 

A ornamentación concéntrase no pé, enmarcada cos esteos que dan forma 

sinuosa ós ángulos da pirámide, en absciluto rexeitamento da liña recta . As súas 

tres caras, recortadas cos extremos lobulados no bordo inferior, decóranse cunha 

concisa representación vexetal de follas de cardo, arriba, e de ramalletes punte

ados dispostos ó redor dun espelliño central, nos que aparecen o nome do 

doador, a motivación da súa ofrenda, o destinatario, a data do acto e a heráldica 

da vila . 

Lignum Crucis 

Rodríguez de Vascuas 

Santiago de Compostela, 1760 

Prata na súa cor e dourada. Moldeada, 
relevada, fund ida, cicelada, gravada e 
ca lada 

4S x 24 x 19,S (diám. pé) cm 

lnscrición: DIO ESTA+ Pª. ENGARZE DEL 
LIGNVM CRVZISIS (sic) Dn. JOSEPH DE 
Vª. SARANES POR SV DEV0 n. / A LA sta. 

RELIQVIA Y SVFRAGIO DE LAS ANIMAS 
DE SVS ABVELOS SEPVLTADOS EN ESTE 
ST

0
• TEMPLO / DE LA VILLA DEL CARA

MIÑALA Qn. LA DEDICA, AÑO DE 1760; 
nos espelliños do pé 

A Pobra do Caramiñal (A Coruña), igrexa 
parroquial de Santa María a Antiga 

No encontro dos traveseiros, alí onde simbolicamente se sinala o lugar no que o carpo de Cristo 

apoiara sobre o madeiro do seu Sacrificio, ábrese unha caixa de forma cruciforme para exhibir tras os 

cristais unha reliquia que, segundo se indica na inscrición da peza que a identificª, é un fragmento da 

Lignum Crucis; é dicir, da Verdadeira Cruz de Cristo. A ventá deste expositor, orlada nas súas beiras 

cunha ornamentación calada que quere imitar o delicado e fino tecido dunha puntilla que a cinguira, 

subliña a presenza da sagrada estela coa fin de a amasar para a adoración dos fieis. No seu interior 

dispúxose o verdadeiro colector de tan prezado testemuño; trátase dunha pequena cruz peitoral, 

fabricada en filigrana de prata e cristal biselado, que conserva aínda a argola de suspensión, así coma 

o sinxelo mecanismo de peche que permite o acceso último á reliquia . 

O culto a estes obxectos, moi coidado durante o Barroco, fai que sexan numerosos os relicarios desta 

época que chegaron ata nós. Unha boa mostra é a que se conserva no Caramiñal e que pertence á 

escala compostelá. Non hai marcas que nos falen da súa autoría, pero despois dunha análise compa

rativa coas outras pezas da pratería relixiosa na cidade de Compostela atribuímos esta estauroteca a 

Rodríguez de Vascuas, autor dun xogo de candeeiros conservado no Museo de San Paio de 

Antealtares (Santiago de Compostela), tamén da segunda metade do século, idénticos en deseño, 

técnica, calidade, elementos decorativos e proporcións, á Lignum Crucis do Caramiñal. En todo caso, 

a súa t ipoloxía é habitual en candeeiros dende o último terzo do século XVII e repítese sen variacións 

ata o XIX. 

A.G.M. 
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Santiago peregrino 

Manufactura española, último cuarto 
do século XVI 

Seda con fíos entortados en ouro. 
Bordado 

22,5 x 17 cm 

Procedente dunha vestimenta litúrxica 
de orixe descoñecida 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 0-109 

Procedente sen dúbida dun ornamento litúrxico, este tondo bordado representa 

a imaxe de Santiago peregrino coa súa característica iconografía. Trátase dun 

labor de bordado erudito realizado con fías de seda e fías entortados de ouro. 

O fondo da peza encóntrase totalmente cuberto por puntos gobelinos dereitos, 

coas súas características bandas horizontais, técnica así denominada por ofrecer 

un aspecto próximo ó que presentan os tapices. A cor verde desta zona do bor

dado indica a súa pertenza a un ornamento -posiblemente unha casulla- dos 

. empregados no tempo litúrxico ordinario. Na parte superior apréciase un fermoso 

adorno vexetal tipicamente renacentista realizado en ouro e cun fino contorno 

en fío de seda vermello que define as formas, facéndoas destacar. A figura do 

santo, bordada en sedas polícromas e ouro, está enmarcada por un tondo borda

do en punto enxavado, tamén en fío entortado de ouro, e un anel interior en 

fías de seda vermella. 

A calidade da decoración vexetal da zona superior é maior do que o é a aprecia

ble na figura de Santiago peregrino, o que podería indicar a intervención de 

dous bordadores diferentes na realización da obra. Esta circunstancia explicaríase 

polo amplo desenvolvemento que adquiriron os obradoiros españois de bordados 

ó longo do século XVI xa que en moitos deles, os bordadores especializábanse na 

realización de determinadas técnicas e interviñan varios operarios na elaboración 

dunha mesma peza. 

O desenvolvemento destes obradoiros foise estendendo ó longo de diferentes 

rexións españolas, e chegou a ser a cidade de Sevilla a primeira en ditar orde

nanzas para regular o exercicio do oficio en 1433. No século XVI, os centros de 

produción de bordados máis relevantes eran, ademais dos sevillanos, os estable

cidos en Toledo, Valencia, Madrid, Barcelona e Ciudad Rodrigo. Tamén merecen 

especial mención pala riqueza e calidade dos seus traballos os fundados por 

ardes relixiosas masculinas coma os dos mosteiros de Guadalupe e de El Escorial, 

que estaban dedicados exclusivamente á elaboración de traballos de carácter 

litúrxico, nos que se utilizaban sempre sederías e fiados de sedas e torcidos de 

ouro e prata da máxima calidade, para chegar a se lograr unha excepcional per

fección técnica. 

P.B.G. 
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Santiago apóstolo sedente 

Anónimo, finais do século XVIII 

Debuxo coloreado con acuarela sobre 
pergamiño 

Este debuxo de Santiago apóstolo sedente representa a imaxe escultórica que 

figura no altar maior da catedral compostelá, rodeada aquí dunha orla floral que 

conforma o perfil ovalado de toda a peza. Sentado nun trono, do que só se 

representan os seus brazos decorados con cabezas de anxos e vieiras, leva na 

súa man esquerda o bordón e na dereita unha cartela coa inscrición HIC EST 

CORPUS DIVI JACOBI APOSTOLI ET HISPANORUM PATRONI. 

29 x 21,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 112 
As representacións sedentes do apóstolo Santiago remóntanse polo menos ata 

1326, data da imaxe que figura no lombo B da catedral compostelá. As radicais 

transformacións sufridas pola imaxe durante a remodelación da capela maior en 

época barroca conferíronlle o seu aspecto actual -precisamente o que reflicte esta peza-, moi dife

rente da que tiña a medieval. 

As representacións desta escultura alcanzaron no século XVIII unha ampla difusión, sen dúbida 

debida á necesidade de xustificar e insistir na existencia real do corpo do Apóstolo en Compostela, 

nun momento no que o racionalismo ilustrado e a progresiva decadencia da peregrinación puñan en 

cuestión este feito. Así, dende 1709, data na que esta imaxe aparece nun gravado de Antonio de 

Aldemunde, son moi numerosas as estampas que a reproducen, destacando as realizadas por gravado

res como Jacobo de la Piedra, Ángel Piedra e, especialmente, Melchor de Prado, nas que se basea 

a presente peza. O uso orixinal da mesma resulta descoñecido aínda que pola súa forma non cabe 

dúbida de que se integraría como elemento decorativo nun obxecto de maiores dimensións. 

M.S.H. 
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Copa de botica, forma recta, con tapa 

Obradoiro de fabricación non 
determinado, ca . 1801 -1805 

É unha copa con forma cilíndrica, boca circular e lixeiro rebordo . Parte inferior 

redondeada, conforte estrangulamento e asento circular plano. A tapa, de 

introdución interna, presenta capa de pouca inclinación, prominente rebordo e 

asa central en forma de ovo aguzado. 

Cerámica branca lixei ramente vidrada. 
Decoración frontal en azul, 
semimecánica. 

16 x 9 (diám. carpo) x 8 (diám. 
asento) cm 

A decoración frontal, en azul sobre o fondo branca, de 5,8 x 6 cm, representa o 

escudo do mosteiro de San Martiño Pinario . Consiste nun capelo de cardeal con 

borlas laterais que encerran un único campo, en punta saínte na parte inferior e 

recto na superior, sobre a que descansa centrada unha fina cruz. No interior 

presenta o debuxo central dun piñeiro flanqueado por dúas cunchas de vieira . 

Procedente da botica do mosteiro de San 
Martiño Pinario, Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Na botica do propio mosteiro de San Martiño, reconstruída en 1999 coa mobla

xe orixinal que procedía dos primeiros anos do século XIX, consérvanse outras 

109 copas similares de diversos tamaños. Aínda que se descoñece o obradoiro 

Nº inv. D-494 

que as fabricou, con toda probabilidade foron mercadas coincidindo coas derradeiras obras de acon

dicionamento e mellara no subministro da botica, en tempos do abade P. Isidoro González Liria 

(1801-1805) . Ademais das citadas copas, na actualidade consérvanse tamén na botica dezasete alba

relos do século XVIII, doce tinas e case trescentas pezas de vidro: redomas, conserveiras cilíndricas e 

globulares, frascos ... 

O mosteiro de San Martiño Pinario, que remonta a súa orixe ó primeiro milenio da era cristiá, mantivo 

durante séculas considerables orzamentos para esmolas e prestou unha especial atención ós camiñan

tes que chegaban as súas portas, ós que proporcionaba medicinas e coidados. No edificio existiu, 

cando menos dende fins do século XVI, unha botica que estivo sempre ó cargo dun monxe da comu

nidade, agás nos últimos anos -tras a exclaustración-, nos que pasou a ser de propiedade privada. 

As primeiras noticias sobre a botica do mosteiro están relacionadas cunhas obras feitas en tempo 

do abad e P. Gregario Parcero, 1621-1625, falándose xa dunha Botica Ve/la . Pero foi no ano 1648 

cando a botica se abre ó público en xeral e se fan as obras para adaptala á súa nova función, o 

que supuxo un custe de 30.000 reais. Mentres estivo á fronte da botica o monxe frei Marcelo 

Ribadeneira, 1648-1678, fixéronse andeis e mesas para as dependencias, ampliacións nos locais 

para poñer nela o que quedaba da Botica Ve/la e obras que evitaban ó boticario saír da clausura. 

A seguinte reforma ten lugar coincidindo coas obras realizadas na fachada do mosteiro, no período 

1705-1709. O abade P. Pedro Magaña, que rexía o mosteiro estes anos, ampliou as dependencias, 

aumentou os fondos da botica e dispuxo que se dese unha nova orientación ó herbario e ó xardín da 

botica, con plantas traídas dos priorados de Cambre, Bergondo e Cinis, seguindo as indicacións de 

frei Antonio, cirurxián do mosteiro. En tempos do abade P. Isidoro González Uria, 1801-1805, semella 

que se fixeron as derradeiras obras de acondicionamento e mellara. 



•, 

En 1835, tras a expulsión dos monxes de San Martiño, a botica seguiu funcionando con propietarios 

particulares mesmo despois de que, en 1866, o mosteiro pasara a ser a sede do Seminario Conciliar. 

No ano 1883 o cardeal Payá merca o local da botica, se ben a mantén arrendada durante uns anos. A 

partir de 1890 xa non existe constancia documental do funcionamento dunha botica que, xa daquela, 

tiña ás súas costas case tres séculas de historia . 

R.S.E. 
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Albarelo 

Obradoiros de Talavera (Toledo), ca . 1700 Trátase dun bote de botica de forma cilíndrica remetida, con lixeiro estreita

mento na parte central e nas proximidades da boca, que recibe o nome de 

albarelo. O material empregado na súa elaboración é a chamada louza talave

rana, cerámica esmaltada de cor branca e aspecto vidrado, decorado na parte 

frontal co escudo do Hospital Real de Santiago en azul cobalto. Este escudo 

presenta a cruz potenzada nun único campo, no interior dun dobre armelado 

circular cimacio cunha pequena cruz e recuberto superiormente polo capelo 

cardenalicio con borlas laterais. 

Louza talaverana. Cerámica vidrada, de 
cor branca, con decoración frontal en 
azul cobalto. 

28,5 x 1 O (diám. boca) x 11,5 (diám. 
máx. carpo) cm 

Procedente da botica do Hospital Real, 
Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. D-493 

Albarelos con esta decoración aparecen recollidos no inventario realizado na 

botica do Hospital Real o 14 de xuño de 1700 e no Inventario de Trastos y alo
jas, basijas y libros da Botica do Hospital Real de Santiago elaborado o 13 de 

Xuño de 1745. Diferénciase dos albarelos mercados na segunda metade do século XVIII en alfares 

sevillanos porque carece de orla superior cun motivo vexetal. A función destes botes é a de gardar 

todo tipo de substancias sólidas de uso corrente en Farmacia. Con frecuencia usábanse para materias 

de orixe vexetal de acción terapéutica e distintas variedades de drogas. Dos botes da botica do Hospi

tal Real de Santiago consérvanse hoxe máis de trescentas pezas, algunhas en mans de particulares. 

No Museo Municipal de Santiago -en depósito no Museo do Pobo Galega- atópanse unha ducia de 

xerras e tinas e un cento de albarelos, todos de tipo talaverano e co escudo do Hospital Real, proce

dentes da compra realizada en Sevilla a finais do século XVIII. Gárdanse ademais media ducia de copas 

altas con tapa e uns oitenta botes rectos, tamén con tapa, do tipo china opaca, fabricados a mediados 

do XIX nos obradoiros de Sargadelos. 

A tradición hospitalaria da cidade de Santiago semella remontarse ó ano 1061, no que Fernando 1 doa 

ó mosteiro de Celanova un solar con harta para o seu uso e servizo dos pobres. Non obstante, a activi

dade asistencial de Compostela está simbolizada pala longa historia do seu Hospital Real. Fundado en 

1499 como consecuencia da visita a Santiago dos Reis Católicos e coa autorización papal de Alexandre 

VI, en 1511 xa toma praza o primeiro boticario don Gaspar de Briviesca. Entre as dependencias do 

Hospital Real, no ano 1517 cítanse a botica (con apousento para o boticario), a adega do boticario 

e a cámara onde este ten a leña, o que demostra a amplitude das dependencias relacionadas coa 

atención farmacéutica no hospital. 

As constitucións de 1524 aprobadas por Carlos V establecen como misión do boticario, que debía ser 

cristián limpo, experto e persoa de conciencia, a compra de medicinas e das causas necesarias para a 

botica, asistir cos médicos ás visitas dos enfermos, levar un libro coas medicinas a subministrar "e 

coller ó tempo as rosas e herbas para sacar as augas e outras causas que conveñan". Do material e 

medios dos que se foi dotando a botica ó longo dos séculas ternos noticia mediante un Inventario de 

trastos y alojas, elaborado en 1723, no que aparecen perolas, alquitaras, medidas, pesas, redomas ... , 



ademais de medicamentos e xéneros entre os que se atopan topacios preparados, coral en bruto, 

corno de cervo, resina de xalapa, antimonio vítreo, semente de cubevas, etc. 

A partir de 1804 a botica sofre cambios radicais como consecuencia das Nuevas Constituciones para 
el régimen y gobierno del Hospital Real. Suprimida despois durante un tempo "por ser sumamente 

custosa", en 1828 reábrese para o público en xeral nun novo lugar, na esquina da praza do Obradoiro 

coa rúa San Francisco. Así e todo a actividade da botica foi esmorecendo cos anos e outros boticarios 

da cidade vanse encargando de facer as subministracións necesarias para o Hospital Real. 

R.S.E. 
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CAMIÑO DE DEVOCIÓN, 

LlJZ DE SA:NTIDADE 





Camiño de devoción, luz de santidade 

Francisco José Portela Sandoval 

Como a ruta xacobea foi unha vía de intensa espiritualidade e é sabido que a maior 
parte dos viaxeiros realizaban a peregrinación por motivacións relixiosas, non nos debe 
estrañar que cara ó 1135 o coñecido Codex Calixtinus ou Liher Sancti Iacohi, no capí
tulo VIII da súa última sección titulada Liher peregrinationis, fixera referencia ós corpos 
de santos que se encontraban ó longo do Camiño Francés a Santiago e que habían de 
ser visitados polos peregrinos a fin de obter a maior cantidade posible de indulxen
cias 1. Así, segundo as diferentes vías que compuñan o Camiño a través do territorio galo, 
Aymeric Picaud menciona a san Trófimo, a san Xinés e, sobre todo, a san Xi!, en Arlés; 
a san Guillerme, na abadía aquitana de Saint-Guilhelm-le-Désert; a san Sadurniño, na 
catedral ae Toulouse; á moza santa Fe, na súa basílica de Conques; a santa María Mag
dalena, na súa igrexa de Vézelay; a san Frontón, en Périgueux; a san Martiño, en Tours; 
a santo Hilario en Poitiers e a santo Eutropio en Saintes, o mesmo que a san Severino 
en Burdeos. 

Moi extensa é, xa que logo, a nómina de santos en terras francesas, como non podía 
ser menos ó ser esta a nacionalidade do compilador ou editor do libro; pero sorprende 
que, unha vez entrados os peregrinos en España, foran moi contadas as reliquias ante as 
que se recomendaba que levaran a cabo as súas oracións . Así, o Calixtinus só indica que: 

"A continuación, en España hai que visitar o corpo de san Domingos, confesor, que cons
truíu o tramo de calzada na que repousa, entre a cidade de Nájera e Redecilla del Camino. 

Hai que visitar tamén os corpos dos santos mártires Facundo e Primitivo, a quen cons
truíu a basílica Carlomagno ... 

A seguir débese visitar en León o venerable corpo de santo Isidoro, bispo, confesor e dou
tor, que instituíu unha piadosa regra para os seus clérigos e que ilustrou os españois coas 
súas doutrinas e honrou a toda a Santa lgrexa coas súas florecentes obras. 

Finalmente, na cidade de Compostela, débese visitar con sumo coidado e devoción o corpo 
dignísimo do apóstolo Santiago". 

Doutra parte, resulta bastante normal que unha ruta tan transitada dende tempos 
medievais coma o Camiño de Santiago, fora escenario de numerosos acontecementos ó 
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Sepulcro de san 
Domingos da 
Calzada. Catedral de 
Santo Domingo de 
la Calzada. La Rioja 

longo dos anos. Algúns deses sucesos 
tiveron como consecuencia a confi
guración de seculares devocións a san
tos locais, na honra de quen se alzaron 
grandes ou pequenos templos, que fo
ron obxecto de obrigada visita polos 
peregrinos a Compostela2, confiados 
todos no intenso valor taumatúrxico 
que posuían as santas reliquias . 

Un dos santos cuxa devoción xa se 
menciona no Liber peregrinationis, fo¡ 
san Domingos da Calzada, que se 
encargou de mellorar o tramo do Ca
miño que discorría entre terras rioxa
nas e burgalesas, moi próximo da 
pequena vila de Viloria, situada entre 
Belorado e Grañón, no que nacera en 
1019. O mozo pastor Domingo Gar
cía, ó ver frustrados os seus desexos 
de profesar como monxe no mosteiro 
de Valvanera e tampouco ser admitido 
no de San Millán de la Cogolla, deci
diu encamiñar as súas preocupacións 
relixiosas cara á vida de ermitán, ins
talándose na beira do río Oja, preto de 
Suso; pero moi pronto, ó ver as pena
lidades que padecían os peregrinos 
xacobeos que optaban por acurtar o 

camiño dun xeito máis natural dende Nájera ata Burgos a través de Belorado en lugar 
de facelo por Briviesca, aprestouse a rozar o boscoso terreo unhas veces e a desecar as 
zonas pantanosas noutras ocasións, para abrir unha nova calzada dende Nájera ata a loca
lidade xa burgalesa de Redecilla del Camino. A is to dedico use ata a súa morte en 1109, 
construíndo ademais varias pontes de pedra sobre os ríos Najerilla e Oja; sobre este 
último levantou, á saída da localidade que leva o seu nome, unha de vintecatro ollos, 
que despois se substituíu por outra en época posterior. Por ese motivo, a iconografía 
adoita representalo cunha ponte ós seus pés, e converteuse ademais no patrón dos enxe
ñeiros de camiños por facilitar de modo moi considerable o tránsito entre o val do Ebro 
e as terras de Burgos. Ademais, san Domingos construíu unha ermida dedicada á Virxe, 
que pouco despois, ó recibir o apoio do rei Afonso VI de Castela, se converteu en igrexa 



no ano 1106 e en colexiata medio século máis tarde; así mesmo, ó carón da ponte sobre 
o Oja, escenario de varios dos milagres que se atribúen á súa intercesión, o santo levan
tou unha hospedaxe e tamén un hospital aproveitando un antigo palacio dos reis nava
tTos, do que só se conservan unhas arcadas e un peitoril de pozo. O edificio coñeceu 
amplas transformacións nas centurias seguintes, para ser habilitado no noso tempo como 
Parador de Turismo. 

En torno ás edificacións iniciais pouco a pouco foise configurando unha poboación, 
cunha existencia que xa menciona o Calixtino, como antes se indicou ó facer referencia 
ó santo. A súa memoria recordouse dende moi cedo na localidade que tomou o seu nome 
-elevada á condición de cidade por Afonso XI en 1333- e na que, sobre o primitivo templo 
que el mesmo fundara pouco antes de morrer, en 1168 empezou a se levantar un novo 
de estilo románico na súa parte primitiva, da que subsiste unha robusta ábsida na ca
beceira, con decorados capiteis e canzorros. Máis tarde, a finais do século XIV, a igrexa 
ampliouse con tres naves góticas cubertas con bóvedas de crucería e ó longo dos séculos 
XVI e XVII coñeceu grandes reformas, sendo no XVIII cando o arquitecto vasco Martín 
de Beratúa concluíu a portada actual e, entre 1762 e 1766, alzou a esvelta torre ba
rroca exenta, que presenta un enorme parentesco formal coas xemelgas que rematan a 
catedral qe Santa María a Redonda en Logroño, tamén edificadas polo mesmo artista. 

O templo, elevado á condición de catedral en 1232, garda moi importantes mostras 
artísticas : o sepulcro do santo -os seus restos, non obstante, venéranse na cripta-, situado 
no brazo dereito do cruceiro e composto por unha longa estatua xacente románica que 
repousa sobre varios relevos góticos con escenas da súa vida, que se executaron en 1440, 
unha e outros acubillados por un baldaquino de alabastro realizado por Juan de Rasines 
entre 1513 e 1514 segundo modelo de Felipe Bigarny; o amplo cadeirado renacentista, 
concertado por Andrés de Nájera e Guillén de Holanda a partir de 1521, aínda que parte 
dela sufriu as consecuencias dun grave incendio en 1825; e un sen fin de retablos e se
pulcros dos séculos XVI e A.'VII. O retablo maior, espléndida obra de Damián Forment, 
traballouse en alabastro e madeira policromada a partir de 1537, pero como o escultor 
o deücara inacabado ó falecer tres anos despois, tivo que ser ultimado en 1545 por ou
tros artistas . Hai poucos anos foi obxecto dun discutido cambio de localización con mo
tivo da súa restauración; ó se desmontar, quedaron á vista un deambulatorio e unha es
pecie de tribuna tardo-románicas, así como uns relevos de certo interese, todo de 
descoñecida existencia ata daquela. Por isto se formulou a dúbida de se volver colocar 
o retablo no seu lugar ou ben noutra zona da catedral, como así se acordou finalmente, 
situándoo no brazo norte do cruceiro, mais sen que o resultado final fora demasiado 
afortunado tanto pola escasa importancia artística da arquitectura que quedou á vista, 
como polo que supuxo de alteración na función litúrxica do magno conxunto escultórico. 

Na sala capitular e na sancristía gárdanse algunhas obras dos séculos A.'V e XVI de 
considerable valor artístico. Pero, sen dúbida ningunha, o quemáis atraía e segue a atraer 
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a atención dos peregrinos no interior da catedral é o galiñeiro que, situado no brazo 
dereito do cruceiro dende o século XV, serve de aloxamento a un galo e unha galiña bran
cas, que reviven o célebre suceso reflectido na copla popular que reza: "Santo Domingo 
de la Calzada, que cantó la gallina después de asada .. . ", así coma o milagre do peregrino 
que, falsamente acusado, fo¡ condenado á forca pero salvado por intercesión do santo, 
e que xa se mencionaba en lendas difundidas por toda Europa dende o século XI. 

Íntimo colaborador de san Domingos da Cal
zada fo¡ Juan Velaz, que despois había de resultar 
ruáis coñecido como san Xoán de Ortega pola súa 
actividade na zona situada nas proximidades do 
enclave que leva o seu nome. Nado na localidade 
burgalesa de Quintanaortuño en 1080, pronto 
se uniu ó santo calceatense para lle axudar nos 
seus traballos, ó tempo que se ordenaba sacer
dote. Á morte daquel, Xoán interrompeu as súas 
tarefas, dedicouse á meditación e ata chegou a pe
regrinar a Xerusalén e a Roma. Tras dun regreso 
non pouco accidentado, durante o que, ó parecer, 
salvou a vida gracias á intercesión de san Nicolás 
de Bari, en cuxa honra prometeu edificar unha ca
pela, o mozo decidiu continuar o labor empren
dido por san Domingos. Así, ata o seu falecemento 
en Nájera en 1163, propúxose sanear o Camiño 
entre os Montes de Oca e Burgos, unha das zonas 
que tiña peor fama ó longo da ruta xacobea de
bido ó seu intrincado trazado e á existencia de la
dróns que, amparados pola maleza "á noite rou
baban e mataban a moitos peregrinos que se 
dirixían a Santiago" como fixo cons,tar o propio 
santo no seu testamento, datado en 1152. Para 
isto abriu novos sendeiros e levantou pontes. Unha 

destas pontes construída no século XII na localidade de Nájera sobre o río Najerilla, des
pois substituída por outra de ruáis moderna factura. Igualmente fo¡ construída a ins
tancias do santo aquela, dun só ollo, que se encontra en Agés. Por estas actuacións, 
san Xoán de Ortega foi elixido patrón do Colexio Oficial de Aparelladores e Arqui
tectos Técnicos de España en 1971. 

Tamén san Xoán de Ortega, na compaña de seu irmán Martín, propúxose edificar 
unha hospedaxe e un hospital no lugar de Ortega para que os peregrinos puideran encon
trar acubillo e coidado para as súas doenzas; o promotor deixou encomendada a súa aten-



ción a uns cóengos que haberían de seguir a regra agostiña e dos que nomeou superior 
ó seu sobriño Martín Esteban e, no seu defecto, ó seu outro sobriño, de nome Juan. Todo 
isto pasou máis tarde a gozar da protección real dende os tempos de Afonso VII, sendo 
anovado por desexos de Isabel a Católica a fins do século)('./ na súa intención de moder
nizar este tipo de edificios3. A hospedaxe ten un reducido claustro de dous andares cons
truído no século)('./ con perpiaño de pedra vermella. A capela, dedicada a san Nicolás, 
é de estilo gótico cor; fachada clasicista do século )0JI e o seu acceso péchase cunha bela 
reixa de ferro da mesma época. 

O conxunto asistencial orixinal ampliouse co tempo gracias ós continuadores da idea 
do santo. Así, pouco despois da súa morte, iniciouse a construción dunha grande igrexa, 
da que se chegou a levantar a cabeceira en estilo románico avanzado, xa de fins do século 
XII. Esta ten tres ábsidas, a central cuberta con bóveda en gallos, e sorprende polo mag
nífico corte dos perpiaños de pedra e tamén pola beleza dos capiteis. O resto do templo 
edificouse a partir de 144 5 en estilo gótico, pouco tempo despois de que, en 14 34, un ha 
comunidade de xerónimos procedente do mosteiro burgalés de Fresdelval, se fixera cargo 
do complexo, a cuxa fronte se mantivo ata a Desamortización do século XIX. Nunha 
cripta realizada a mediados do século pasado consérvanse agora os restos do santo, ata 
daquela sepultados na capela de San Nicolás, a pesar de que xa a Raíña Católica dis
puxera o seu traslado á igrexa e a súa localización nun enterramento máis ornamentado; 
pero unha serie de circunstancias máis ou menos sorprendentes dificultaron daquela o 
cambio. No centro da igrexa4 encóntrase o suntuoso baldaquino de caladas arcadas cono
piais, que dispuxo realizar a soberana castelá en 14 7 4; de estilo gótico, está ricamente 
decorado con relevo da vida, milagres e morte de san Xoán de Ortega e, en particular, 
do seu labor a pro! do Camiño. Igualmente consérvase un enterramento románico, de 
fins do século XII ou comezos do XIII, decorado con relevos, que se construíu para o 
corpo do santo, pero que, segundo parece, nunca o chegou conter. 

En relación co territorio burgalés convén mencionar tamén a existencia de san Les
mes ou Adelelmo, un nobre francés que, nado en Loudun (Poitou) no século XI, fo¡ mili
tar ata que, á morte dos seus pais, cambiou por completo o seu modo de vida. Decidiu 
daquela repartir as súas propiedades entre os pobres e peregrinou á Cidade Eterna, tendo 
ocasión de coñecer a san Roberto, que o animou a profesar como monxe, o que fixo ó 
seu regreso a Francia, chegando a ser abade dun mosteiro cluniacense na rexión de 
Auvergne. Despois chegou á corte castelá de Afonso VI no séquito de dona Constanza 
de Borgoña, esposa do monarca, coa intención de anovar a liturxia, substituíndo o ritual 
mozárabe polo gregoriano. Pero pronto decidiu deixar os ambientes refinados e buscar 
un lugar retirado, polo que se lle puxo á fronte do mosteiro beneditino de San Xoán Bau
tista, fundado polo matrimonio rexio ós arredores de Burgos e xunto do que tamén se 
alzou un pequeno hospital con capela dedicada ó Evanxelista, no que se había de pres
tar asistencia ós peregrinos xacobeos que pasaran pola cidade, da que acabou por se con-
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verter en patrón. Ademais de polas súas virtudes, san Lesmes foi moi querido en Bur
gos por ser o promotor do sistema das canles que permitían a entrada da auga corrente 
para !impar rúas e vivencias, innovación que había de ser despois copiada noutras moi
tas cidades5 . 

Á súa morte no ano 1097, enterrouse na mencionada capela sobre a que máis tarde 
se alzou unha igrexa, derrubada a me
diados do século XIV. Xa a fins do século 
XV, o rei Xoán II cedeu uns terreas pró
ximos ó Hospital e á beira do río Vena 
para que se construíra a actual igrexa do 
seu nome. Nela consérvase un ente
rramento con figura xacente de alabas
tro policromado sobre pedestal de 
xaspe, obra de momento avanzado do 
século XVI, pero que mostra no rostro 
unha intensa expresividade máis pro
pia do gótico anterior. Realizada en 
1596 por Luis de Gabeo, o santo viste 
hábito monacal, touca a súa cabeza cun 
bonete e suxeita un báculo cunha man. 
A iconografía adoita representar a san 
Lesmes como monxe e, a miúdo, cun 
machado de leñador, alusivo ós seus 
traballos no Camiño. 

Ó tempo en Burgos cabe rememo
rar a santo Amaro, un mozo francés de nome Mauro, quen, en data non precisada pero 
polo xeral admitida como o século XIII, despois de peregrinar a Compostela, decidiu que
dar a coidar os camiñantes que pasaban pola capital castelá e repuñan as súas rotas for
zas no Hospital do Rei, que, fundado a comezos do século XIII por Afonso VIII, habería 
de chegar a se converter no mellar dotado no seu xénero de toda a Penín,sula Ibérica. 
Moitos dos peregrinos faleceron en Burgos e os seus restos repousan no austero cemi
terio do hospital; entre eles, encóntranse os do propio santo nunha sepultura realizada 
en 1614 con certo carácter popular dentro duna capela barroca da mesma época. Á súa 
intercesión atribúense varios milagres e a súa advocación mantívose en moi diferentes 
lugares casteláns e galegas . É suficiente recordar como bo exemplo disto a excelente 
imaxe que o escultor Francisco de Moure (ca. 1575-1636) realizou en 1615 para un reta
blo lateral da capela do Cristo da catedral de Ourense, na que o santo, vestido con hábito 
de rica policromía e cuberta a cabeza co carapucho, parece apoiarse nun enorme bas
tón, ó tempo que le un gran libro que porta na súa man dereita. 



Chegado o camiñante á localidade burgalesa de Castrojeriz, unha talla que era 
obxecto de gran fervor na igrexa de San Xoán púñao en contacto cunha das devocións 
populares máis estendidas ó longo do Camiño xacobeo: a de san Roque, un santo do que 
Louis Réau6 chegou a indicar que "era máis coñecido pala devoción do pobo que pala 
historia da súa vida", pero cuxa iconografía amasa con claridade a relación coa peregri
nación a Santiago. Do santo francés, presumiblemente nado en torno a 1350 en Mont
pellier e orfo dende moi novo, sábese que se dedicou cedo ás obras de caridade, segundo 
cantan os relatos biógráficos xurdidos só a partir da segunda metade do século XV, en 
especial a Vita Sancti Rocchi, de Francesco Diedo, editada en Venecia en 14 78, á que 
seguiu a Vie, légende, rniracles et oraison de Saint Roch, publicada en París por Jean Phe
lipot en 1485. 

Con ta a tradición que san Roque peregrinou a Roma en 136 7 e residiu alí durante 
catro anos; pero, ó ter nova de que se producira unha epidemia de peste na zona dos 
Apeninos, dedicouse a atender e curar co signo da cruz como único apoio ós enfermos 
da localidade de Acquapendente ata que el mesmo caeu enfermo, polo que decidiu re
tirarse a un bosque da zona de Piacenza para non contaxiar a outras persoas. Alí, en 
troques de se encontrar abandonado á súa sorte, comprobou como Deus lle enviaba un 
can que se encargaba de lle levar un pan, mentres que un anxo lle coidaba as chagas ata 
que curou. Volveu daquela á súa localidade natal, onde ninguén o recoñeceu e incluso 
fo¡ encarcerado por consideráreno como espía, falecendo anos despois, se ben algúns re
latos indican que a súa marte se produciu ó redor de 13 79 na localidad e lombarda de 
Angeria. 

Xa no século XV, tras a celebración do concilio de Ferrara en 14 39, san Roque empe
zou a ser considerado como intercesor fronte da peste, pero a súa devoción incremen
touse, sobre todo, tras o traslado de parte das súas reliquias en 148 5 a Venecia, cidade 
asolada a cotío pala enfermidade e da que había de acabar por ser patrón. Dende entón, 
san Roque fo¡ considerado protector de numerosos hospitais, confrarías e ata cidades, 
se ben a súa canonización non se produciría ata o pontificado de Urbano VIII na pri
meira metade do século XVII. Non obstante, xa dende o século XV se desenvolveu a súa 
iconografía de peregrino, con capa, sombreiro, cabaza e bordón, ademais da vieira xaco
bea, pero vestindo calzón curto que deixa ó descuberto un das súas coxas cuberta de 
chagas, que, dende o século XVI, lle cura un anxo, ó tempo que un can lle trae o pan na 
boca. Así aparece representado no acceso renacentista á capela de San 1\lliguel da cate
dral de Jaca (Huesca), ricamente labrado por Juan de Moreto e Gil de Morlanes a come
zos do século XVI, o mesmo que nunha talla máis popular conservada na súa pequena 
ermida da cidade de Pontevedra. 

Falando de devocións vinculadas ó Camiño, non podía faltar a Virxe Peregrina, cunha 
iconografía que coñeceu un amplo desenvolvemento ó longo das diferentes rutas xaco
beas. Ataviada con sombreiro decorado coa vieira e portadora de bordón con ca baza, esta 
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advocación mariana tivo un importante foco de difusión 11a localidade leonesa de Saha
gún. O nome da poboación deriva de san Facundo, cuxos res_tos, cos de san Primitivo, 
conservábanse no mosteiro que fundara no século X -aínda que o Calixtinus adxudica 
a fundación ó mesmísimo Carlomagno- baixo a advocación do primeiro no mesmo lugar 
no que ambos foron martirizados, pasando máis tarde o cenobio a se converter na mellor 
casa que os momees beneditinos de Cluny posuían en terras do antigo reino de León e 
da que, dende o século XII, dependía un dos maiores hospitais do Camiño. Pero, a pesar 
de ser lugar de incesante afluencia de visitantes para venerar tan prezadas reliquias e de 
recibir doazóns dos reís, moi en especial de Afonso VI, a posterior destrución do tem
plo, de tres naves e cabeceira de tripla ábsida, que s~ construíra durante os séculos XII 
e XIII, fo¡ inevitable. Como mudo testemuño do seu pasado esplendor, aínda se conserva 
en pleno centro da poboación a ampla portada barroca do cenobio, levantada en 1662. 

É sabido que Sahagún fo¡ un importante foco de .arquitectur;a mudéxar, como mani
festan aínda as igrexas de San Tirso e San Lourenzo, edificadas con ladrillo nos séculos 
XII e XIII. Ó mesmo estilo pertencía o santuario da Peregrina, Ónico resto subsistente 
dun antigo convento de franciscanos fundado en 1257. O interior, cunha nave de cinco 
tramos e tres capelas laterais, encóntrase hoxe totalmente reformado, pero aínda amosa 
na súa fachada varios arcos cegos de ladrillo. Unha das capelas máis destacadas fo¡ a dos 
Sandoval, do século XV, con planta cadrada e carácter funerario, cuberta con bóveda de 
estilo gótico e ricamente decorada con xeseiras mudéxares. A esta igrexa pertenceu unha 
talla da Virxe Peregrina que tivo altar propio e agora se conserva no Museo de las Madres 
Benedictinas. Imaxe de vestir, María, de pé, sostén o seu pequeno Filio no brazo 
esquerdo, mentres que este estira a súa destra en ademán infantil cara á face materna. 
Polas peculiaridades artísticas dos rostros, así como polo xeito de traballar os cabelos, a 
figura considérase obra de Luisa Roldán (1656-1704 ), máis coñecida como a Roldana, 
artista sevillana da segunda metade do século XVII, que, formada xunto co seu pai, Pedro 
Roldán, chegou a ser escultora de cámara de Carlos II. Estímase que tallou a obra entre 
1687 e 1688, xa nos momentos finais da súa etapa inicial hispalense, aínda moi influída 
polo estilo paterno. 

Ó mesmo tipo iconográfico de María con roupas de peregrina responden ·outras ima
xes, entre as que alcanzou gran popularidade a titular do santuario a ela dedicado en 
Pontevedra, que constitúe un fito destacado no Camiño Portugués a Compostela. No 
lugar onde había un pequeno edificio levantouse o templo actual, obra de época barroca 
avanzada, xa con certas notas academicistas, e trazada por Antón de Souto, sarxento do 
Rexemento de Milicias Provinciais de Pontevedra. A primeira pedra do santuario colo
couse o 18 de xuño de 1 778 e as obras concluíron en 1792, sendo o exemplo máis sero
dio dos varios edificios galegos de planta central; dela veuse repetindo erroneamente que 
a planta responde á forma dunha cuncha ou vieira, símbolo intimamente ligado ó 
Camiño xacobeo7, cando en realidade é unha estrutura central, cu berta con cúpula con 
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lanterna, cunha cabeceira na que se inseriu unha especie de cruz formada pola capela 
maior e as dúas sancristías laterais a modo de cruceiro, ó tempo que, ós pés, se adianta 
un pórtico sobre o que se sitúa o coro. A fachada, convexa e enmarcada por dúas esvel
tas torres-campanario, está decorada con tres imaxes con vestidos de peregrino (Santia

go, a Virxe e san Xosé ou, segundo outros, san 
Rqque) e remata nun frontón partido cunha 
esvelta estatua da Fe . A imaxe da Virxe Pere
grina preside un retablo academicista con ca
marín, que trazou en 1789 Melchor de Prado 
Mariño e realizado no arquitectónico polo seu 
irmán Manuel varios anos despois; a decora
ción escultórica -na que destaca un gran me
dallón coa Fuxida a Exipto- correu a cargo do 
compostelán Xoán Perna e Gambino, incluída 
a peaña e o Neno que acompaña a Virxe . A 
talla mariana, que é imaxe de vestir e con pos
tizos, talláraa en 1776 José de Torres, encar
gándose Miguel Godoy da súa pintura e da do 
altar; pero como esta primeira imaxe chegou a 
estar bastante deteriorada, substituíuse en 
186 7 por outra nova que realizou o escultor 
catalán Vernell por un importe de 1.280 reais, 
sendo policromada polo pintor Vilarelle pola 
cantidade de 320 reaisB. 

Esta advocación mariana da Virxe Pere
grina foi moi difundida por terras de Calif9r
nia e México gracias ás comunidades francis
canas procedentes de Sahagún e de varios 
conventos galegas. A súa expansión pódese 
contemplar nunha sala monográfica do Museo 
de Pontevedra . 

Por outra parte, moi vinculado iconograficamente á representación do Santiago 
matamouros encóntrase o tipo de san Millán, versión tamén do miles Christi que tanto 
se prodigou en tempos medievais e que neste caso xurdiu en terras castelás incluso antes 
de que a figura de Santiago adquirira igual proxección militar, utilizándose despois como 
unha especie de heroe alternativo ó intenso culto santiaguista difundido polos territo
rios de León e Galicia. En ocasións, chegouse a confundir coa imaxe ecuestre do Após
tolo, da que só se diferencia en que viste hábito monacal. A figura do relixioso, que, como 
cabaleiro vitorioso que puña en fuga os infieis, tivo singular desenvolvemento polas terras 



de La Rioja, nas que se sitúa a súa tarefa de axuda ás tropas cristiás na Reconquista. Tam
pouco faltaron as aparicións conxuntas dos dous santos, que xa cantou Gonzalo de Ber
ceo na centuria de 1200 cando plasmou en coplas a milagrosa aparición dos dous xinetes: 

"Vieron dos persona hermosas y lucientes. 

Eran mucho más blancas que las nieves recientes. 

Venían en dos caballos más blancos que cristal, 

Armas como nunca vio hombre mortal. 

Cuando cerca de tierra fueron los caballeros, 

Dieron entre los moros dando golpes certeros ... ". 

Así o indica Berceo na última parte da súa Vida de San Millán de la Cogolla, algúns 
anos anterior ó anónimo Poema de Fernán González (ca. 1250), que tamén recolle cómo 
san Millán e Santiago, xinetes sobre tordos corceis, apareceríanse en axuda dos exércitos 
casteláns do famoso conde e do rei Ramiro de León na batalla de Hacinas -que sería a 
de Simancas no ano 939-, indicando algún outro escritor que volveu facer o mesmo con 
García III na batalla da Calahorra no ano 1045. A difusión da protección de san Millán 
como santo ecuestre alcanzou incluso a propia Compostela, como se advirte no retablo
baldaquino qÚe executara entre 1 730 e 1 733 o entallador Miguel de Romay para a ca
pela maior do mosteiro compostelán de San Martiño Pinario, seguindo trazas de Fer
nando Casas e Novoa, onde a figura a cabalo do santo beneditino forma parella coa do 
Apóstolo, talladas as dúas en data algo posterior por Bieito Silveira, segundo opinión 
de Otero Túñez9. 

Segundo parece, pola bfografía -Vita SanctiAemiliani- escrita a principios do século 
VII por san Braulio, hispo de Zaragoza, Millán oµ Emiliano foi un pastor que, naceu nas 
terras rioxanas de Berceo cara ó ano 473 e morto en el 574 tras dunha vida centenaria, 
entrou en contacto cun ermitán chamado Félix ou Felices, que o formou no sacerdocio 
e a meditación. Despois, tras ser cura na súa propia vila, nos anos medios do século VI 
decidiu habilitar unha ermida nunha cova escavada na zona máis alta do outeiro da Cogo
lla -así chamada pola súa forma semellante ó carapucho dos monxes, cugula- e a ela 

\. 

acudían numerosos ermitáns, como el mesmo, na procura da soidade, quen así mesmo 
foron escavando outras covas para e;> seu retiro. Co tempo, o conxunto eremítico visigó
tico fo¡ cobrando importancia en torno á súa sepultura e no século VII levantouse un 
pórtico, para se configurar máis tarde, xa no século X, o mosteiro de Suso ou de Arriba, 
repoboado por monxes mozárabes, que se reformou amplamente no tempo do rei San
cho o Maior de Navarra na centuria seguinte, tras se incendiar o anterior con ocasión 
dunha das campañas de Almanzor. No adro ou pórtico de entrada consérvase unha inte
resante colección de enterramentos, como a dos famosos sete infantes de Lara e o seu 
preceptor Nuño Salido. A igrexa, que presenta una complexa distribución interior ó estar 
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adherida á rocha, presenta <lúas naves separadas por tres arcos de ferradura de época 
mozárabe do século X. Nunha das cavas do lado esquerdo encóntrase o agora sepulcro 
baleiro -con figura xacente vestida de pontifical- do santo ermitán, peza románica tallada 
en alabastro na segunda metade do século XII, cuxos restos se conservaron no seu inte
rior ata 1053, en tempos do reí Sancho de Navarra. Durante moito tempo, o altar maior 
da igrexa estivo presidido por un retablo gótico de fins do século XIV con pinturas alu
sivas á Virxe e ávida e milagres de san Millán segundo o texto escrito no século XIII por 
Gonzalo de Berceo; hoxe consérvase no Museo de La Rioja. 

No mosteiro de Yuso ou de Abajo -que dende 1997, o mesmo có de Suso, fo¡ consi
derado como Patrimonio da Humanidade pala UNESCO, en especial por ser o berce da 
lingua castelá-, encóntranse hoxe as reliquias de san Millán. Segundo parece, foi fün
dado no ano 1053 polo monarca navarro don García Sánchez no-mesmo lugar no que a 
tradición indica que os bois que tiraban do carro que pretendía conducir as reliquias do 
santo cara ó mosteiro de Santa María la Real de Nájera pararon, negándose a continuar 
o camiño. O amplo edificio, bautizado como o Escorial de La Rioja e rexentado antes po
los monxes beneditinos -aínda que dende o século XIX vén séndoo polos agostiños re
coletos-, coñeceu sucesivas ampliacións dende o Románico e o Gótico ó Barroco e ata 
o Neoclasicismo, se ben predominan as partes levantadas entre os séculas XVI e XVIII. 
Dende un relevo que decora a parte alta da portada barroca do século XVII, san Millán 
montado dacabalo exerce a súa protección sobre o cenobio, que canta con diversas es
tancias e patios. Destes últimos sobresaen dous: o de san Millán, gótico no seu carpo baixo, 
con evidente parecido ó de Santa María a Real de Nájera, e clasicista no superior, obra 
do italiano André Rodi en 1572, decorado con numerosos lenzos do dezaoito de José 
Vexes que ilustran a milagrosa vida do santo; e o dos Cóengos ou da Lúa. A escaleira real, 
o refectorio, o salón de reís , etc ., son mudas testemuñas da intensa actividade relixiosa 
<leste conxunto, que posuíu ademais unha moi rica biblioteca. Parte destacada é a igrexa, 
edificada na primeira metade do século XVI cunha nave cuberta con bóvedas de estre
lada crucería e capelas comunicadas entre si e con aquela por medio de tan amplas ar
cadas que dá a sensación de que, como algunhas veces por erro se indicou, trátase dun 
templo de tres naves ; na cabeceira lace un excelente retablo barroco con pinturas reali
zadas en 1655 por freí Juan Rizi, monxe bieito do convento, que, entre pares de esvel
tas columnas corintias, desenvolveu nun grandioso lenzo a milagrosa aparición de san Mi
llán na batalla de Hacinas/Simancas contra os musulmáns; o ático está ocupado polo tema 
da Asunción da Virxe. Noutros retablos lacen igualmente pinturas do mesmo artista be
neditino. Na sancristía, do século XVI, pero con fastuosa decoración barroca de fins do 
XVII e que ocupa o lugar da antiga Sala Capitular, gárdase un valioso repertorio do seu 
pasado artístico, presidido palas arquetas de san Millán e o seu mestre san Felices . 

Orgullo do obradoiro románico emilianense, que na segunda metade do século XI pro
duciu excelentes relevos en almafí, é a arca de san Millán, que consistía nun entaboado 



de madeira chapada en ouro e decorada con pedrería, na que se embutiron vintecatro 
relevos ebúrneos, na súa maior parte reproducións de pasaxes da vida do santo consonte 
coa biografía redactada en torno ós anos 635-640 por san Braulio: a súa actividade como 
pastor antes de se ordenar sacerdote, o roubo do seu cabalo por dous ladróns, as tenta
cións e exorcismos, a compaña dos seus discípulos Citonato, Aselo, Emiliano e Erontio 
ou Xeroncio, o anuncio por un anxo da súa próxima morte, o velorio do seu cadáver, os 
milagres producidos en torno ó seu sepulcro, etc., sen esquecer algúns temas evanxéli
cos como as vodas de Caná, as curacións do cego e do paralítico ou un Cristo en maxes
tade, así como a representación dos <loadores e artistas da peza. A arca custeouna o rei 
navarro Sancho IV no ano 106 7, se ben a realización das pezas escultóricas púidose dila
tar algo máis dunha década. Os relevos executáronos os mestres xermánicos Engelram, 
o seu filio Rodolfo e o seu discípulo Simeón; con todo, o mozarabismo presente en moi
tas das escenas abriga a pensar na posible intervención dalgún escultor hispano. 

Admirada dende daquela polos peregrinos e visitantes do mosteiro, é unha pena que 
a xoia fora destrozada pola rapina das tropas francesas no ano 1809 pola procura do ouro 
e as pedras preciosas que a decoraban, desprezando, pola contra, os almafís ó ignorar o 
seu auténtico valor artístico. Aínda que algunhas plaquetas están repartidas por museos . 
estranxeiros (catro no Ermitage e unha noutros de Boston, Nova York, Florencia e Was
hington), a maior parte dos relevos permaneceron no mosteiro -dezaseis- e conservá
ronse de xeito rudimentario ata que, dando por perdida a arqueta orixjnal, se decidiu 
embutilos, sen mantera orde orixinaria, nun arca moderna executada nos obradoiros de 
Félix Granda en 1943; mais, por fortuna, nos anos oitenta da pasada centuria J. A. Harris 
localizou no cenobio a arca antiga, de forma rectangular e con capa prismática, cuxo 
interior está forrado cunha interesante tea árabe decorada con animaisIO. 

Pola súa parte, a arqueta de san Felices, realizada a partir de 1090 e moi reformada 
xa no século XV; tamén sufriu as consecuencias da francesada, polo que só se conser
van cinco dos relevos que a decoraban; dispostos nunha estrutura realizada así mesmo 
nos obradoiros Granda, mostran pasaxes da vida de Cristo interpretados conforme a un 
estilo románico algo máis avanzado no seu naturalismo e próximo ó doutros focos do 
Camiño de Santi~go. 

Un dos poucos santos mencionados por Aymeric Picaud na súa guía é santo Isidoro, 
cuxos restos se trasladaron dende Sevilla a León en 1063 por iniciativa dos reís Fernando 
I e a súa esposa dona Sancha, conservándose dende moi pouco tempo despois nunha 
arca de prata aloxada noutra de ouro. Desaparecido o rico envoltorio da segunda debido 
á francesada, o maior interese artístico radica na primeira, que é de madeira e está recu
berta con chapas de prata ricamente decoradas con pasaxes do Xénese, posiblemente 
realizadas a mediados do século XI por un artista alemán. 

Para dar a prestancia debida ó templo que acubillaba os restos emprendeuse a cons
trución da basílica de Santo Isidoro, que fo¡ cita abrigada dos peregrinos composteláns 
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e ademais constituíu un importante referente arquitectónico dende o século XI ó longo 
de toda a ruta. A actual Real Colexiata de Santo Isidoro de León coñeceu antes un 
complexo proceso construtivo, xa que, segundo parece, existiu unha anterior edifica
ción consagrada ós santos Xoán Bautista e Paio, posteriormente convertida en panteón 
dos monarcas leoneses por desexos de Afonso V; a súa filla dona Sancha e o seu esposo 
Fernando I ordenaron en torno a 1050 unha mellara do edificio, que dende 1063 cam
biou a súa advocación pola do novo santo cuxas reliquias xa repousaban no seu interior. 
No último terzo do século XI, a súa filla dona Urraca proseguiu as obras e concluíu o ro
busto panteón real a maneira de cripta, unificando a parte anteriormente realizada po
los seus pais con outra de nova fábrica , o que explica as diferenzas de estrutura, sobre 
todo dos soportes. Conxunto interesante é o formado polos capiteis, uns con motivos 
vexetais e outros con rica figuración relacionada coa Redención. Máis tarde, a comezos 
do século XII procedeuse a decorar as bóvedas cun excelente conxunto pitórico. Anos 
despois de se ultimar esta obra funeraria , a mesma infanta ordenou levar a cabo a am
pliación do templo, que non se consagrou ata a súa conclusión en 1149. A construción 
realizouse en pleno estilo románico polo arquitecto Pedro Deustamben, que está sepul
tado no propio templo. 

O interior da basílica presenta tres naves cubertas con bóvedas de canón, das que a 
central se cruza coa do transepto, de menor altura, sen interromper o seu desenvolve
mento, e ábrese ó espazo central por medio duns amplos arcos lobulados que recordan 
a influencia islámica. A cabeceira conserva aínda as dúas ábsidas laterais de planta semi
circular, pero a central transformouse en estilo gótico a fins do século ")0./. É extraordi
naria a riqueza escultórica da portadas do lado meridional, datables no primeiro cuarto 
do século XII ; dunha parte, a do Cordeiro, en torno a 111 O, co tímpano presidido por un 
tondo sostido por anxos coa figura do Agnus Dei e o Sacrificio de Isaac, cun estilo que 
se relaciona cos obradoiros composteláns; e doutro, a do Perdón, así denominada por ser 
a destinada ó acceso dos peregrinos, que cadra co cruceiro e, polo seu claro sentido narra
tivo, é un excelente arquetipo da aplicación catequética da escultura nas construcións 
románicas, con tres escenas desenvolvidas no tímpano: a Ascensión, entre o Descende
mento e as Marías no sepulcro; o seu estilo vincúlase ós artistas activos en San Sadur
niño de Toulouse, cunha portada Miegeville que presenta evidentes afinidades formais 
e compositivas, polo que é posible que a obra se realizase en data algo posterior polo 
mestre Esteva, máis tarde activo na portada catedralicia compostelá de Praterías. 

Doutra parte, o panteón Real 11 é recordo dun anterior templo edificado polo rei Fer
nando I, a seguir patróns asturianos, ó que se engadiron varios tramos abovedados a fins 
do século XI, que apoian en columnas con capiteis ricamente labrados; as súas seis bóve
das pintáronse entre 1160 e 1170 con escenas da vida de Cristo especialmente da infan
cia e a Paixón, compoñendo un dos mellares conxuntos pitóricos da Europa do seu 
tempo, non en balde cualificado como a capela Sixtina da pintura románica. O Tesauro 



encóntrase reunido na antiga tribuna rexia, dende a que os reís leoneses asistían ós ofi
cios, situada na parte alta do panteón. Ademais de conter varias caixas e arquetas de 
prata de procedencia islámica, está integrado por distintos obxectos decorados con pla-

, cas de almafí e pedrería. Unha das súas obras fundamentais é o cáliz de dona Urraca 
(ca. 1063), formado por dúas pezas, posiblemente romanas, de ágata, unidas por ricos 
engarces de ouro con perlas e pedras preciosas. Tamén a arca dos Almafís ou de San · 
Paio, do ano 1059, con máis de dúas ducias de placas decoradas de almafí; e a dos Esmal
tes, de fins do século XII, aínda enriquecen este conxunto, ó que pertenceu o excelente 
Crucificado de almafí que Fernando 1 e dona Sancha legaron por testamento á basílica 
leonesa e que dende 1869 atesoura o Museo Arqueológico Nacional, onde tamén se 
encontran dende igual data a pequena pero suntuosa caixa das Ágatas, de madeira recu
berta por enteiro con prata e ágatas, tamén do século XI ; e a arca das Benaventuranzas, 
con belos almafís do século XI, que posiblemente pertenceu a este mesmo rexio tesouro 
leonés. Peza emblemática da protección exercida polo santo sevillano para cos monar
cas casteláns é o pendón de Santo Isidoro, tamén coñecido como estandarte de Baeza, 
peza de tafetá carmesí que se realizou cara a fins do século XIII para conmemorar a mila
grosa aparición do santo como guerreiro a cabalo en auxilio das tropas de Afonso VII 
durante o cerco de Baeza no verán de 114 7. 

Como se pode éomprobar, a basílica isidoriana de León alcanzou a se converter nun 
dos máis completos conxuntos da arte románica, dende a arquitectura e a _escultura, á 
pintura, a ourivería e a forxa. Non obstante, o seu aspecto actual dista bastante do que 
presentaba ·nos séculos XI e XII dado que fo¡ coñecendo distintas ampliacións posterio
res, como a libraría, edificada por Xoán de Badajoz no séc4lo XVI, con decoradas cruce
rías , ou o complexo remate da portada, exornado cun grande escudo coas armas Reais. 
Pero a súa importancia quedou despois un tanto eclipsada pola pulchra leonina, a mara
billosa catedral gótica que, levantada no século XIII , sorprendía os viaxeiros pola altura 
das súas crucerías e a inigualable riqueza cromática das súas vidreiras. 

"El que va a Santiago 

y no al Salvador, 

visita al criado 

y no al Señor". 

Esta popular estrofa medieval xa indicaba, en efecto, que eran bastantes os peregri
nos xacobeos que se desviaban do Camiño Francés en León e afrontaban as dificulta
des orográficas da ruta para se achegar a Oviedo coa intención de venerar as moi 

) 

importantes reliquias que se conservaban na igrexa de San Salvador; o mesmo facían 
tanto os que chegaban por vía marítima ás costas asturianas como os que seguían a ruta 
costeira do Cantábrico para se dirixir despois a Santiago 12. Uns e outros acudían á 
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Cámara Santa, que, en orixe, sería unha dependencia do mesmo palacio real e cuxa exis
tencia se menciona dende antigo xunto á primitiva basílica dedicada ó Salvador e ós doce 
apóstolos, existente dende o reinado de Afonso II, a comezos do século IX. A parte infe
rior ou cripta dedicada a santa Leocadia está formada por unha bóveda de canón e sobre 
ela encóntrase a capela de San Miguel, xa do segundo terzo do século XII, cunha cabe
ceira rectangular, na que se encontran as reliquias, e outro espazo cuberto con bóveda 
tamén de canón, pero re~orzada con arcos faixóns que apean en columnas ás que se aca
roan as figuras pareadas, seis a cada lado, dos apóstolos, como se quixesen aludir ós doce 
altares que a eles estaban dedicados na basílica do Salvador. 

A Cámara Santa encerra, ademais de varias famosas pezas de ourivería da etapa 
as turiana, como as cruces dos Anxos e da Vitoria ou a caixa das Ágatas, outros ricos 
tesauros procedentes, segundo a tradición , de Xerusalén e reunidos polos mesmos 
apóstolos na arca Santa, que, tras non poucas vicisitudes, chegara á capital asturiana a 
través do norte de África pasando previamente por Cartagena e Toledo. A arca Santa ou 
arca das Reliquias , famoso relicario de estilo románico que foi estudiado de forma 
exhaustiva por Manuel Gómez-Moreno hai xa moitos anos13, é unha caixa de escura 
madeira de carballo, de pouco máis de un metro de longo por case outro de ancho e 
algo menos de altura. Presenta varios relevos da vida de Cristo e os apóstolos en prata 
repuxada, cicelada e nielada, de estilo románico do século XI, pero con evidentes recor
dos aínda do expresionismo mozárabe. Sen descartar que, como parece moi probable, 
existira un recipiente anterior no que se conservaran as reliquias, unha inscrición 
indica que a peza fo¡ doada pouco despois do ano 1075 polo rei castelán Afonso VI, 

p~dendo servir incluso como altar a maneira de nova Arca da Alianza dadas as súas 
dimensións e o feíto de que a Cámara Santa carece de tal elemento litúrxico. Son varios 
os obxectos que atesoura a arcal4, como unha reliquia da Lignum, Crucis, varias espiñas 
da Coroa de Cristo, os cueiros do Neno Xesús e ata unha sandalia de san Pedro; se ben 
entre todos eles destaca "la mayor parte del paño con el que Cristo, nuestro Redentor, fue 
enterrado en el sepulcro, así como su precioso sudario, teñido con su santísima sangre", que 
se conserva nun marco do século dezaoito de madeira chapado en prata. Non é este o 
intre de tratar sobre a autenticidade ou non da peza, pero si, polo menos, de indicar que 
a existencia do Santo Sudario de Oviedo é compatible coa da Saba Santa de Torino. 
Tamén era obxecto de especial veneración polos peregrinos, de facer caso ó viaxeiro bri
tánico do século A.'VI Robert Langton, unha das "vasillas nas que se cambiou a auga por 
viño nas vodas de Caná", que aínda se conserva nunha fornela ó carón da chamada 
capela do Reí Casto na catedral. 

Pero non só xurdiron devocións ós santos, senón tamén algunhas advocacións maria
nas, entre as que habería que recordar a Virxe do Camiño, convertida despois en patroa 
da provincia de León, no seu santuario dos arredores da capital, a seis quilómetros da 
mesma en dirección a Astorga. O templo xurdiu como consecuencia dunha milagrosa 



aparición mariana ó pastor Alvar Simón Gómez Fernández que se tivo que producir entre 
1500 e 1517, e que a tradición máis enraizada sitúa no 2 de xullo de 1505. A Virxe indi
coulle ó pastor, que era veciño da localidade de Velilla de la Reina, que comunicase ó 
hispo de León o seu desexo de edificar un templo para venerar a imaxe no mesmo lugar 
no que aparecera unha pedra tirada por Ela coa tirafunda do propio pastor. Coñecido 
polo hispo, ordenou construír a pequena ermida do Milladoiro, que aínda se conserva, 
xunto coa que máis tarde se levantou un templo de maiores dimensións, substituído polo 
actual, posto baixo a advocación da Virxe do Camiño por se encontrar na ruta xacobea. 

Visible dende a distancia debido ós cincuenta e dous metros da súa esvelta torre
campanario con singular estrutura de formigón, o santuario fo¡ construído de nova planta 
polo dominico freí Francisco Coello de Portugal, quen o concluíu en 1961 nun estilo 
vangardista acorde cos aires de modernidade que a Orde de Predicadores gustou impri
mirás súas construcións relixiosas. Destacan na fachada unhas xigantescas representa
cións de María e os doce apóstolos, de seis metros de altura e realizadas, en bronce cun 
peso de setecentos quilos cada unha, polo escultor catalán Josep María Subirachs na 
súa etapa de xuventude. As figuras, que amosan o característico expresionismo do artista, 
están dispostas a maneira de friso ocupando toda a anchura da fachada e aparecen corn
adas por unha especie de linguas de Jume á maneira de Pentecoste. En varios lugares da 
fachada desenvólvense os quince misterios do Rosario . Como fondo hai unha enorme 
vidreira con estrutura de cemento de máis de cen me.tras cadrados de superficie, que 
foi realizada conforme a estética abstracta por A. Rafols Casamada no taller ele Gabriel 
Loire, na localidade francesa de Chartres. No seu interior consérvase o retablo barroco 
da antiga igrexa, que se mantivo no mesmo sitio durante a execución da moderna edifi
cación, restaurado e adaptado polo escultor Lapayese15. No centro, baixo dun paso pro
cesional de prata, encóntrase a imaxe da Virxe do Camiño, que responde ó tipo 
iconográfico da Piedade. Trátase dunha pequena talla de 85 centímetros de altura, estilo 
goticista e datable a comezos do século XVI. Nela, os crebados panos das teas irmán
danse coa rixidez e dramatismo do corpo morto de Cristo, inda ben o manto de veludo 
e a gran coroa que loce a Virxe disimulan bastante o carácter un tanto popular do con
xunto. Na peaña aparece escrita en caracteres góticos a coñecida frase do profeta Xere
mías (1, 12) alusiva á dor inmensa. Tras o retablo encóntrase o camarín da Virxe, ó que 
se pode acceder para bicar o manto da imaxe e ó carón da sancristía hai unha sala na 
que se reúnen os exvotos e ofrendas á imaxe, que poderían ser máis numerosos e de 
maior valor artístico e material de non seren profanados polas tropas francesas durante 
a Guerra da Independencia. 

Nalgúns outros lugares rexístrase a existencia de verdadeiros milagres eucarísticos, 
coma o que a tradición localiza na pequena igrexa de Santa María a Real do Cebreiro, 
único resto dun antigo mosteiro de monxes bieitos. Con certo aire de arquitectura popu
lar, o templo ten unha estrutura bastante afín ás construcións asturianas dos séculos IX 

315 



316 

e X, con tres naves e triple cabeceira de testeiro recto, aínda que non existe referencia 
documental precisa sobre o momento da súa construción, polo que a súa cronoloxía 
pódese situar entre os séculas X e XI. Nela, en data indeterminada da Idade Media, 
segundo algúns quizais en torno a 1300, cando certo clérigo estaba celebrando a Santa 
Misa, no momento da consagración asaltoulle a dúbida de se aquela forma e aquel viño 
se transformaran efectivamente no Corpo e o Sangue do Salvador; ó intre, o pan con
verteuse en carne real e o viño en auténtico sangue: Hoxe, os restos de tal feito mila
groso consérvanse nuns relicarios <loados pola raíña Isabel a Católica, existindo así 
mesmo o cáliz no que se produciu o suceso, do que se manten recordo no escudo de 
Galicia. Non faltaron quen relacionaron o suceso coa lenda do Santo Grial e ata se 
supuxo que, ó ser coñecido en Centroeuropa a través dos peregrinos, puidera ter servido 
de motivo inspirador do Parsifal wagneriano. 

Hai que indicar, por último, que noutros puntos singulares do Camiño levantáronse 
sinais da intensa relixiosidade que animaba o camiñante xacobeo de tempos pasados. 
Así, mentres que uns peregrinos ían dende Astorga ata Bembibre e Ponferrada a través 
do porto de Manzana!, outros optaban por seguir a ruta máis agreste que conducía á 
antiga Pons Ferrata polas terras de maragatos. Tras pasar por Foncebadón, case no alto 
do monte Irago, superados os 1.500 metros de altitude, encontrábanse na aba oriental 
cun famoso cruceiro, que tiña unha base que se formara coas pedras que os peregrinos 
depositaban naque! lugar como sinal do seu paso camiño da tumba do Apóstolo, que xa 
presentían próxima. Era a Cruz de Ferro, unha pequena e sinxela cruz de ferro forxado, 
engastada nun mastro de madefra de carballo, que, amparada polo informe monte de 
pedras que os peregrinos ían incorporando ó seu paso, puido manterse ergueita durante 
séculas desafiando o paso do tempo e as severas circunstancias meteorolóxicas, pero que 
fo¡ obxecto de inexplicables ataques polo vandalismo e incuria dominantes no noso 
tempo. Datable no século XV, hoxe substituíuse por unha reprodución, conservándose 
a orixinal no Museo de los Caminos de Astorga. 
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tarios que inclúe é o libro de BANCO TORVISO, l.G.: El 
Camino de Santiago, Madrid, 1998. 

4 Para este aspecto e outros re lacionados coa iconografía 
dos santos vinculados ó xacobeo, cf. ANDRÉS ÜRDAX, S.: 
Iconografía jacobea en Castilla)' León, Valladolid , 1993. 

5 PÉREZ DE URBEL, FRAY].: Burgos, Barcelona, 1959, p. 18. 

6 RÉAU , L.: lconograplúe de l 'art chrétien., París 1959, v. 
lll , p. 1155. 

7 SÁNCl-IEZ CAi'ffÓN, F.].: "El Santuario de la Peregrina", 
Boletfn de la Real Academia de la Historia , CXVII , 1 
(1945), pp. 29-3 1. 

8 Esta in fo rmación documental procede da inédita 
Memoria de Licenciatura que, baixo a miña dirección , 
presen tou Mercedes do Rego Santín hai xa varios anos 
na Universidade Complutense de Madrid. 

9 OTERO TúÑEZ, R.: "El retablo mayor de San Mart ín 
Pinario", C11adenzos de Estudios Gallegos, XI ( 1956), pp. 
229-243 . -

10 HARRIS, J .A.: T1ieArca de San Millán de la Cogolla and 
Its foories, Pittsburgh, 1989. 

11 Cf. o estudio de VALDÉS FERNÁNDEZ, M.: "El Panteón 
Real de la Colegiata de San Isidoro de León", en BANCO 
TORVISO, E. (dir.): Maravillas de la Espaiia Medieval. 
Tesoro sagrado)' monarquía, Madrid, 2001, pp. 73-84. 

12 Sobre o te ma, cf. Las peregrinaciones a Santiago de Com
postela)' a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, 
Oviedo, 1993. 

13 GóMEZ-MORENO, M .: "El Arca Santa de Oviedo, docu
mentada", Archivo Espaiiol de Arte, 69 (1945), pp. 125-
136. 

14 Para unha re lación detallada, cf. CUESTA FER NÁN
DEZ, ]. : Guía de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 1957, pp. 
98 e SS. 

15 Cf. ARRUGA, FRAY L P. : Virgen del Camino, León, 1961. 
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San Millán da Cogolla 

Obradoiro hispano-flamengo, último 
terzo do século XV 

Alabastro marrón 

101 ,S cm 

Procedente do mosteiro de San Millán 
de Suso 

Trátase dunha imaxe de san Millán da Cogolla representado como abade, reali

zada en alabastro cor marrón e de vulto case completo xa que ten as costas sen 

traballar. Amasa trazos moi naturalistas, olios amendoados, curta barba riza, 

Logroño, Museo de La Rioja 

Nº lnv. 14.469 

ampla tonsura cunha guedella sobre a fronte e nimbo tras a cabeza. Está vesti

do con ampla casulla redonda sobre o hábito, adornada con orla de miúdos 

motivos bordados arreciar do pescozo que se prolonga nunha_peza central cun 

debuxo en forma de "S", de carácter mudéxar. O motivo do pescozo repítese no 

puño da man dereita, e os do "S" no manípulo da outra man. No centro forma 

agudos pregamentos en "V" e por baixo deixa ver as puntas da estola rematada 

en flacos, o bordo do hábito e os pés de calzado aguzado. Móstrase en actitude de bendicir e leva na 

man esquerda un libro pechado con grasas ferraxes. 

O seu estilo naturalista reflicte o gusto borgoñón, que inflúe gran parte das manifestacións cortesás 

europeas do século XV, en España especialmente en Castela. Dentro do conxunto de La Rioja débese 

incluir no grupo de pezas relacionadas directamente con doazóns reais ou artistas vinculados á Corte, 

das que o propio mosteiro de San Millán ten exemplos dende a súa orixe. Ademais esta imaxe está 

tallada no mesmo tipo de alabastro marrón có sepulcro románico do santo conservado na súa primiti

va localización, polo que supomos que se trata dunha encarga dalgún abade ou unha doazón real, 

tomando como referencia a gran figura xacente revestida con todos os seus atributos. 

T.5.T. 
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San Domingos da Calzada 

Anónimo, primeira metade do século 
XV(?) 

Madeira dourada e policromada 

116 x 42 x 32,5 cm 

Santo Domingo de Ja Calzada (La Rioja), 
Museo de la Catedral 

A vida do célebre santo rioxano Domingo García (ca. 1019-1109), universal

mente coñecido como san "Domingo de la Calzada", destaca na historia das 

peregrinacións xacobeas como un dos exemplos máis elocuentes do fulgor 

construtivo e hospitalario que floreceu no Camiño de Santiago durante os sécu

las centrais da ldade Media. A súa tumba na catedral da Calzada é unha das 

reliquias máis veneradas do Camiño Francés. 

Filio dunha sinxela familia campesiña, a vocación piadosa de_Dor_ningos naceu 

no mosteiro de Valvanera, onde comezou a súa formación educativa e espiritual que o halj)á de levar 

co tempo a solicitar a súa entrada como relixioso nas comunidades monásticas de Valvanera e San 

Millán de la Cogolla. Ante o rexeitamento de ambos abades, o mozo orienta a súa vida espiritual na 

máis estrita soidade, e elixe como lugar de eremitorio o bosque Ayuela, nas proximidades do río Oja. 

Entre carballos e aciñeiras, nun lugar no que era cada vez máis crecente o pa~o de peregrinos cara a 

Compostela, buscou a perfección na oración, a contemplación mística e o traballo constante en favor 

dos romeiros. Os seus afáns ascéticos e laboriosos levárono a colaborar moi activamente na creación 

da infraestrutura física e asistencial do Camiño de Santiago, e chega a ser o artífice da construción 

dunha ponte sobre o Oja, unha calzada, unha ermida e un pequeno hospital onde eran atendidos os 

peregrinos das súas doenzas e fatigas. Coa conquista da Rioja por Afonso VI en 1076, o soberano 

castelán-leoriés concédelle privilexios ó relixioso co propósito de mellorar a fundación da que será 

unha das cidades máis significativas da ruta xacobea. A primitiva ermida é substituída por unha igrexa 

de maiores empeños, consagrada polo bispo de Nájera en 1106, convertida en colexiata a partir de 

1152 e en catedral en 1232, cadrando co traslado á florecente cidade da sé episcopal de Calahorra e 

da Calzada. No interior do templo e a escasos metros do Camiño de peregrinación que cruza ~ cidade 

encóntrase o sepulcro do fundador. 

A imaxe do santo que presidiu ata fins do XVIII o monumento sepulcral que enaltece a súa tumba é 

un notable exemplo da imaxinería popular baixo-medieval, tallada baixo certo influxo borgoñón, posi

blemente dentro da primeira metade do século XV, época de gran presenza deste estilo na escultura 

hispana. O sepulcro do que formou parte foi coidadosamente labrado no Catrocentos, embelecido 

con relevos de carácter narrativo sobre a súa vida e milagres, mentres que o rico pavillón é xa obra de 

1513-1514, deseñado por Filipe de Borgoña e realizado por Xoán de Rasines. Non cabe dúbida de 

que o artista anónimo que tallou esta imaxe tivo en canta o espírito sobrio, ascético e místico de 

Domingo García, así, a fonda expresión do rostro, afastada de toda preocupación humana é o seu 

mellar logro. A súa sobria vida exprésase na sinxeleza do hábito que viste: unha longa túnica de pre

gues paralelos e tubulares, axustada á cintura por un cíngulo, que oculta a anatomía a excepción dos 

pés, calzados con zapatos aguzados, e a perna esquerda, lixeiramente dobrada. O xeonllo incide lixei

ramente sobre o inexpresivo pregamento, na procura sen moito éxito dunha vitalidade naturalista 

máis lograda na formulación do rostro. Os pregues verticais e tubulares nas túnicas xa están presen-



tes nalgunhas imaxes da portada de San 

Bartolomé de Logroño, de inicios do século 

XIV, realizadas con influencias populares 

non exentas de arcaísmosl, e nas pequenas 

imaxes dos frades que acompañan o corte

xo fúnebre do célebre sarcófago de abadesa 

do mosteiro de Cañas, peza relevante da 

arte rioxana de fins do XIV. O gusto tradi

cional e sinxelo que acompaña a todo 

artista popular había de lograr a pervivencia 

deste tipo de pregamentos na imaxe da 

Calzada. Sobre esta sinxela túnica san 

Domingos porta un manto con carapucha 

que cobre ombros, cabeza e costas, pecha

do no pescozo cun broche tadrado de 

sabor gótico, trazo pertencente á moda 

baixo-medieval que tamén concorda ca 

calzado aguzado. -

A excesiva sobriedade da talla embeleceuse, 

seguindo os gustos contrarreformistas, con 

atributos e vestimentas que incrementaron 

o carácter naturalista da escultura, facendo 

dela unha sorte de imaxe de vestir popula

rizada a través dos gravados. Nunha destas 

estampas populares, datada en 1725, san 

Domingos da Calzada aparece revestido 

cunha rica capa pluvial bordada cos seus 

milagres máis célebres. Ata 1790 a imaxe foi venerada na catedral, onde 

formaba parte do monumental conxunto sepulcral do santo, senda substituída 

pala. actual. 

F.S. 

. i . " 

Museo de la Catedral de Santo Domingo 
de la Calzada. Fotografía: Álvaro Aragón 

1 Tradicionalmente detectouse unha forte pre
senza do estilo borgoñón na escultura navarra e 
rioxana da primeira metade do século XV, desta
cando unha tensión expresiva, no caso rioxano, 
entre o castelán, o navarro e o puramente local, 
con certa presenza dun fondo popular difícil de 
esquecer; véxase DURAN SANPERE, A. e AINAUD DE 
lAsARTE, J.: Escultura Gótica. Ars Hispaniae, vol. 
VIII, Madrid, 1956, p. 176. 
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Frontal de altar 

Obradoiro mexicano, ca . 16S3 Este frontal de altar de prata na súa 

cor concibiuse coma os de tea e cons

truído con placas cravadas a un sopor-

Prata na súa cor. Repuxada 

9S x 208 cm 

Sen marcas te de madeira. Consta dunha franxa 

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 
Museo de la Catedral 

superior horizontal rematada en flacos 

e dividida en sete seccións; as cinco 

centrais con medallóns lisos ou espe

llos de avultado relevo e as dos extre

mos cos atributos da calzada do galo e a galiña á esquerda, 

e a aciñeira co fouce á dereita. A superficie maior do frontal 

divídese en cinco rúas, con espellos ovalados as das beiras, 

rombos e de dobre anchura as intermedias, e con dous rele

vos iconográficos a central. Estes amasan a figura de san 

Domingos da Calzada, que porta nas súas mans un rosario 

e un bastón, dentro dun medallón rodeado por lambrequíns, 

no recadro superior. No inferior apréciase un escudo con 

castelo e dúas torres sobre auga, bordo de oito aspas e o 

mesmo número de vieiras sobre a cruz de Santiago, coroado 

por helmo con penacho e lambrequíns pertencente a Gaspar 

de Ocio. 

A decoración do frontal complétase con pequenos ramalle

tes de flores e acios de froitas ó redor de espellos, así coma 

un fondo punteado a cicel que lle dá un aspecto mate e fai 

destacar aínda máis o brillo dos motivos repuxados. 

Aínda que carece de marcas está ben documentada a súa chegada a Cádiz dende México o 22 de 

novembro de 1654 como doazón de don Gaspar de Ocio e Gamarra, Cabaleiro da Orde de Santiago, 

á catedral da súa cidade natal, xunto coas andas do santo, dous ciriais e outros candelabros. É polo 

tanto unha obra característica do vicerreinado de Nova España, con dependencia moi clara de 

modelos cortesáns ós que se incorpora a abundancia de espellos e sobre todo de motivos vexetais 

que empeza a se xeneralizar na arte do vicerreinado do século XVII. 

T.S.T. 
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Esta imaxe barroca de Santiago como apóstolo peregrino procede, segundo 

L. Huidobro, xunto con todo o retablo do que é titular, do extinto convento 

franciscano de Belorado, localidade próxima a Villafranca de Montes de Oca. 

Tanto unha coma outra son poboacións do Camiño Francés, localizadas entre 

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) e a cidade de Burgos. 

O Apóstolo viste longa túnica ricamente decorada con talos vexetais, follas, flores e 

paxaros silvestres, esclavina negra reberteada con refinada orla dourada no pescozo 

e o bordo, cun deseño de talos vexetais ondulantes 

e follas curvas, moi parecido ó debuxo que adorna 

o cinto que cingue a túnica e a orla que tamén 

decora o bordo da aba do sombreiro. Camiña 

descalzo, porta o Libro das Sagradas Escrituras na 

man esquerda e co brazo leyantado en elegante 

contrapposto suxeita o bordón, permitindo que 

o lixeiro voo do manto que pendura do ombro 

dereito evidencie un pregamento -algo ríxido 

e acartonado- que ·realza o porte da imaxe. Esta 

tea amosa un verde intenso na súa parte interna, 

que contrasta co vermello vivo do anverso, 

decorado con follas e talos dourados. Os símbolos 

xacobeos por excelencia, que aparecen en 

abundancia nas imaxes santiaguistas da cultura 

barroca, é dicir os bordóns cruzados e a cuncha de 

vieira, decoran como é habitual a aba dobrada do 

sombreiro e a esclavina, flanqueando o óvalo 

central aberto no peito da imaxe, preparado para 

recibir unha reliquia de Santiago. É neste detalle 

crucial, precisamente, onde reside o maior interese 

dunha peza tallada con mediana mestña e delica

damente policromada. 

A custodia dunha reliquia do santo peregrino, de 

rostro plácido e algo ensimesmado, enmarcado 

pola coidada barba e a melena ondulante que 

acaricia o pescozo da imaxe, é o que distingue a 

escultura e todo o retablo, dotándoo do signifi-

Santiago peregrino relicario 

Obradoiro burgalés, segunda metade do 
século XVIII 

Madeira policromada 

70 x 3B cm 

Procedente do convento de 
San Francisco de Belorado (Burgos) 

Villafranca de Montes de Oca (Burgos), 
igrexa parroquial de Santiago 
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cativo trazo de relicario xacobeo. O delicado movemento que a imaxe evoca ó camiñar, a pose enten

dida como pase de baile, a expresión amable do rostro e a rica policromía son detalles estilísticos que 

concordan coa sensibilidade rococó, refinada e de espírito aristocrático, próxima tamén ó gusto da 

relixiosidade popular, sensual e festiva . 

A vivencia da relixión que inspira o estilo da imaxe fecunda de igual maneira o gusto do pobo palas 

reliquias e, consecuentemente, o desexo da elite eclesiástica e das comunidades monásticas e conven

tuais por telas e exhibilas. Cada resto santo é un tesauro apetecible e venerado, que redunda no pres

tixio da catedral, convento ou igrexa que o posúa. Ademais desta de Belorado, no Camiño Francés 

o peregrino podíase encontrar con outra reliquia do apóstolo Santiago na catedral de Burgos, nunha 

estatua relicario de prata dourada da segunda metade do século XV. Este afán estendeuse a outras 

terras da Península; no caso de Cataluña, por exemplo, a catedral de Tortosa (Tarragona) mostraba 

unha reliquia xacobea, xunto con outras de varios santos, nun arxénteo busto-relicario de Santiago 

do primeiro cuarto do XVII, mentres que o bispo de Lleida, en 1755, solicitou ó cabido compostelán 

unha reliqu ia apostólica, demanda que foi atendida con xenerosa prontitude. 

F.S. 
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A táboa forma parte do retablo maior da igrexa de Santa María del Castillo, na 

vila de Frómista, realizado no último terzo do século XV -posiblemente arredor 

de 1485- gracias á colaboración de dous obradoiros de formación burgalesa, 

dirixidos, segundo P. Silva Maroto (1990 e 1999), polo mestre dos Balbases e o 

mestre do Salomón de Frómista, autor da escena de Pentecoste. O pintor per

tence ó círculo artístico de Diego de la Cruz, un dos representantes máis desta

cados do estilo hispano-flamengo no norte de Castela, a quen segue na procura 

da expresión, moi ensimesmada nas personaxes do mestre do Salomón de 

Frómista -aínda que neste caso pareza procedente, dado o estado de transo no 

que se encontran-, contrastando co nerviosismo dos angulosos pregamentos 

das teas, trazo de viveza de inequívoco gusto hispano-flamengo. 

A narración de san Lucas nos Feitos dos Apóstolosl é a fonte da que se nutre a 

obra: "Al cumplirse el día eje Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se 
produjo de reprente un ruido proveniente del cielo como el de un viento que 
sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron, 
como divididas, lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, 
quedando todos llenos del Espíritu Santo; y comenzaron a hablar en lenguas 
extrañas, según que el Espíritu les otorgaba expresarse"2. A seguir o relato 

bíblico a escena represéntase nun interior, neste caso unha arquitectura gótica 

formada por unha bóveda de crucería cuatripartita sostida por nervios e arcos 

apuntados sobre esveltas columnas de fuste monolítico, co_n capiteis vexetais e 

bases sobre podios. O espazo intúese pala perspectiva desta bóveda e polo lou

sado debuxado no pavimento da estancia. Aínda que toda a escena se encontra 

iluminada por igual, a luz parte significativamente da mandarla mística que 

rodea a simbólica aparición do Espirito Santo, pero tamén dunha ventá -detalle 

naturalista, moi do gusto flamengo- que se abre ó fondo da sala, á esquerda do 

espectador, situada en perfecta simetría cunha porta situada no lado aposto. O 

grupo da Virxe e os doce apóstolos ordénase baixo do concepto dunha rigorosa 

simetría, na que o eixe está formado pala figura de María en actitude orante e a 

pamba do Espirito Santo enviada por Cristo, representada no momento de lan

zar as linguas de lume sobre as cabezas dos personaxes. 

Algún tempo despois deste feliz acontecemento haberíase de iniciar a tarefa 

apostólica da evanxelización do mundo, planificada, en palabras de san Paulo 

(Rom 1 O, 18) e, máis tarde, de Dídimo o Cego de Alexandría Ct310) e do seu 

discípulo san Xerome (348-457), para levar a boa nova ata as terras máis afas-_ 

Pentecoste 

Mestre do Salomón de Frómista, ca. 148S 

Óleo sobre táboa 

140,S x 76 cm 

Procedente do retablo maior da igrexa de 
Santa María del Castillo (Frómista) 

Frómista (Palencia), Museo de la iglesia 
parroquial de San Pedro 

1 Feitos dos Apóstolos, 2, 1-4. 

2 Nuevo Testamento (versión directa do texto ori
xinal grego por Nácar Fuster, E. e Colunga Cueto, 
A.), Madrid, 1974, pp. 374-375. 
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tadas e descoñecidas, un proxecto no que participaba Santiago o Maior como testemuña de Cristo 

nos confíns de Occidente3. A extensión da predicación concretábaa Dídimo4: "o Espirito Santo infun

diulle a súa innegable sabedoría ós apóstolos, ben ó que lle predicou na India, ben en Hispania, ben 

ós que andaban noutros sitios da terra"5. Un concepto que reaparece en san Xerome6, cando afirma 

que os apóstolos "predicaron o Evanxeo dende Xerusalén ó Ilírico e a Hispania"7. A idea da vasteza 

do mundo para Dídimo e san Xerome cadraba coa imago mundi da cultura grecorromana, centrada 

ideolóxica e xeograficamente en Roma, tiña como límites orienta is as provincias de Palestina e Exipto 

-podéndose dilatar ata Mesopotamia e a India, áreas apetecidas pola cultura occidental dende a 

xesta de Alexandre Magno- e cun extremo occidental situado na Península Ibérica, lugar ó que foi 

destinado Santiago Zebedeo e ó que os seus discípulos o levarían a enterrar despois do seu martirio 

en Xerusalén. 

3 SINGUL, F. : "Santiago en Hispania. La tradición 
de la predicación jacobea en los textos anterio
res al siglo IX", en Actas del IV Congreso Inter
nacional de Asociaciones Jacobeas (Carrión de 
los Condes, 19-22/IX/1996), Burgos, 1997, pp. 
232-233. 

4 De Trinitote, libro 11, cap. IV; M1GNE, Patrología 
Griega, XXXIX, col. 488. 

S Tradución e comentarios en LóPEZ FERREIRO, A.: 
Historia de la Santa A.M. Iglesia de Sontiogo de 
Compostela, Santiago de Compostela, 1898, t. 1, 
p. 120. 

6 Comentario a lsoías, ca. 412. 

7 l óPEZ FERREIRO, A. : Op. cit., 1898, pp. 118-119; 
50TOMAYOR y MURO, M.: "La Iglesia en la España 
romana", en GARCIA-VILLOSLAOA, R. (dir.J: Historia 
de la Iglesia en España, l. La Iglesia en la España 
romana y visigoda (ss. /-VIII), Madrid, 1979, p. 
152, nota 90. 

F.S. 
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Santo Isidoro 

Século XVI 

Madeira policromada recuberta de prata 

1S4 cm 

Procedencia descoñecida (¿Sevilla?) 

Aínda que a canonización do enciclopedista bispo sevillano (596-636) non tive

ra lugar ata case un milenio despois (1598), o seu culto e renome remóntanse a 

moito antes, coa súa decisiva incorporación á ruta compostelá. A chegada das 

súas reliquias a León, por embaixada do rei Fernando 1 ó taifa Almotamid en 

1063, converteu a basílica de San Xoán Bautista, rebautizada coa advocación Museo de León 

Nº lnv. 1.988/ 1 / 1.81 O do santo, en lugar imprescindible de visita para os peregrinos, como confirma a 

enfática recomendación de Picaud na guía do Codex. Destaca neste proceso 

crecente a súa aparición lendaria na toma de Baeza (1148), onde o santo gue

rreiro a cabalo asimílase ó Matamouros e porta a súa espada na representación do pendón que aínda 

conserva a colexiata leonesa, converténdose na alternativa leonesa ó san Millán castelán, xinetes 

dióscuros de trasunto e filiación apostólicos. A redacción dos Miraculi Sancti lsidori de Lucas de Tui, 

a comezos do século XIII, confirmaría este interese. 

A imaxe que ilustra aquí ó doutor hispalense é unha obra procedente do fondo reunido pala Comisión 

de Monumentos en León ata 1988, cunha talla orixinal que está enmascarada por un atavío a guisa 

de bispo en prata e pedrería falsa que cobre toda a escultura, excepción feita do rostro (non barbado, 

como adoita), as mans enluvadas e a punta dos pés. Aínda que unha pequena placa sita na traseira 

da peaña reza : "Imagen de San Isidoro procedente de Sevilla atribuida a Lorenzo de Mercadante 

revestida de Plata por el orfebre sevillano Fernando Marmolejo. Sevilla, 7964", eremos que a atribu

ción débese corrixir, xa que a talla visible e a pose xeral, rotu.nda de contrapostura e clasicismo remite 

máis a modelos alto-renacentistas, que, no caso leonés, recordan a escala dos seguidores de Gaspar 

Becerra. Neste sentido cabe recordar a obra de reforma da biblioteca isidoriana de León no XVI, con 

intervención do propio Juni, aínda que só sexa por citar un contexto afín á obra que, con todo, 

adquiriu outro sentido a causa do seu recubrimento posterior. A inclinación da cabeza e da man que 

bendice situaría esta obra nun nicho de retablo ou elemento de mobiliario litúrxico a certa altura. 

Non cabe, xa que lago, pensar en Lourenzo Mercadante de Bretaña que a mediados do XV aclimata 

modelos borgoñones na catedral de Sevilla. A súa obra, en todo caso, está lonxe de se documentar 

en León, aínda que Gómez-Moreno afiliou ó seu estilo unha santa Catarina en alabastro do sepulcro 

de Alvito (por certo, o bispo portador da reliquia do santo para o rei Fernando) na sé leonesa. 

De técnica similar é a parella dos bispos Leandro e Isidoro que, tallados e cubertos así mesmo de 

prata, integráronse no Trono de Prata da catedral sevillana no século XVIII. 

L.G.L. 

BIBUOGRAFIA 

GRAU, L. : Ultreia, Camino de Santiago por el Museo de León, catálogo da exposición, León, 1999, p. 45; Son Isidoro. Doctor Hispaniae, 
catálogo da exposición, Sevilla-León-Cartagena, 2002. 





332 

Virxe Peregrina 

Luisa Roldán, ca. 1687 A sevillana Luisa Roldán (1654-1704), escultora de cámara de Carlos JI e Filipe 

V, pertence a unha familia de artistas de gran proxección no Barroco andaluz e 

-sobre todo ela- na corte madrileña. Seu pai, Pedro Roldán, dirixiu na época da 

súa plenitude artística o obradoiro de escultura máis importante de Andalucía 

occidental. Neste obradoiro no que se formaron os filias do artista, o grupo 

Madeira policromada, imaxe de vestir 

135 cm 

Sahagún (León), Museo de Madres 
Benedictinas 

familiar produciu grandes retablos de exaltado alento devocional, destinados á 

catedral de Sevilla e ó Hospital da Caridade da mesma cidade. Á marte do 

patriarca os filias continuaron a tradición familiar, gañando merecido prestixio en toda Andalucía. 

Luisa destacou entre os seus irmáns e irmás pala súa delicada sensibilidade e refinada mestría, 

logrando cotas de virtuosismo que a situaron no máis alto da escala social á que podía aspirar un 

artista do seu tempo. A partir de 1692 iníciase a súa época máis fecunda, ó ser nomeada escultora 

de cámara de Carlos JI, gracias ó patrocinio de Cristóbal de Ontañón, axuda de cámara do monarca. 

É a partir daquela cando a súa arte se difunde nos ambientes cortesáns, propiciando encargos para 

o rei e para determinados comitentes que pertencen ás familias nobres e ás congregacións relixiosas 

da capital. 

Antes da chegada de Luisa á corte, o bo facer dos Roldán era sobradamente coñecido en Sevilla, polo 

que non era infrecuente que os forasteiros ilustres visitasen o obradoiro familiar. Este foi o caso dos 

padres franciscanos Francisco Salmerón, visitador xeral das provincias franciscanas de Andalucía, 

Antonio González e Felipe Fernández. En 1683 o padre Salmerón conseguira revitalizar o convento 

sahagunense coa incorporación ó mesmo do colexio misioneiro que, ata daquela, se encontraba en 

Sepúlveda. Na súa visita a Sevilla, o padre Felipe Fernández, naque! tempo gardián e secretario do 

colexio franciscano de Sahagún, quedou cativado no obradoiro dos Roldán co rostro e as mans dunha 

Virxe de vestir, destinada a levar un Nena Xesús totalmente tallado en madeira. O padre franciscano 

pensou que non habería mellar imaxe para a igrexa dun colexio-convento destinado a formar misio

neiros para América e Filipinas. Aínda que o elevado custo da peza facía inviable a súa compra a 

cargo do convento, un rico comerciante decidiu correr cos gastos para así lla ofrecer en doazón 

piadosa á casa franciscana de Sahagún . 

En 1688 a Virxe sevillana chegou á localidade leonesa e foi entronizada con toda solemnidade na 

igrexa conventual o 2 de xullo deste ano, senda a partir daquel tempo unha das imaxes máis encan

tadoras e veneradas do Camiño de Santiago en España . A Virxe Peregrina de Sahagún -hoxe no 

museo das benedictinas desta localidade- cativou a sensibilidade da comunidade franciscana e de 

moitos fieis e artistas que tiveron a fortuna de vela no seu camarín orixinal. 

María está representada como moza e bela morena andaluza, de límpido rostro policromado con 

esmero, no que refulxen uns grandes olios de expresión ensimesmada; o delicado debuxo da cara de 

María acentúase coa rectitude do nariz e a sutileza dunha boca pequena e labios carnosos. O gusto 
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naturalista da cultura barroca engadiu os olios de vidro e a melena de pelo natural, elementos que 

redundan na veracidade que busca nas imaxes de culto a relixiosidade popular do Antigo Réxime. 

A súa melancolía semella evocar unha meditación dolorosa sobre o destino do seu Filio, sostido co 

seu brazo esquerdo, mentres suxeita coa dereita o bordón de peregrina. O Nena Xesús que xoga a 

animala coa vivacidade do seu carpo e a amorosa expresión do seu rostro é unha peza totalmente 

tallada e policromada, fiel reflexo da refinada sensibilidade de Luisa Roldán. 

A Virxe aparece cornada e ataviada con elegantes vestimentas de época -camisa con pescozo e 

puños de encaixe, corpiño cinguido para destacar a esvelteza do talle e saia ampla con gardainfan

tes-, lucidas baixo o rico manto de seda bordada, decorado coas mesmas flores que a saia e o corpi

ño. Como complemento posúe un rico enxoval -pendentes, aneis e colares- co que os seus devotos a 

adornan. Pala súa vinculación co Camiño Francés e a multitude de fieis que solicitaban o seu amparo, 

a Virxe do convento franciscano de Sahagún é peregrina, por isto a súa rica aparencia engade algúns 

atributos propios dos xacobitas, caracterizadores tamén da iconografía de Santiago peregrino. Así, 

cobre os seus ombros cunha esclavina adornada con cunchas de vieira e bordóns cruzados, da cintura 

caiga unha escarcela de prata e apóiase nun bordón tamén arxénteo, adornado con cabaza e remata

do en cruz. 

O grupo de Sahagún de María peregrina co Nena en brazos, amplamente difundido e representado 

en América gracias ós gravados levados alí polos franciscanos, conforma unha imaxe encantadora e 

moi próxima ó fiel. O fulgor da súa triste mirada e a riqueza das súas roupas, xoias, adminículos e 

demais adornos potenciaríase coa magnificencia do camarín que habitaba, un marco de veneración 

conformado co aparato abraiante e teatral tan querido pala cultura barroca, á que non é alleo o 

Camiño de Santiago. O carácter intimista e conmovedor expresado na especial tenrura do Nena cara 

á Nai suscitaría, neste contexto escenográfico e vivencia!, o fervor da comunidade franciscana e do 

público devoto que peregrinaba a Compostela. 

F.S. 
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Cruz de Ferro do porto de Foncebadón 

Século XV 

Ferro forxado 

80,5 x 46 x 3 cm 

Se existe un lugar no Camiño de Santiago que discorre por terras leonesas 

merecedor do cualificativo de monumento, no sentido cultural, non físico e nin 

sequera histórico do termo, ese é a Cruz de Ferro. O camiñante que ascende ó 

Astorga (León), Museo de los Caminos monte frogo, pasado Foncebadón, sométese a unha das experiencias máis esgo

tadoras e fértiles da súa viaxe. Da súa crueza dá testemuño o miramento que 

1 De correctione rusti
corum, VII, 17. 

esta ruta espertaba entre algúns peregrinos, coma o alemán Künig, que a fins 

do século XV recomendaba desviarse polo trazado que agora segue a Nacional VI. Para quen non 

desexe ser un automobilista a pé, a recompensa será unha desolación subxugadora e a elocuencia 

sinxela dunha marea de croios perforados por un feble mastro discretamente cristianizado, bisectriz 

de dúas rexións, Somoza e Bierzo, eixe de simetría dos nasos pasos. Signo da coroación do cumio do 

mons mercurii, sinal de inequívoca ambigüidade dun termo e dunha alternativa, fito do cruce dos 

camiños entre un horizonte curvo e a liña do ceo. O peregrino debe, sen dúbida, deterse e, se proce

de, contribuír á manifestación do sinal co xesto de tirar un ha pedra, depositando un obxecto persoal, 

un exvoto, unha pregaria, unha petición, deixándose a si mesmo onde outros o fixeran antes ca el. Se 

o fai, o romeiro rememora co seu xesto un fondo costume que ten a súa primeira concreción escrita 

alá pala época romana. Os deuses lares ou penates da Antigüidade estenderan e sincretizaran o seu 

culto cara a numerosas prácticas indíxenas que, neste caso, confluían cunha das principais preocupa

cións do Imperio: o bo mantemento do seu sistema viario de comunicación. Así, os lares viarios requi

rían ofrendas que eran asimiladas polo deus Mercurio, patrón das artes, do comercio e do control 

dos camiños. 

No caso destes últimos, varios amoreamentos de pedras marcaban as vías, como aínda hoxe o fan á 

beira do Camiño, de fito en fito (milladoiros), encarnando un sinal que indicaba os puntos conflitivos 

e difíciles da ruta e, do mesmo xeito, expulsaba os demos maléficos agachados nos cruces ou á vista 

dalgún monte sagrado, tal e como describe san Martiño de Dumio: "homines tronseuntes iactatis 

lapidibus acervos petrorum pro sacrificio redun('l. Unha práctica que, por outra parte, se constata 

noutros ambientes, afastados no espazo ou no tempo, e que se dedica a tranquilizar a memoria e ó 

descanso dos mortos. 

Como vemos, o monumento, o mesmo que todos, enraíza nun pasado tan preciso como facetado, pero 

a diferenza doutros fitos históricos, este permítenos participar na súa construción, manifestarnos na 

súa renovación : visítanos ó tempo que nós a el. Segue a latexar, lonxe da súa visión arqueolóxica ou 

da súa rehabilitación, os seus maiores perigos; porque o auténtico monumento é a marea de pedras, o 

auténtico monumento tradúcese e encarna no costume mantido por quen obteñen un cumio e un 

tránsito. Os seus alicerces teñen a fondura inalcanzable dunha conquista repetida durante séculas. 

L.G.L. 
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San Roque de Montpellier 

Escala Compostelá, úl t imo terzo do 
século XVIII 

Madeira dourada e policromada 

67 x 30 x 25 cm 

Colección Varela Villamor 

Santiago de Compostela, Museo das 
Pereg rinacións 

Nº inv. D-213 

l LóPEZ VAZQUEZ, J.M. B.: "F/os Sanctoru m. La 

expresión artíst ica de la devoci ón", en Golicio 
Renace, Golicio Terra Única, Sant iago de Com
postela, 1997, pp. 285-288. 

A sensibilidade reli xiosa da cultura barroca, en especial a popular, sentirá unha 

fascinación especial pola figu ra de san Roque e o exemplar da súa vida : trátase 

dun nobre que reparte as súas riquezas entre os pobres ó quedar orfo e empre

ga os seus días peregrinando a Roma, onde permanece varios anos -ó parecer 

no período 1369-1371-, cadrando aínda coa época de abandono da Cidade 

Eterna polos papas, residentes en Aviñón ata que Gregario XI regresa a Roma en 

1377. Na viaxe de volta o santo tivo ocasión de exercer a caridade cristiá no 

hospital de Acquapendente, en Toscana, atendendo os enfermos de peste e 

contaxiándose do terrible morbo. Tras da súa curación milagrosa gracias á inter

vención dun anxo, regresou a Francia co ánimo de peregrinar a Compostela. 

Non obstante, debido a unha falsa acusación, esta peregrinación non foi posi

ble: foi inxustamente encarcerado e na prisión continuou a súa persoal vivencia 

da Paixón, ata o seu falecemento . 

San Roque de Montpellier, a quen se invoca como intercesor en caso de enfer

midades mortais e brotes pestíferos, goza de gran devoción en Galicia dende o 

século XVI, época na que o país sufriu varias crises demográficas de especial 

virulencia. Na cidade de Santiago a fundación nesta época dunha capela dedi

cada ó santo, asociada a un hospital extramuros, estendeu a devoción á súa 

figura no ámbito compostelán, cuxo foco artístico produciu imaxes e relevos 

durante os séculas XVII e XVlll1 . 

Nesta bela imaxe o santo viste túnica verde con esclavina decorada con cunchas 

de vieira . A tún ica cínguelle a cintura e leva as mangas dobradas nos pulsos. 

Sobre ela lace un vistoso manto de cor vermella e ó levantar o faldón para lle 

sinalar o anxo que o acompaña, situado á dereita, o lugar da súa ferida, o santo 

mostra tamén as fortes botas de cana alta que calza . Á súa esquerda aparece o 

can nutricio, que leva o pan na boca, equilibrando unha composición na que a 

pose do protagon ista, coa súa marcada diagonal compositiva, confírelle ó con

xunto un aire plenamente barroco. Como complemento iconográfico ó seu 

característico aspecto de peregrino nobre, o santo de Montpellier levanta a súa 

man esquerda por riba do ombro para suxeitar o bordón coa cabaza. Tamén 

porta un zurrón en bandoleira e un sombreiro de aba ancha, dobrada na súa 

fronte onde leva prendida unha terceira vieira . O escultor esqueceu -quizais de 

xeito moi consciente- colocar no sombreiro as características chaves de san 

Pedro, símbolo da peregrinación a Roma, polo que a imaxe asume, coa reitera

ción das tres cunchas, un marcado acento compostelanista. Pese a que se lle 
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poden obxectar algunhas incorreccións ou equívocos, quizais froito de intervencións posteriores -as 

desproporcións do bordón ou o escaso coidado na talla dos personaxes menores-, non se lle pode 

negar á peza un certo refinamento, expresado na actitude elegante do santo peregrino, o seu aristo

crático canon alongado e a busca dun aire idealizado do seu rostro . 

Existen tamén certos trazos estilísticos que reflicten a sensibilidade amable da escultura compostelá 

tardo-barroca e que, en boa medida, responden ó modelo establecido polo mestre Xosé Gambino2, 

como é o xiro helicoidal da figura do santo, ó adiantar a perna ferida, elevar o brazo contrario que 

suxeita o bordón e ladear a cabeza cara ó anxo. O resultado final, semellante ó doutros exemplos 

contemporáneos -o de san Roque do Museo da Colexiata do Sar3 ou o que procede do altar da Virxe 

do Pilar do coro alto de San Martiño Pinario4- é produto dunha espiritualidade amable e delicada, 

próxima á relixiosidade popular e á dignidade e prestancia característica do decoro barroco. 

2 OTERO TúÑEZ, R.: "Gambino", en Gran Enciclo
pedia Ca/lega, 1980, XV, p. 107; LOPEZ VAl.QUEZ, 
J.M.8.: Op. cit., pp. 287-288. 

3 LOPEZ Al'ION, E.Mª .: "San Roque de Montpe
llier", en Santiago el Mayor y la Leyenda Dorada, 
Santiago de Compostela, 1999, p. 90. 

4 IZQUIERDO PEIRO, R.: "San Roque", en Santiago. 
Son Martiño Pinario, Santiago de Compostela, 
1999, pp. 346-347. 

F.S. 
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Este excepcional episodio iconográfico formou parte no seu momento dun reta

blo xacobeo sito na capela do cemiterio de Astorga, aínda que as táboas que se 

encontraban alí xa se aproveitaran e procedían doutro situado na capela ou 

ermida de Santiago, sede dunha confraría de pe/literas ou boteiros, baixo pro

tección do Apóstolo, en pleno Camiño Francés. Descoñecemos a disposición do 

retablo, vendido a comezos deste século polo Concello. Dúas das táboas maio

res son custodiadas hoxe no museo madrileño de Lázaro Galdiano. As outras 

dúas, de maior tamaño, subhastáronse; unha en 1991, adquirida polo Estado, e 

a presente en 1995. Das menores nada sabemos. 

A figura do mestre de Astorga perfila unha obra singular á sombra do triunvira-

Peregrinos ante o altar 

de Santiago 

Mestre de Astorga e o seu círculo, ca . 
1530 

Óleo e tempero sobre táboa 

107,5 x 85 cm 

Procedente da capela de Santiago, 
Astorga 

León, Museo 

Nº inv. 1.995/ 22 

to Berruguete, Borgoña e Flandres, inspirase con frecuencia en gravados e, sobre todo, emparéntase 

coa Umbría italiana, e en particular co Perugino. A escena do naso cadro está dominada polo interior 

arquitectónico, cuxa conc~pción espacial capitaliza os esforzos creativos. O recurso dunha perspectiva 

piramidal, cun centro de fuga que cadra simbolicamente non só co centro xeométrico do cadro senón, 

sobre todo, coa figura do Apóstolo no altar, reforza a compoñente ideolóxica do tema. Nesta creación . 

tridimensional os personaxes móvense con dificultade. Mentres algúns conversan incluso en I nverosí

miles actitudes peruxinescas, outros requiren o recurso de apeos para se axeonllar o que evidencia 

algunhas limitacións do pintor. A idea do cadro como escenario tan habitual agora, subliña aquí as 

contradicións entre o espazo e as figuras, o mesmo contraste que se aprecia entre o estilo prateresco 

da arquitectura pintada e os armazóns góticos que visten os retablos da época. 

O interior representado, por outra parte, é un espazo coñecido, o que abriga a algúns elementos 

identificatorios, por moi básicos que sexan. Non se recorre a identificacións materiais, senón ó rito: 

encontrámonos ante a cabeceira da catedral de Compostela, insinuada no formal polo deambulatorio 

tras o altar maior, e no ritual, polos peregrinos que se amorean para abrazar o santo. 

O resto da composición recorre a un catálogo de actitudes: o diálogo, a oración e, recurso tan queri

do para o mestre astorgano, o anecdótico soño, delator do cansazo da viaxe, caso do romeiro que se 

acompaña dun canciño. E os atavíos habituais: a cabaza, o rosario, o zurrón, a capa longa ou a escla

vina .. . e, ineludiblemente, o sombreiro de aba ancha e o longo bordón, que tamén identifican 

o santo. 

A iconografía desta peza supón un dos seus maiores atractivos e está acompañada de numerosos 

detalles. No frontal de altar están as efixies, en pretendido relevo, tres medallóns e a inscrición: LA 

FE q[ue] ME DA ESPERÁ[n]CA APORTA CIERTO CON[suelo], cun sentido que parece querer contra

rrestar as críticas contemporáneas de Erasmo de Rotterdam á peregrinación. O alta r complétase con 

dous candelabros baleiros e un preciosista mantel cunha cruz bordada que recorda sumariamente a 

34 1 
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planimetría da propia basílica compostelá; tres dos seus brazos rematan en forma de cruz de 

Santiago, e, ós pés, desenvolven unha evocación en planta do Pórtico da Gloria. O santo do nicho 

central, flanqueado por columnas xaspeadas e que se abre a unha grande arcada con candelieri par

cialmente oculta polo remate neo-gótico do marco (que lle resta efecto espacial), é unha imaxe de 

Santiago como peregrino modestamente indicada gracias ó bordón e unhas roupas e sandalias aptas 

para o camiño. Sorprende ler o texto inscrito na liña de imposta que en parte se oculta tras a figura : 

S[an] IACO[bo] [al] FEO A[póstol], que levaría a identificar a imaxe con Santiago o Menor, filio de 

Alfeo, e non co Zebedeo ou Maior, protagonista da nasa historia, de non ser porque se trata dunha 

confusión acreditada e intencionada na historiografía compostelá da ldade Media. Aínda máis sentido 

había de ter aquí, na confraría dos peliteiros astorganos, xa que o Menor era considerado patrón dos 

bataneiros, tendeiros e sombrereiros. 

Véñense de estudiar, hai pouco, unha tríada de artistas que cingue a súa actividade ~ occidente da 

Meseta Norte, arredor das décadas terceira e cuarta do século: os mestres de Astorga, Zamora e 

Fuentelcarnero. A súa presenza na antiga produción asignada ó primeiro deles non debe ocultar, non 

obstante, que a práctica ambulante e contractual dos obradoiros impide o discernimento nítido da 

creación individual e autónoma. O pintor é aínda artesán e non artista, en obras moitas veces manco

munadas, e por isa na produción deste mestre que percorre a Vía da Prata e se proxecta en Palencia 

e O Bierzo (retablos de Cisneros e Villar de los Barrios) debemos recoñecer un obradoiro que, no 

panorama vibrante en torno a 1530, ten o mérito de que catalizou e outorgou carta de natureza ás 

formas renacentistas, á modernidade pitórica, nos territorios do vello reino de León. 

L.G.L. 
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Escena de Cristo e os discípulos de Emaús 

Vita Christi, R.P.F. 

Ludovico Granatensi, Coloniae: 
Arnoldum Quentelium, 1596 

Papel, 700 p. Gravados 

135 x 90 mm 

Santiago de Compostela, Colección 
particular 

.percgrin us Dif<ipulis cuntibus in E
mau s fcfc adiunxic,arnbu,lans·cum i llis 

':prr roram ·vi:im ) i qt~rrog:rns c-·os ctir u i
íl<s df,·ot ; tradcíis ijs ck>étrinre <:o: lc ' 

A hospitalidade é un dos sinais de identidade do Camiño de Santiago. No seu 

desenvolvemento participaron tanto os poderosos coma os humildes, e coa súa 

práctica sostívose, en boa medida, o fenómeno das peregrinacións xacobeas. Así 

mesmo, enténdese como un feito esencial da piedade evanxélica e da relixiosi

dade cristiá, o que motivou a fundación de institucións asistencia is que atende

ron as necesidades espirituais, materiais e sanitarias dos peregrinos. A práctica 

da hospitalidade do Novo Testamento desenvolveuse por medio de eclesiásticos, 

monxes, reis e nobres, difundíndose tamén entre o pobo, xa que o Camiño de 

,;. 

Santiago é tamén camiño de piedade e de oración no que se exer

cía a caridade cristiá con un hóspede que debía ser tomado como 

enviado do Ceo. Cada peregrino debía ser considerado como se far 

o propio Xesucristo, de fe ito, Cristo represéntase como peregrino 

en varias ocasión, coma no célebre relevo románico do claustro 

de Silos. 

. fii s dogmata; ·cxplicans fcripturns di-
uinas, &. oficnd~~n ~ 1js , quoniam aport~ - L11c.2~ . 
bat Cbrifi 11m paf(, ·&' Jic i11¡rar< in gloriJm. 

A tradición medieval de representar como peregrinos a Xesús resu

citado e a dous discípulos camiño da aldea de Emaús 1 non se esva

ece na ldade Moderna. Neste gravado alemán impreso, en Colonia a 

finais do século XVI, represéntase como peregrinos os dous discípu

los que acompañan a Cristo á mesa, na cea na que o Señor resuci

tado toma o pan, párteo e o bendice2. O gravado forma parte da 

colección de imaxes que acompaña o texto das meditacións sobre a 

Vida de Cristo -Vitae Christi- do relixioso galega frei Luis de Sarriá, 

máis coñecido como frei Luis de Granada . A iconografía característi

ca dos peregrinos xacobeos -manto de viaxes, sombreiro de aba 

ancha e bordón- mantense nesta inequívoca imaxe de hospitalida

de, na que Xesucristo resucitado é aloxado e invitado a cear polos 

dous discípulos que marcharan de Xerusalén a Emaús, sen ser reco

ñecido por ningún deles. O Señor corresponde a esta hospitalidade 

cun especialísimo favor que exemplifica dun xeito abraiante o exer

cicio da caridade cristiá, repetindo para os dous homes, antes de 

desaparecer de forma repentina, o momento cumio da Santa Cea: 

J11am : in <¡uo i.tincrc '<locu-i r, :& ~on- · · 
· · -. ... - - fol atus 

1 Le 24, 13-29. 

2 Le 24, 30-35. 

a bendición e partición do pan eucarístico. 

F.S. 
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Cristo crucificado 

Anónimo, segunda metade do século XIV 

Madeira policromada 

200 X 170 

Procedente do hospi ta l de !azarados de 
Santa María do Camiño, Muros 

Muros (A Coruña), Santuario da Virxe 
do Camiño 

Aínda que a orixe da Puebla de Muro é indeterminada e é un núcleo que se 

nutre de sucesivas repoboacións ó longo da ldade Media, concrétase no século 

XIII como vila de reguengo, datándose a súa carta de poboación en 1286, coa 

concesión do foro de Benavente por Sancho IV. A situación deste municipio 

costeiro da Coroa pronto habería de cambiar, por presións da lgrexa de 

Santiago, desexosa de que na ría non houbera un porto de reguengo que pui

dera competir con Noia, de titularidade arcebispal, polo que o 8 de agosto de 

1299 Muros incorpórase ó señorío compostelán 1. 

1 GARCIA ÜRO, J.: Ga/icia en los siglas XIV y XV, t. 11: Ga/icia 
urbana. Ciudades episcopales, villas señoriales, municipios 
realengas, Pontevedra, 1987, pp. 183 e ss. 

2 FERREIRA PRIEGUE, E.: Galicia en el comercio marítimo medie
val, A Coruña, 1988, pp. 467 e ss. 

3 Neste sentido, é notoria a presenza en Santiago de moeda 
inglesa e alemá dos séculas XIV e XV; véxase SuAREZ OTERO, J.: 
"Arqueología y Peregrinación: la moneda en la peregrinación 
marítima a Santiago", en Actas del 11 Congreso In ternacional 
de Estudios Jacobeos. Rutas atlánticas de peregrinación a 
Santiago de Compostela (Ferro/, septiembre 7996), Santiago 
de Compostela , 1998, e. 11, pp. 197-218. 
4 STORRS, C.M.: Jacobean pilgrims from England to St. James 
of Compostella. From the early twelfth to the late fifteenth 
century, Santiago de Compostela, 1994, pp. 104-106; FERREIRA 
PRIEGUE, E.: "La ruta ineludible: las peregrinaciones colectivas 
desde las Islas Británicas en los siglos XIV y XV", en Actas del 
Congreso de Estudios Jacobeos (Santiago, octubre 7 993), 
Santiago de Compostela, 1995, pp. 280-289. 

5 ALONSO ROMERO, F.: "Las emba rcaciones de la segunda Cru
zada y su ruta at lántica desde Dartmouth hasta Ga licia en 
11 47", en Actas del 11 Congreso Internacional de Estudios 
Jacobeo .. . , op. cit., v. l. , pp. 69-70; HERBERS, K. : "Cru zada y 
peregrinación. Viajes marítimos, guerra santa y devoción", en 
Actas del 11 Congreso Internacional de Estudios Jacobeo .. . , 
op. cit., v. 11., pp. 32-34 e 38. 
6 POMBO RODRÍGUEZ, A. : "Hospitales del fin del mundo", Pere
grino, n.0 15-16 (1990); ldem: "Fisterra y Muxía: sendas ja
cobeas hacia el ocaso", en Actas del /// Congreso Internacio
nal de Asociaciones Jacobeas (Oviedo, 9- 7 2 octubre 7 993), 
Oviedo, 1994, pp. 227-228; POMBO, A., FERNÁNOEZ CARRERA, X. 
e YAÑEZ, J.M.: O Camiño dos Peregrinos á Fin do Mundo. A pro
longación xacobea a Fisterra e Muxía, A Coruña, 2000, p. 33. 

A fins da ldade Media a vila arcebispal de Muros destaca como porto 

comercial de importancia internacional, grande exportador de peixe 

-xunto con Noia, Pontevedra e A Coruña- e vinculado ás rutas esta

blecidas entre o Mar do Norte e o Mediterráneo2, nunha época na que, 

para Galicia, están moi ligados os conceptos de comercio e peregrina

ción3. Durante a segunda metade do século XIV -a partir de 1361- e a 

maior parte do XV, as peregrinacións colectivas que partían dos portos 

británicos con destino a Santiago, eludindo a situación de conflito da 

chamada Guerra dos Cen Anos, tiñan A Coruña como entrada principal 

a Galicia4. Pese ó predominio deste porto de reguengo na recepción 

de peregrinacións marítimas, os portos episcopais de Noia e Muros 

terían a súa oportunidade, aínda que moito máis limitada . Na segunda 

metade do século XII, as naves con peregrinos-cruzados a Terra Santa 

que fixeron escala en Galicia, co obxecto de se reorganizar, vis itar a 

catedral de Santiago e suplicar a intercesión do Apóstolo nas cruzadas 

de 1147 e 1189, xa recalaran na ría de Muros e NoiaS. Esta capacidade 

de recepción non habería de decaer na época de maior esplendor 

comercial destas vilas mariñeiras, séculas XIV e XV, aínda que o porto 

coruñés fora o de maior acollida no que a peregrinacións colectivas 

británicas se retire. De feito, constrúense nesta época en Noia dous 

hospitais para pobres, enfermos e peregrinos e un en Muros, ademais 

do lazareto de Santa María do Camiño, argumentos valorados moi 

positivamente por varios autores6. 

O lazareto muradán é sen dúbida unha fundación intimamente ligada 

ó fluxo marítimo, xa que á súa caridade habíanse de acoller aqueles 

mariñeiros, veciños e estranxeiros, infectados co temible mal. A forza 
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comercial de Muros e Noia, expresada nas flotas propias dedicadas á exportación e na chegada espo

rádica de buques estranxeiros en arribada, ou con fins de importación de viñas e sal7, tiña a terrible 

contraprestación da chegada desta enfermidade por mar. A partir de 1380 Muros será un dos partos 

galegas con maior capacidade de exportación de pescado, pero en 1389 sofre unha gran devastación, 

tras o ataque do mestre de Avis, no marco de hostilidades entre Castela e Inglaterras, polo que debe 

ser reconstruído, cadrando co episcopado de don Xoán García Manrique (1382-1398) . Nas primeiras 

décadas do século XV remonta a prosperidade da vila, paciéndose construír no seu centro urbano, 

entre 1402-1406, a igrexa principal e futura colexiata, gracias ós auspicios do arcebispo don Lope de 

Mendoza (1400-1445). Fóra dos límites impostas polo cerrado levantouse, en data indefinida do 

século XIV, o espita/ dos /azerados de Santa María do Camiño9, aínda que constan as doazóns de 

bens nas primeiras décadas do século XV, como o legado de varias casas que realiza en 1421 o mura

dán Fernán Boom. O exercicio da hospitalidade cos leprosos completábase en Muros coa asistencia a 

pobres e peregrinos no hospital fundado en 1418 no centro urbano, por iniciativa do xuíz Diego 

Rodríguez. Tendo como modelo tipolóxico o templo parroquial, de principios do século XV, construíu

se no primeiro terzo do XVI a igrexa do hospital de laza rentos 10, edificio aínda en obras en 1567, 

como proba o testamento do mercador Juan Gill Durán 11 . 

Neste templo, que ten unha fachada acaroada ó lazareto por medio dun pasadizo elevado, onde se 

conserva este magnífico Crucificado gótico, datado por C. Manso Porto na segunda metade do século 

XIV e pasto en relación co de San Francisco de Viveiro 12 . Máis similitudes presenta aínda co Crucifi

cado da igrexa coruñesa de Santa María do Campo -colexiata a partir de 1441-, peza do segundo 

terzo do XIV conservada na actualidade na capela maior da igrexa do mosteiro da Rábida (Palos de la 

Frontera, Huelva) e coñecida como o Cristo dos Remedios B . O mesmo có exemplar coruñés, o Crucifi

cado gótico doloroso de Muros pendura da cruz morto, e únese ós madeiros por medio de tres cravos. 

Presenta o carpo ríxido, co tórax moi alongado, as costelas marcadas, o oco epi

7 FERREIRA PRIEGUE, E.: "El Patrón Santiago. Apro
ximación a la onomást ica de los buques", en 
Actas del 11 Congreso Internacional de Estudios 
Jacobeo ... , op. cit., v. 11., p. 51 . 

gástrico afundido e o ventre lixeiramente avultado. Da ferida do costado provo

cada pala lanzada 14 mana o sangue en grasas pingueiras calladas. Os brazos, 

moi finos, están totalmente estendidos, de xeit o que o carpo pendura, tenso e 

sufrinte, de músculos e tendóns; as pernas, tamén moi finas, permanecen así 

mesmo estendidas e rectas, cos pés cruzados, unidos por un cravo e curvados 

en leve rotación interna . Xesús cóbrese cun longo e fino perizonio anoado á 

cadeira e que cae sen voo, cubrindo as pernas ata os xeonllos e permitindo que 

a anatomía se transparente. A ancha tea está decorada cunha elegante fimbria e 

rodea dúas veces as pernas do Salvador, de modo que a segunda capa de lenzo 

forma unha banda de pregamentos diagonais, de dereita a esquerda, que se 

superpoñen á parte do lenzo inferior. Do nó da cadeira dereita descende unha 

fervenza de plásticos e arestados pregues, en contraste coa cadeira contraria, da 

que caiga con molicie un dos bordos da tea. 

8 GARCIA ORO, J.: Op. cit ., p. 187. 

9 GARCIA ORO, J.: Op. cit., pp. 192-193. 

10 MANSO PORTO, C. : "Arquitectura e escultura 
monumental: séculas XIV e XV", en Arte medie
val (//), Golicia. Arte, A Coruña, 1996, t. XI, p. 
327. 

11 FABEIRO GóMEZ, M.: "Muros", en Gran Enciclo
pedia Gallega, t. XXII, p. 58 

12 MANSO PORTO, C. : "Relevos e retábulos. lmaxi
neria", en Arte medieval (11). .. , op. cit, p. 452. 
Agradezo á Dra. Ángela Franco as súas valiosas 
orientacións sobre esta imaxe. 

13 CARRASCO TERRIZA, M.J.: La escultura del Cru
cificado en lo Tierra Llana de Huelva, Huelva, 
2000, pp. 451-452, lám. 11 2. 

14 Xn 19, 31-37. 

A cruz orixinal desapareceu en data indeterminada, quizais pala fin do século 

XVII, cando a imaxe se sitúa nun sinxelo retablo de columnas salomónicas, 

cunha cruz carente de stipes superior, e a cabeza recibe unha desafortunada 

intervención, cunha drástica reba ixa do cabelo orixinal, mediante gubia ou out ro 



instrumento semellante, para que puidera lucir unha melena de pelo natural con coroa de corda tren

zada e longas púas. Esta lectura en clave barroca afectou tamén a policromía baixo-medieval, ó pintar 

a peza atendendo a unha posta ó día na que os efectos de dramatismo non habían de estar moi afas

tados dos orixinais. Un patetismo congruente coa sensibilidade occidental do século XIV e co concep

to místico 15 do que se nutren os escultores da época que realizan en mª-deira os seus Crucificados 

dolorosos nun dilatado ámbito rexional, salvando as lóxicas diferenzas estilísticas, estendido dende 

Renania ata Italia, pasando por Francia e a Península Ibérica 16. Aínda que no carpo do Redentor se 

aprecian, en efecto, as pegadas inequívocas da traxedia da Paixón, é no rostro de Cristo onde o sufri

mento, a resignación e a marte se representan con gran mestría naturalista: a fonda tristura da mirada 

duns olios que xa non ven, o nariz afiado, os pómulos marcados, a mandíbula relaxada e a boca 

entreaberta, enmarcada por unha fina barba bífida, tan esquemática como a cabeleira que cae palas 

costasl7. O escultor amasa un refinamento de talla e unha altura artística precisamente no logro da 

expresión da dor matizada, un discreto patetismo que rexeita a extrema crueldade do expresionismo 

tan estendido por boa parte de Europa occidental, froito da influencia dunha fértil corrente orixinaria 

de Renania e Westfalia 18. Esta falla de conexión cos Crucificados casteláns -eco resto dos hispanos-, 

sumada ó seu evidente parentesco estilístico co exemplar da Rábida que pertenceu á parroquial de 

Santa María da Coruña, fai pensar na existencia dun obradoiro local de gran calidade, compostelán ou 

coruñés (?), dotado dunha personalidade excepcional no panorama artístico galega da segunda 

metade do século XIV, ou na non menos atractiva posibilidade de que se trate de obras de importa

ción que entraron en Gali}:ia por vía marítima. Pode chegar con recordar a evocadora aparición sobre 

as ondas ou nas praias doutras vilas costeiras, non moi afastadas a Muros, de imaxes coma o santo 

Cristo de Fisterra, do primeiro terzo do século XIV, e o san Marcos de Corcubión, peza italia_o a de 

fins do XV. 

Non cabe dúbida de que na creación deste mito, transmitido por tradición oral, latexa unha realidade. 

De todas maneiras, obra local ou importada, ligada ás rutas internacionais do comercio e da peregri

nación, o abraiante e conmovedor Crucificado muradán que pertenceu ó lazareto de Santa María do 

Camiño tivo que ser unha imaxe de gran consola para uns enfermos desesperados -mariñeiros, pere

grinos, mercadores-, forzosamente apartados do resto da sociedade e sen cura posible; un grupo de 

desventurados aferrados á imaxe deste Cristo emocional e ó tempo sereno, representado nun dos 

momentos culminantes da historia da Redención do xénero humano. 

8JBLIOGRAFTA 

F.S. 15 FRANCO MATA, A.: "'Crucifixus dolorosus'. Cristo 
Crucificado, el héroe trágico del cristianismo 
bajomedieval, en el marco de la iconografía 
pasional, de la liturgia, mística y devociones", 
Quintana, 1 (2002), pp. 13-39, esp. 16-23. 

16 FRANCO MATA, A.: Escultura gótica española en 
el siglo XIV y sus relaciones con la Italia trecen
tista, Madrid, 1984, pp. 41 e ss. 

17 Aínda que o cabelo orixinal se danou en 
extremo, conseiva a parte que cae palas costas, 
cunhas características semellantes ó Cristo coru
ñés conseivado na Rábida; véxase CARRASCO 

MANSO PORTO, C. : "Relevos e retábulos. lmaxinería", en Arte medieval(//), Galicia. Arte, A Coruña, 1996, XI, 
p. 452. 

TERRIZA, M.J.: Op. cit., p. 451 . 

18 FRANCO MATA, A.: Op. cit., 2002, pp. 27 e SS. 
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Mariel Larriba Leira 

Tras da reforma promovida polos Reís Católicos , os mosteiros galegas pasan á ob
servancia da Congregación de San Bieito de Valladolid, á que tamén se incorporará en 
1493 o de San Martiño Pinario, que se converte en cabeza dun 
número considerable de pequenos cenobios repartidos por toda 
a provincia. A comunidade emprenderá a reconstrución e or
nato do edificio monacal no que traballarán destacados artistas . 
Hoxe podemos gozar das súas realizacións, pero aínda que a ar
quitectura e a escultura parecen terse salvado en boa medida 
da marea de avatares que marcan a historia do mosteiro, non 
podemos dicir o mesmo da pratería. Aínda que a primeira vista 
a colección parece reflectir a importancia relixiosa que ó longo 
da historia tivo este mosteiro, o conxunto que actualmen~e al
berga San Martiño Pinario pouco ten que ver coas alfaias que 
deberon posuír os monxes. 

Coñecemos os traballos dos ourives para a comunidade non 
por obras que realizaron, xa que practicamente ningunha che
gou ata nós, senón pala mención e descrición que, en ocasións, 
deles fa¡ a documentación. Convén sinalar que a causa de que 
moitas das pezas desapareceran foi a práctica frecuente de fun
dir os obxectos descompostos, pasados de moda ou en desuso, 
para realizar outros novas. As referencias documentais poñen 
de manifesto que a arxentería demandada pala comunidade 
respondía basicamente ás necesidades do culto. Nin a docu
mentación nin os restos materiais que se conservan revelan que 
houbese pratería civil de importancia. 

Son moitos os artífices e obras dos que ternos noticia, por isa 
irnos destacar os máis senlleiros. Durante o século XVI constátase 
no mosteiro, ó igual que no resto da cidade, a presenza de prateiros foráneos atraídos polos 
encargos que se facían dende a catedral. Neste momento sabemos que traballan para o mos
teiro o flamengo Guillerme de Gante e o portugués Duarte Cedeira "o vello". A colaboración 
entre os artistas implicados na obra do mosteiro exemplifícase no relicario de prata para a 

A ourivería 

Cruz de altar, 
último terzo do 
século XVI 
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c ,1liz, primeiro 

te rzo do sécul o 
XVII 

sancristía que en 1611 executou o prateiro José Felipe Placer, seguindo a traza do escultor 
tudense Juan de Vila' , quen á súa vez realizara, en 1607, o altar de Nosa Señora na igrexa. 
Haí que sinalar tamén a presenza, en 16552, de Isidro Montanos, membro dunha das máis 

importantes familias de prateiros ourensáns. A comezos do 
século .A'VIII traballa para o mosteiro o prateiro Juan Pose a 
quen a comunidade lle encarga, en 1706, unha das andas para 
as festas principais3. 

Moitas son as pezas que se empregaban na igrexa para 
servizo do altar maior e dos altares das capelas. Sobresaen 
de entre elas as que regalou á súa capela a confraría e 
irmandade de Nosa Señora do Socorro, creada en 1668, á 
súa capela. Como á confraría pertencían ás familias máis 
poderosas da cidade, gozaba de importantes ingresos froito 
das xenerosas esmolas dos seus confrades que permitiron a 
construción da capela e do retablo proxectados por Fer
nando de Casas. O patrimonio da capela increméntase pau
latinamente, ó longo do século XVIII ten xa sete lámpadas4 , 

algunhas delas arañas, un frontal de prataS e unha custo
dia6. Sucesivamente os frades mordamos da confraría foron 
aumentando a riqueza das alfaias da Virxe . O inventario das 
xoias que se gardaban é un interesante documento para 
coñecer a xoiería da época. Entre as pezas se describen 
rosarios , penden tes, sortellas . .. Eran tales os ingresos da 
confraría que gracias a eles exornáronse outras capelas, 
como as ele Santa Xertude e San Bernalclo. 

A igrexa debía estar abundantemente iluminada a xulgar pola canticlacle ele lámpadas 
que pouco a pouco se ían incorporando, gracias á devoción dos fieis e da munificencia 
ele relL\'.iosos destacados. Segundo describe a documentación , habíaas en todas as cape
las e altares. De todas elas clebeu ter gran beleza a que se clecidiu facer no altar maior. 
Executouna en 1795 o egrexio prateiro compostelán, Jacobo Pecul y Crespo quen rea
lizou esta e outras clúas en prata e bronce douraclo, a imitación das que para a catedral 
fi,\'.era en Roma o prateiro Luigi Valaclier. Parte destas lámpadas conservouse xa que "cles

poís da exclaustración dos monxes de San Martiño Pinario, fundiuse a prata e quedou 
a parte ele bronce oculta no mesmo edificio. Cando se fundou o museo da Catedral fo¡ 
levado a formar parte claqueles arqueolóxicos obxectos"7. Aínda hoxe pode verse a grosa 
caclea que pende da cúpula central da igrexa na que clebeu colgarse esta lámpada, e as 
cadeas, tamén baleiras, das que iluminaban as capelas. 

Ademais das alfaias que servían para adorno das capelas, celebración das liturxias ou 
para o culto, hai que ter en conta as que utilizaban en procesións e cerimonias. As máis 



destacadas eran, sen dúbida, as Minervas organizadas pola confraría do Santísimo que 
se celebraban un domingo ó mes, e que consistían nunha procesión co Santísimo Sacra
mento dentro da igrexa. A través dos libros de contas da confraría, levados polo Padre 
Minervero, sabemos dos obxectos que empregaban para dar 
esplendor a estes actos. O singular Monumento do Xoves 
Santo que dende a segunda metade do século XVIII se levan
taba cada ano na igrexa de San Martiño, ademais de incluír 
pinturas e o excepcional conxunto escultórico de José Ferreiro, 
adornábase tamén con obxectos de prata. 

A influencia de San Martiño fóra de Galicia -algúns dos 
seus monxes chegaron a rexer dióceses españolas e america
nas- fixo que a pratería do mosteiro se vise acrecentada, pola 
devoción destes prelados, con pezas de obradoiros de distin
tos puntos da Península e mesmo americanos. É o caso, por 
exemplo, de don Diego de Hevia que entre os obxectos rega
lou ó mosteiro seis grandes candelabros de prata, un cáliz coa 
súa patena e unha lámpada 150 marcos de peso de prata (uns 
34 quilogramos e medio)S. 

Entre San Paio de Antealtares (de mon,xas da mesma Orde) e 
San Martiño había un intercambio frecuente de pezas para apoiar 
a brillantez das celebracións nun e noutro cenobio e non é de 
estrañar, á vista da riqueza das mesmas, que numerosas igrexas 
se dirixan ó abade de San Martiño solicitándoas para as festas 
solemnes. Acostumaban cederse, pero non sempre eran devoltas 
nas mesmas condicións en que se prestaran e os monxes queixá-
banse frecuentemente dos danos e perdas que sufrían. Por esta razón e por considerar que 
a fábrica da catedral de Santiago era máis rica que a do mosteiro, ademais de ser a "matriz 
que leva os dezmos", o Consello monacal entendeu que debía ser a catedral quen fixese estes 
préstamos ás parroquias. Expresamente prohíbese o préstamo da imaxe de prata de San Mar
tiño e das reliquias, que debían ser os obxectos máis apreciados pola comunidade. A imaxe 
fora encargada en Salamanca en 174 7 polo Padre Mestre Heras, e nela gardábase a reliquia 
do santo gornecida polas pedras dun antigo peitoral9. O 25 de xuño de 1781 decidiuse non 
deixar obras sen previo acordo do Consello, salvo ó palacio arcebispal, ó convento de San 
Paio de Antealtares ou ó concello da cidadeIO. Non obstante, seguiron facéndose peticións, 
sobre todo por parte dos capeláns do Hospital Real para as funcións do Santísimo Sacra
mento11, peticións que seguiron sendo atendidas. 

Dous serán os momentos claves na destrución da pratería do mosteiro de San Martiño. 
O primeiro gran dano prodúcese coa entrada dos franceses en Santiago en 1809. O abade, 
Teodoro Mosquera Saavedra, vese forzado a entregar ó Xeneral Ney parte da prata que 
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había no mosteiro " ... empuxado da forza, mando, que o Padre Mordomo entregase ó 
Xeneral das tropas francesas douscentos mil reais; que convencido dito Señor Xeneral de 
que o mosteiro non os tiña en metálico, admitiu os trinta mil en diñeiro, e os cento setenta 
mil en clébedas cobrables ... "12. Unha vez incautado o dfüeiro, comezaron a levar a prata 
labrada. Aparece tamén na documentación a lista dos obxectos que''. .. se consentiu leva
sen os franceses da igrexa". Entre eles estaban: cancleeiros, lámpadas e arañas, cálices, 
fontes , cruces, etc. O espolio efectuouse en pouco tempo e os franceses acabaron por 
levar non só a prata, senón todos os bens dos que se puideron favorecer 13. 

Vencidos os franceses e expulsados da cidade, recolléuselles gran 
canticlacle de prata procedente das pezas que roubaran de varias igre
xas, pero estaba xa fundida en barras14. 

A confusión destes momentos favoreceu a estafa e o abuso. No 
ano 1809 o abade do mosteiro -que conseguira salvar a custodia do 
altar maior dos franceses- será enganado por varias persoas que lle 
presentan unha finxida Real Orde de incautación e translación a 
Sevilla de dita custodia, so pretexto de protexela ata a pacificación 
de España. O abade accede a iso e a custodia .nin vai a Sevilla nin 
volve a SantiagoIS. 

Non acabaron coa francesada as perdas, xa que a partir do 11 de 
outubro de 1809 será a Suprema Xunta Central a que esixa o pago 
a San Martiño dunha contribución "por razón das súas facenclas e 
facultades". Ante a imposibilidade de mandar un diñeiro que non se 
tiña para o pago destas contribucións, liquidouse a débeda co envío 
da prata labrada que había no mosteiro. A necesidade de diñeiro le
vou ó Consello a determinar a venda das alfaias, pero nun intento 
por non perdelas ele todo acordou: "que só os monxes de casa poi
dan compralas, a prohibición de alienalas con posterioridade e 
fixando o prezo en 14 reais a onza''16. 

O deterioro económico que sufría a comunidade queda patente 
na proposta que en 1823 fan os Padres do Consello, ante a falta do 
sagrario de prata'e a custodia, de realizalos "de madeira con algunha 

gornición de prata", e no encargo de seis candeeiros coa súa cruz para o altar, pero de 
bronce e só con algúns adornos en prata 17. 

A pratería quedará malparada por segunda vez a causa da exclaustración. O 25 de 
outubro de 1820, o goberno suprime mosteiros e conventos e os monxes de San Mar
tiño espállanse e son acollidos en casas particulares. En 1823 rectifícase esta expulsión 
e perrnítese ós monxes volver, pero apenas tiveron tempo para refacer a súa vida monás
tica xa que, en 1835 o concello cominou os monxes a que abandonaran o edificio e cons
tituíu unha Xunta de Goberno que levou todo o proceso de exclaustración. Est~ Xunta 



y 

determinou que os superiores dos conventos quedasen como responsables de arquivos, 
bibliotecas, vestiduras, alfaias, adornos sagrados e todo o que non fose propiedade par
tiCLilar de cada monxe1 8. Coa acción desamortizadora os bens de San Martiño pasaron 
ó Estado. En 1836 faise inventario dos obxectos que aínda quedaban no mosteiro e nin
gunha peza de prata figuraba nel'9. Desaloxado o edificio, quedou convertido en cuar
tel e vivenda de varias familias -a maioría viúvas con fillos-, entrou nun estado de 
abandono e fo¡ obxecto de saqueos e pillaxes que o desmantelaron pouco a pouco. 

Este panorama tan deprimente contrasta coa rica colección de pratería que hoxe se 
conserva, non só polo interese artístico das obras que 
a compoñen, senón porque materializa a longa e cam
biante historia vivida dentro dos muros do edificio mo
nacal. Sorprende que, a pesar de todas as calamidades 
mencionadas , algún obxecto dos morDces resistira o es
polio e chegara ata nós. En 1892 devólvense a San Mar
tiño algunhas das alfaias que pertenceron ós monxes e 
que recuperara o reitor de Sar don Francisco González 
Gómez20. Non obstante, a maior parte das obras que 
compoñen a colección non proceden do mosteiro be
neditino e póñennos ná esixencia de determinar a súa 
orixe. Algunhas das pezas refiren a súa procedencia con 
claridade, como as do colexio de Sancti Spiritus, as da 
escola de Cristo de San Filipe Neri ou as do colexio 
de San Clemente, lendas que arnosan varias delas. 

Un importante número ele pezas están marcadas coa 
lenda "Colegio de Sancti Spiritus''. A capela do Espírito 
Santo da catedral de Santiago, próxima á da Corticela, 
fo¡ fundada a fins do século XIII por Pedro Vida!. Ata o 
século XV chamóuselles capeláns de Sancti Spiritus, 
posteriormente o arcebispo don Álvaro Núñez de !sorna 
fundou un colexio para eles pasando a denominárselles 
"racioneros". En 1769 instálase o colexio dos racione
ros de Sancti Spiritus na igrexa que fora da Compañía 
de Xesús, compartíndoa coa Universidade21. Numero
sos inventarios van dando contados bens que posuía, entre os que están as doazóns de 
arcebispos, dos propios racioneros e de persoas achegadas á institución. O 31 de outu
bro de 18 52 suprímese o Concordato do Colexio de Sancti Spiritus deciclíndose que 
unha persoa faga inventario e entregue os seus bens ó arcebispo22. En 1854 faise inven
tario das alfaias que compoñían a súa amplísima colección formada por cálices, cruces 
de altar, portapaces, sacras, etc. Unha parte delas foron entregadas ó arcebispo23 e as 
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restantes seguíronse empregando na sancristía da igrexa para o seu servizo. Con poste
rioridade, o arcebíspo depositou as que se gardaban no Palacio en San Martiño para aten
der as necesidades do novo Seminario. 

A Escola de Cristo era unha confraría masculina para sacerdotes e segrares inspirada 
na espiritualidade de san Filipe Neri. Fundouna don José Antonio Jaspe y Montenegro, 
bispo auxiliar de Santiago, en 1712. A ela pertenceron arcebispos, cóengos, párrocos, 
profesores da Universidade, funcionarios, militares, comerciantes e artistas -entre eles 
o prateiro Ángel Piedra-. A Escola posuía un conxunto de alfaias e obxectos preciosos 
para o culto. Algunhas delas foron vendidas en 1744 para custear os retablos da capela 
do colexio de San Xerome. Esta fo¡ a súa primeira localización, despois pasou á capela 
de Ánimas, de aí á ígrexa conventual de Santo Agostiño e finalmente a San Martiño Pina
rio . Na igrexa conventual ocupou o espazo apoíado á cabeceíra que debeu servir de san
cristía antes de que Fernando de Casas construíra a nova, e de sala capitular despois e 
que hoxe coñecemos como oratorio de San Filipe Nerí. 

Consérvanse no que fo¡ mosteiro un bo número de pezas das que ternos que buscar 
a oríxe no Seminario Conciliar inaugurado polo arcebispo freí Rafael de Vélez, o 5 de maio 
de 1829, no colexio de San Clemente, baixo a advocación da Nosa Señora das Dores . 
Figura nos libros do Seminario Conciliar a compra de obxectos que se realiza "paré! o ser-



vizo e adorno do Colexio de San Clemente". O colexio é ocupado seis anos máis tarde, 
en maio de 183 5, polas tropas carlistas, que o incautaron por estar en mal estado o cuar
tel de Santa Sabela . Seminaristas, utensilios e mobles pasan a un reducido local no Pa
lacio de Raxoi , ó chamado Seminario de Confesores24 . Entre os anos 42 e 44 Espartero 
volve a trasladar o Seminario ó colexio de San Clemente, pero non por moito tempo. 
Nestes momentos a comunidade benedictina xa deixara o mosteiro e como o edificio de 
San Clemente resultaba insuficiente, empézase a pensar en San Martiño para unha nova 
localización do Seminario (por ser máis 
grande, estar máis céntrico para os alum
nos, etc .. .. ). reclámase o edificio ó go
berno propoñéndolle a permuta de San 
Clemente polo antigo mosteiro . O estado 
de deterioro do edificio monacal fai pre
cisas numerosas obras de acondiciona
mento, pero a inestable situación política 
provocada polas guerras carlistas, acelera 
o proceso. O Presidente da Xunta Revo
lucionaria de Santiago esixe ó arcebispo o 
colexio de San Clemeñte, que se entrega 
en 1866 e é rapidamente ocupado polas 
tropas2s . Trasládase o Seminario a San 
Martiño e queda instalado en setembro 
de 1868, despois de acondicionar o mal
treito edificio, pero sen se ter concluído 
as obras . Con el tráense os obxectos per
tencentes ó colexio de San Clemente e ta
mén os da Congregación de San Luís e da 
confraría do Socorro. 

A meirande parte do cento de obras que 
hoxe se conservan en San Martiño ofrece 
unha panorámica interesante da arxentería, 
con pezas que van dende o século XVI ó 
XIX. A todas as obras sinaladas hai que sumar as que, no XX, os diferentes reitores, profeso
res, etc., regalaron ó Seminario. Son, na súa maioría, de produción galega -e máis concre
tamente compostelás- aínda que tamén están representados os máis importantes obradoi
ros españois (aragoneses, cordobeses, madrileños, oscenses, salmantinos e valisoletanos), 
europeos (franceses e portugueses) e mesmo americanos (mexicanos). A colección amosa a 
evolución da arxentería compostelá ó longo do século XVIII da man de artífices como José 
de Noboa, José de Nodar Baamonde ou Ángel Piedra. Do século XIX está presente a obra 
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de Emilio Bacariza, Miguel Bruzos Cirnadevilla, José Losada, Ricardo Martínez Costoya, Jacobo 

Pecul, Antonio Rajoi, Reboredo, Eduardo Rey Villaverde y Vermudes entre outros. Do XX hai 

obras de Malde, ]. Pérez ou Isolino del Río Areosa. Engadir a esta longa lista as obras dou

tros obradoiros galegas, en especial os ferroláns, excepcionalmente representados na obra do 

prateiro Domingo Antonio de Castro. 
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Portapaz 

Aragón. Daroca, segundo terzo do século 
XVI 

O portapaz presenta unha estrutura de arco carpanel flanqueado por contrafor

tes con pináculos flamíxeros e un coroamento de lises que o bordea polo inte

rior. Sobre o arco, un remate formado por dous delfíns, de clara simboloxía 

cristiá, que se unen pola súa cola formando unha flor de lis. Leva unha asa 

posterior en forma de "S", decorada con botóns e unha moldura con forma de 

soga perimetral. 

Prata dourada e pintura en esmalte. 
Fundida, cicelada e calada 

16 cm x 13 cm 

Santiago de Compostela, mosteiro de San 
Martiño Pinario, Seminario Maior 

O tema iconográfico preséntase nunha placa central policromada con pintura 

esmalte. Esta técnica desenvolveuse na Península ó longo do Renacemento, 

influenciada polos obradoiros lemosinas, e no Baixo Aragón (obradoiros de Zaragoza e Daroca) adqui

riu gran desenvolvemento. Amasa a Coroación da Virxe como raíña do Ceo, nunha composición que 

nos remite a modelos italo-góticos. A Virxe aparece axeonllada no centro da escena, coas figuras do 

, Pa i e do Filio ós lados e a pamba do Espírito Santo sobre a cabeza. Aínda que os personaxes son de 

gran tamaño e ocupan case todo o espazo, hai pequenas alusións ó contorno no que se atopan as 

figuras. Descríbese unha habitación co seu pavimento e muros decorados, o estrado sobre o que se 

sitúan e o dosel que os acubilla. Basicamente as cores empregadas nas figuras son, nas carnacións, o 

blanco-rosáceo modelado de gris, nos cabelos, o pardo de ton uniforme, que xunto co violeta e o azul 

aplícase tamén ós panos. As siluetas perfi lanse con trazos negros. Estas características pictóricas 

poñen a obra en relación coas producións dos obradoiros de Daroca. 

En canto á época de execución da peza, será a combinación de estruturas góticas e elementos deco

rativos renacentes a que nos remita á primeira metade do século XVI. 

Na igrexa parroquial de Betanzos (A Coruña) consérvase un portapaz que presenta ó apóstolo 

Santiago, de semellantes características. Aínda que a calidade do esmalte é menor, ámbalas pezas 
puideran provir dos mesmos obradoiros. 

Consta documentalmente que esta obra pertenceu ó colexio de Sancti Spiritus. Nos inventarios dos 

seus bens faise explícita a descrición dela: Un portapaz de plata todo dorado con dos columnas con 
sus remates y en medio la coronación de nuestra señora de yluminación Padre yjo espíritu santo 
con una guarnicion a la rredonda de unas punticas de plata dorado con su rremate encima por 
coronacion y su ai;a todo de plata dorada Pesa marco y medio menos dos onzas 1. 

1 Arquivo Histórico Diocesano de Santiago, Fondo 
Xeral, Colexio de Sancti Spiri tus, cartafo l 361, car
peta "Inventa rios y visitas 1618.1727", fo l. 2 v., 
3 r.ev. E5 r. 

M.L.L. 
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Relicario 

Santiago de Compostela, último terzo do 
século XVII 

Este relicario levántase sobre un pedestal triangular sostido por pequenas patas 

en forma de esteos perlados. O hastil parte dun prato de carácter polimorfo. 

Séguelle un nó ovado con gallóns na base e cuberto de follas, ancho bocel 

gallado e hastil troncocónico cunha corola vexetal sobre orla de perlas no arrin

que. Decórase con precisión pero con gran profusión de follas nervadas, vieiras, 

volutas e cintas, relevadas sobre un fondo picado de lustre. No sol dispóñense 

estes motivos decorativos de maneira radial, en torno a un círculo central con 

vidros de cores engastadas, botóns e rosetóns ovais. Sobre o sol dispóñense 

Prata dourada e vidros. Fundida, 
torneada, cicelada, relevada e calada 

52 x 16,5 (anch. pé) x 25 (diám. Sol.) cm 
S.F.J. (San Francisco Xabier) 

Santiago de Compostela, mosteiro de San 
Marti ño Pinario, Seminario Maior 

cabeciñas con ás e na parte superior destacan dous anxos que sosteñen unha 

cruz de brazos flordelisados. 

No centro sitúase a reliquia, dentro dun medallón de fil igrana de prata, e co selo de autentificación. 

Un pequeno cartel identifícao como de San Francisco Xabier. 

Pertenceu ó Colexio de racioneros de Sancti Spíritus e así o recollen os inventarios das súas alfaias. 

É unha obra efectista, na que o autor emprega sabiamente os efectos lu.minosos, conxugando super

ficies brunidas e mates. Combina os diferentes volumes dos elementos que compoñen o pé e o hastil. 

Dota dun movemento inusitado os elementos vexetais que forman o sol ata facelos flamexar. 

O reverso do relicario permite apreciar a calidade do traballo. A ornamentación relévase sobre unha 

finísima lámina de prata, adquirindo un extraordinario relevo que evidencia a pericia do ourive. 

Lamentablemente amasa, tamén, unha multitude de elementos de suxeición soldados con posteriori

dade para lle dar solidez ó sol. Así mesmo, utilizáronse as expansións que suxeitaban o camarín da 

reliquia permitindo a súa apertura. A peza rompeu, separándose o hastil do sol e, nunha desafortuna

da intervención, optouse por soldar o sol ó hastil pala súa parte frontal, non polo seu extremo, como 

debera ser, afeando a obra, que perdeu a súa esvelteza e estrutura orixinal. 

M .L.L. 
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Cruz de altar 

Andrés de Campos Guevara 

Valladolid (?), segundo terzo do 
século XVII 

Prata dourada na súa cor, latón e 
madei ra . Fundida e cicelada 

Cruz: 77 x 37,5 cm; 
Crucificado: 22 x 21,2 cm 

Santiago de Compostela, mosteiro de 
San Martiño Pinario, Seminario Maior 

l Consérvanse en: 

- Caja de Ahorros de Segovia. 

- Catedrais de: Astorga (situado como remate 
dun facistol). Córdoba, Cuenca, Granada (tamén 
como remate dun facistol), Sevilla e Valladolid 
(no Museo Catedralicio). 

- Colección Gómez Moreno. 

- Colección dos Condes de Villares (Segovia). 

- Colección particular de Ourense, anterior-
mente propiedade do Marqués de Toro e que 
foi poxado en 1974 na Sala Durán de Madrid. 

- Colexiata de Gandía. 

- Colexio do Patriarca de Valencia . 

- Dous no Mosteiro de Guadalupe (Cáceres). 

- lgrexa de Nuestra Señora de Castrotierra, 
custodiado no Museo de los Caminos de As
torga. 

- lgrexa de San Antolín de Tordesillas (Valla
dolid). 

- Palacio Real de Madrid. 

Cfr. : BRASAS Ec100, C.: Lo platería vallisoletana 
y su difusión, Valladolid, 1980, pp. 186-187. 

2 Cfr.: GóMEZ MORENO, M.: "Obras de Miguel 
Ángel en España", Archivo Español de Arte, 17 
(1930). 

3 Cfr. : SANCHEZ CANTÓN, F.J .: "Sobre el crucifijo de 
Miguel Ángel", Archivo España/ de Arte (1937), 
p. 529. 

Esta cruz amosa un Cristo morto, coa cabeza inclinada sobre o peito e sen coroa 

de espiñas; espido, cun pequeno pano de pureza sobredourado engadido a 

comezos do século XIX, época á que tamén pertencen a cruz de madeira á que 

está suxeito e os seus remates . 

Ten os pés cruzados, o esquerdo 

sobre o dereito, atravesados por 

un só cravo, o que acentúa a 

composición trapezoidal da figu

ra . Amosa un coñecemento ana

tómico digno do mellar escultor e 

un rostro e cabelo de coidado 

debuxo e singular beleza. 

En España coñécense 17 Cristos 

deste tipo 1. Coinciden nas súas 

medidas, o que reforza a idea de 

que se fixeron no mesmo molde. 

Á maioría engadíuselles o sudario 

con posterioridade. Existen dúas 

variantes, uns teñen catro cravos 

e outros tres. Non só están reali

zados en prata senón tamén en 

bronce dourado, en marfil e 

mesmo policromados. 

Dúas teorías tratan de explicar a 

orixe iconográfica desta obra. 

Gómez Moreno2 baséase na noticia que o pintor sevillano Francisco Pacheco dá 

na súa obra Arte de Ja Pintura . Nesta sinala que o prateiro italiano Giovanni 

Batista Franconio trouxo a Sevilla, en 1579, un Cristo moldeado de bronce 

segundo modelo de Miguel Ángel, e regalou copias a escultores e pintores da 

cidade. Para Sánchez Cantón3 trátase dun prototipo de prateiro italiano, discí

pulo de Miguel Ángel, Jacopo del Duca, de quen se conserva un no 

Metropolitan Museum de Nova York. 

En todo caso, si parece que nos atopamos ante unha tipoloxía derivada do 

Crucificado que Miguel Ángel pintou para Vittoria Colonna cara a 1545, agora 

perdido, pero do que quedan copias en varios museos italianos. A mesma imaxe 

que imprimiu Philipp Soye cara a 1545 e gravou Gerard de Jode. 
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En canto á súa autoría, o Marqués de Lozoya4 considera que poderían proceder de obradoiros valiso

letanos, tendo en canta os moitos exemplares que aparecen na provincia; en concreto do obrador que 

Lesmes del Moral, xenro de Pompeo Leoni, tiña en Valladolid cara a 1600. 

Un dos exemplares, o da igrexa de Nuestra Señora de Castrotierra que se custodia no Museo dos 

Camiños de Astorga, atribúese ó prateiro valisoletano Andrés de Campos Guevara. Tal vez este de San 

Martiño Pinario se deba tamén á súa man, xa que o artífice instálase en Santiago entre 1654 e 1657 
para traballar nalgúns encargos que se lle fixeron dende a Catedral. 

4 Cfr.: MARQU~S DE LDZOYA: "Sobre el crucifijo de 

plata, vaciado seg undo el modelo de Miguel 

Ángel, en la Caja de Ahorros de Segovia", Estu

dios Segovianos, XXIII (1971), pp. 5-9. 

M .L.L. 



Ten unha base octogonal apoiada en oito patas e co escudo do mosteiro de 

San Martiño Pinario na fronte. O pé compón en altura unha sección tronco

piramidal formada por unha estrutura calada a base de esteos cubertos de 

volutas e rematados por cabezas de anxos con ás, entre as que se intercalan 

ramos de espigas e vides . Trátase dunha peaña puramente decorativa onde a 

ornamentación ten unha función sustentant e. Un nó ovoide que apunta unha 

nube, rodeado de grilandas que xorden dende o pé, serve de base ó hastil. 

Este xa non é balaustral senón que está formado pala figura dun querubín . 

O sol, de raios desiguais e biselados, que acentúan os efectos luminosos, 

describe na súa parte exterior un perfil ondulado. O viril está rodeado por 

unha gloria de nubes brancas sobre as que se 

dispoñen as cabezas con ás, feixes de trigo e vide 

e, na parte superior, a figura do Deus Pai bendi

cindo coa pamba do Espirito Santo voando fronte 

a El, completando así o símbolo trinitario . 

O autor demostra o seu bo facer nunha obra na 

que o xogo cromático provocado pala sabia 

combinación de superficies brillantes e mates, 

douradas e brancas, vai ser fundamental. 

Estil isticamente parecen querer despuntar nela 

as formas do espirito rococó, nos motivos vexetais 

-que irán pasen iñamente evolucionando cara á 

rocalla-, a recuperación dos símbolos eucarísticos 

e a ruptura do xeometrismo. Formas que se 

desenvolverán e vivirán ata ben entrado o 

século XIX. 

A marcaxe que presenta a custodia sinala que 

estamos ante unha obra salmantina. Non é estraño 

encontrar neste momento pezas de Salamanca 

repartidas por toda a Península xa que durante o 

século XVIII vai ser, xunto con Córdoba, o cent ro 

español máis importante e destacará sobre outros 

obradoiros casteláns como o valisoletano, tan 

influínte na centuria anterior. 

Custodia 

Manuel García Crespo(?) Salamanca 

Primeiro terzo do século XVIII 

Prata dourada e na súa color. Fundida, 
cicelada, calada e rel evada 

71 x 22,S (anch. pé) x 33 (diám. Sol) cm 

VtLLA/RoEL (Francisco Villaroel y Galarza, 
marcador); toro de perfil pasante sobre 
ponte de cinco olios (Salamanca); 
burilada 

Santiago de Compostela, mosteiro de San 
Martiño Pinario, Seminario Maior 
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Aparece tan só o punzón do prateiro e marcador salmantino Francisco Villaroel y Galarza, activo 
de 171 O a 1750, polo que non sabemos se estamos ante un ha obra súa ou na que só actúa como 
contrast~. A tipoloxía desta custodia, inspirada en modelos franceses do século XVII, repetiuse e 

difundiuse por toda a Península e, unha vez 
codificado o modelo, sufriu poucas variantes. 
O primeiro en empregalo é o salmantino 
Domingo Rodríguez Corbo 1, non obstante, 
a maior parte das que repiten esta tipoloxía 
débense ó obradoiro que tivo en Salamanca 
o tordesillano Manuel García Crespo2 (1688-
1766), de quen é frecuente encontrar obras en 
Galicia . O pé octogonal é característico deste 
autor fronte ós empregados polos demais 
artífices da época (case sempre ovais, circula
res ou pol ilobulados). Se comparamos esta 
peza con outras observamos que foi alterada, 

elevouse o sol, sen dúbida coa intención de facela medrar en altura, mentres que nas demais as mans 
do querubín sustentan directamente a gloria, nesta a figura parece amosalo máis que sustentalo. 

No convento de Madres Carmelitas Descalzas de Santiago de Compostela consérvase unha custodia 
semellante a esta, probablemente sexa obra súa3. 

1 Na custodia feita para a parroquia\ de Cepe
da. Cfr.: BRASAS Ec100, C.: La platería vallisole
tana y su difusión, Valladolid, 1980. 
2 Cfr.: PtREZ HERNANDEZ, M.: Orfebrería religiosa 
en la diócesis de Salamanca (siglos XV al XIX), 
Salamanca, 1990. 

3 Cfr.: CHAMOso LAMAS, M.: Catálogo de la expa-
3 70 sición inaugural de Museo de las Peregrinacio

nes, Santiago de Compostela, 1965, p. 47. 

M.L.L. 
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Lámpada votiva 

José Joaquín Pérez Calderón(?) 
México, primeiro terzo do século XVIII 

Prata . Fundida, relevada, gravada 
e calada 

20S x 68 (diám) cm 

PE/RES (autor); GOSA/ LEZ (frustra, 
Nicolás González de la Cueva, marcador); 
cabeza masculina sobre o flanqueada por 
columnas coroadas (México); aguia sobre 
chumbeira (imposto fiscal), burilada 

Santiago de Compostela, mosteiro de San 
Martiño Pinario, Seminario Maior 

Lámpada de prato circular conformado pola sucesión de tres carpos convexos 

seguidos dun central troncocónico, un esferoide achatado, e un perillán de tipo 

bulboso rematado por un adorno calado. A ornamentación, relevada e gravada, 

resólvese en torno a catro escudetes, en ampulosos esteos e motivos vexetais. 

Estes tipos decorativos, xunto ó perfil sinuoso da lámpada descrito pola combi

nación de volumes, amasan unha execución característica do século XVIII. 

Percorre o bordo superior un delicado coroamento calado de lises inseridos en 

óvalos. O manípulo desenvolve, de maneira inversa, o mesmo esquema do prato 

e culminase cunha cruz con bandeira . Catro cadeas suxeitan o prato e outras 

tantas a lámpada. Están formadas por elos ovais calados e as argolas nas que se 

enganchan destácanse con cabeciñas con ás. 

Presenta a marcaxe completa : o punzón de localidade da cidade de México e a 

indicativa do pago fiscal. Actúa como ensaiador maior Nicolás González de la Cueva, quen ocupou o 

cargo entre 1701 e 1714. O punzón do autor "Peres" é atribuído, con reservas, pola Dra. Cristina 

Esteras Martín l ó prateiro José Joaquín Pérez Calderón, activo entre 1690 e 1743. 

Non é estraño encontrar pratería americana entre a que se conserva en San Martiño Pinario. Non hai 

que esquecer que algúns dos seus monxes chegaron a rexer dióceses en América, dende onde envia

ron obxectos de prata ó mosteiro, tal como recolle a documentación. 

l ESTERAS MARTÍN, C.: "Lámpara votiva", en San

tiago y América, Santiago de Compostela, 1993, 
p. 341 . 

M.L.L. 
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Viñateiras 

Ángel Antonio Piedra y Rodríguez, 
último terzo do século XVIII 

As xerriñas teñen o pé circular e o carpo abucinado, con bico de sección circular 

e asa en forma de "S", sobrepostos. A da auga leva enganchada á tapa, cunha 

cadeíña, a culleriña. Prata dourada. Fundida, cicelada e gravada 

Xerras: 12 x 7 (diám. máx.) x 5,6 (diám. 
mín .) cm; Bandexa: 22,2 x 30,5 cm; 
Campaíña: 13 x 6,3 (diám.) cm 

A decoración sobre o carpo presenta motivos incisos de rocalla en torno ó escu 

do do mosteiro de San Martiño Pinario, un piñeiro con dúas vieiras ós lados. O 

bico arranca dunha placa decorada con esteos, rosetón e vieira e remata cunha 

cabeza zoomorfa da boca da cal sae o vertedor. Nesta riqueza decorativa con

PIE/ DRA (autor) 

Santiago de Compostela, mosteiro de 
San Martiño Pinario, Seminario Maior fórmase a asa, a base de "ces" de carácter 

fitomorfo. Mesmo a bisagra, que ten forma 

de palmeta, rodéase de esteos incisos 

sobre picado de lustre. As tapas culminan 

nun florón e identifícanse cun A e un V. 

A bandexa é ovalada, de perfil mixtilíneo e 

borde convexo, adornado con rosetóns nas 

esquinas, rodeados de rocalla . Ségueo outra moldura de flores e 

cintas gravadas, da que parten uns nervios cara ó fondo . 

A campaíña, decorada como as xerriñas, ten o mango 

abalaustrado. 

Na colección de San Martiño consérvanse outras viñateiras practicamente idénticas a estas, que en 

vez de amasar o emblema do mosteiro, levan dúas palmas enlazadas cunha cinta. Estas aparecen 

punzonadas con "Noboa" na base, mentres que as que nos ocupan están sen marcar e só aparece o 

punzón " Piedra" na bandexa. A semellanza entre elas parece indicar que os dous xogos saíron do 

mesmo obradoiro e probablemente sexan obra de Ángel A. Piedra, gravador e prateiro, que fo i por 

moitos anos, da Catedral compostelá . José de Noboa actuaría nelas como marcador, cargo que 

desempeñou en Compostela de 1789 a 1795. 

M.L.L. 
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Cáliz 

Anónimo castelán, leonés ou galego 
Primeiro terzo do século XVII 

Pra ta dourada e na súa cor e esmalte 

Trátase dun vaso litúrxico de gran beleza formal , cun deseño tipolóxico e uns re

cursos ornamentais que parten da tradición manierista, para ir depurando a én

fase ornamental característica da pratería dos momentos finais do Renacemento. 

Non obstante, hai que dicir que mantén certos recordos italianizantes no reper

torio ornamental ca que o prateiro anima a maior parte das superficies. O cáliz 

parte dun amplo pé decorado con cabeciñas de putti en relevo, enmarcadas por 

cartelas ou coi ros recortados, conformando un rico fondo de cintas que debuxan 

Fu ndida, torneada, cicelada e gravada, 

23 x 14,5 (d iám. pé) x 1 O (diám. copa) cm 

Santiago de Compostela, Seminario 
Maior 

un deseño xeométrico no que impera a simetría . Son, en definitiva, elementos 

formais que proceden dunha tradición manierista, de corte italianizante, apren

dida nos gravados, mestura de figuración e complicación xeométrica, realzada palas cabezas de putti 
colocadas sobre fondo de cintas e volutas. 

O hastil comeza cun tronco de cono, cuxa superficie está gravada con motivos xeométricos, elevado 

sobre un anel decorado con pequenas incisións verticais. Un delicado toro serve de transición cara ó 

nó ovoide, destacado na súa metade inferior por un fondo xeométrico gravado e por ovas na súa 

parte superior; esta última separada por dúas molduras. Sobre o nó segue a súa ascensión o hastil, 

que se creba en molduras para soster a magnífica copa, ancha e baixa. Prodúcese nesta parte da peza 

un elegante contraste, entre a copa lisa e unha subcopa ornamentada con esmaltes ovais enmarcados 

en coiros gravados. Estes relevos cantan con decoración naturalista, vexetal, realizada en esmalte de 

tonalidades rosas sobre fondo azul. Trátase, en definitiva, dun cáliz dos inicios do Seiscentos, realiza

do dentro da tradición manierista castelá-leonesa, rico na súa concepción tipolóxica e ornamental. 

F.S. 

BIBLIOGRAFÍA 

lARRIBA LEIRA, M .: "Orfebrería", en San Martiño Pinario. Inventario, Sant iago de Compostela, 2000, p. 92, n.º 155. 
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Cáliz 

Obradoiro dos Bouviller, Santiago de 
Compostela, último terzo do século XVIII 

Prata dourada, fundida, cice\ada 
e torneada 

29,5 x 16,3 (diám. pé) x 8,6 (diám. 
copa) cm 

Santiago de Compostela, mosteiro de San 
Martiño Pinario, Seminario Maior 

1 CousELO BouZAS, J.: Ga/icia artística en el siglo 
XVIII y primer tercio del XIX, Santiago de Com
postela, 1932, pp. 140-143 e 207-210; lARRIBA 
LEIRA, M. : •A pratería relixiosa do Barroco en 
Compostela", en Pro te río e Acibeche en Santiago 
de Compostela. Obxectos litúrxicos e devocionais 
paro o rito sacro e o peregrinación (ss. /X-XX), 
Santiago de Compostela, 1998, pp. 228-229. 
2 S1 NGUL, F.: ·ourivería sacra, marco litúrxico e 
cerimonial. Tradición e renovación na Catedral de 
Santiago durante a Ilustración", en Protería e Aci
beche en Santiago de Compostela . Obxectos 
litúrxicos e devocionais paro o rito sacro e a pere
grinación (ss. IX-XX), Santiago de Compostela, 
1998, pp. 322-32S. 

Entre os prateiros de orixe francesa que, no século XVIII, deciden instalarse na 

cidade de Santiago, destaca a estirpe dos Bouillier ou Bouviller (na documenta

ción aparecen tamén como Bauviller)l, atraída polo novo esplendor que a urbe 

xacobea goza no período de inicio da nova monarquía. Aínda que o membro 

máis antigo da dinastía foi Juan (activo entre 1707-17 43), será José (1712-

1792) o ourive mellar documentado da familia Bouviller, mestre que traballou 

case en exclusiva para o cabido catedralicio a partir da década de 1760. Tras o 

seu falecemento en 1792 continúan o seu labor os seus descendentes (posible

mente filias): Antonio (falecido en 1786) e sobre todo Manuel José (falecido en 

1797), autor dun bo número de xoias e estatuas de Santiago o Maior realizadas 

en ouro -algunha delas integrando tamén diamantes, esmeraldas e rubís-, como 

encargas do cabido da catedral e do arcebispo Malvar2. Pese a este traballo tan 

intenso para atender a demanda dos capitulares de Santiago, o obradoiro tería 

tamén capacidade de realizar obxectos litúrxicos suntuosos, coma este precioso 

cáliz do mosteiro de San Martiño Pinario e as custodias doutros cenobios locais, 

como Nasa Señora da Mercede de Conxo e San Paio de Antealtares. 

A peza parte dun pé moi recortado, cuxo dinamismo é asumido tamén palas 

ondulantes zonas nas que se divide a base da peza. Sobre esta crebada e orna

mentada plataforma elévase un hastil de balaústre totalmente decorado con 

temática xeométrica de estirpe clasicista e centrado por un nó de vaso, sobre o 

que monta un novo xogo de molduras que soportan a copa, campaniforme e 

dividida. A subcopa aparece decorada con ovas enmarcadas con decoración xeo

métrica e perfectamente separada da copa lisa, único elemento sinxelo que des

taca nun obxecto de tipoloxía tan dinámica como ornamental. Non cabe dúbida 

de que este refinado efecto de contraste e os valores estilísticos da peza son 

sinais de identidade dunha das escalas de ourives de maior valía da Compostela 

da segunda metade do século XVIII. 

F.S. 

81BUOGRAFiA 

LARRIBA LEIRA, M.: "Orfebrería", en Son Martiño Pinario. Inventario, Santiago de Compostela, 2000, p. 93, 
nº 1S8. 

1 

1 

1 

1 

l 
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Cáliz 

José Nodar Bamonde 

Obradoiro compostelán, segundo terzo 
do século XVIII 

A primeira metade do Setecentos foi unha época fecunda para a pratería sacra 

compostelá, co desenvolvemento do derradeiro tramo do Barroco e a progresiva 

evolución dos deseños, dentro dunha estética refinada e de certo dinamismo, 

sen excesos ornamentais nas pezas de uso frecuente. Nesta época algúns arce

bispos e cóengos realizaron encargas importantes para a catedral a prateiros 

Prata na súa cor, fundida e torneada 

26 x 1 S,3 (diám. pé) x 8,S (diám. copa) cm 

BA/MONDE (autor) foráneos -destacando o salmantino Juan de Figueroa, a principios de século-, 
SEMINARIO MAIOR 

Santiago de Compostela, mosteiro de San 
Martiño Pinario, Seminario Maior 

ó tempo que os obradoiros locais desenvolvían un traballo de gran calidade 

orientado a servir ó cerimonial litúrxico da cidade e das múltiples parroquias 

rurais que realizaban as súas encargas en Compostela . 

A pratería barroca do dezaoito, de pontifical, ten un magnífico referente neste 

cáliz do segundo terzo do XVIII, pertencente á colección de ourivería litúrxica do mosteiro composte

lán de San Martiño Pinario (actual Seminario Maior) . A peza realizouse en prata fundida e torneada, 

lisa e sobredourada no interior da copa, moi posiblemente realizada dentro do segundo cuarto do 

XVIII. Asume a obra un modelo tipolóxico de grande elegancia, especialmente destacado nas divisións 

da base, o movemento e plasticidade do hastil, moi moldurado, o deseño campaniforme da copa e a 

carencia de decoración nas súas superficies, o que incide nunha maior valoración das súas formas. 

Parte dun pé circular moldurado, dividido en catro ámbitos lisos, hastil de balaústre con nó vaso 

coroado por un toro ben destacado e copa campaniforme igualmente lisa. O punzón coa sinatura do 

prateiro compostelán José Nodar Bamonde reafirma a importancia dun modelo que se repetiu con 

certa frecuencia entre os ourives de Santiago, logrando gran difusión na arquidiocese pola súa fun

cionalidade e a beleza das súas formas. 

F.S. 

BIBLIOGRAFfA 

l.ARRIBA LEIRA, M.: "Orfebrería", en San Martiña Pinaria. Inventaria, Santiago de Compostela, 2000, p. 94, n.º 165. 
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Bandexa 

José Barranco 

Córdoba, 1781 

Prata. Relevada e gravada 

34,5 x 55 cm 

BARRANCO (autor); 81 /MARTZ 
(marcador); león rampante de perfil 
esquerdo (Córdoba) 

Santiago de Composte la, mosteiro de San 
Martiño Pinari o, Seminario Maior 

1 lARRIBA LEIRA, M.: "A pratería relixiosa do Ba
rroco en Compostela", en Protería e Acibeche 
en Santiago de Compostela. Obxectos litúrxicos 
e devocianais paro a ri ta sacro e a peregrina
ción (ss. /X-XX), Santiago de Compostela, 1998, 
p. 236. 

2 lARRIBA LEIRA, M.: Op. cit., 1998, p. 24S. 

A peza é un obxecto precioso de gran beleza formal, de forma ovalada, perfil 

en gallos e bordo elevado, moi do gusto tardo-barroco, dotado duns recursos 

ornamentais de estilo rococó que se caracterizan por un deseño asimétrico e 

dinámico que imprime á súa superficie un ritmo sinuoso, especialmente logrado 

polo emprego de plásticos " ces", elementos naturalistas e abundante rocalla . 

Estas características formais sitúan a peza nun momento especialmente fértil 

da ourivería cordobesa do último cuarto do século XVIII. Os punzóns informan 

sobradamente sobre a identidade do mestre prateiro e .ª cidade de procedencia 

do taller. Hai que ter en canta que na segunda metade do Setecentos chega a 

Santiago un bo número de pezas foráneas, a maioría de Córdoba, nun tempo 

no que esta cidade goza dun extraordinario prestixio en España, como un dos 

seus centros prateiros máis dinámicos, produtor de pezas de estética rococó 

de gran calidadel . 

Precisamente ó se tratar dunha bandexa, é dicir, dun obxecto que non ten que 

se axustar estritamente á disciplina da liturxia, isto permitiulle ó prateiro desen

volver unha capacidade creativa especialmente elocuente na gran variedade 

tipolóxica de época barroc;:a conservada en Compostela2. Pese a que carece na 

súa decoración de elementos iconográficos de tipo rel ixioso, como se trata dun 

obxecto suntuoso con capacidade para se adaptar a calquera tipo de función, 

non habían de faltar ocasións para o seu emprego no cerimonial sacro solemne

mente orquestrado polos monxes de San Martiño Pinario, nun momento no que 

a comunidade posuía unha das igrexas abaciais máis espectacularmente amobla

das de Galicia. O servizo do altar, as procesións e o cerimonial sacro celebrado 

nas capelas e no altar maior deste notable templo compostelán, durante as 

décadas finais do século XVIII , precisaría sen dúbida dun gran conxunto de 

pezas de prata para atender cada unha das necesidades impostas pala magnifi

cencia e o boato do sensual cerimonial de tradición barroca. 

F.S. 
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Cruz de altar 

Jacobo Pecul y Crespo 

Santiago de Compostela, primeiro terzo 
do século XIX. Prata dourada e na súa 
cor: fund ida, torneada, cicelada e calada 

Pecul (autor e marcador); cáliz coa 
sagrada forma (Santiago de Compostela) 

ESPA. DE LA CORO DE N.S.J.C. (Espiña 
da coroa do Noso Señor Xesucristo). 

P M (iniciais de propiedade). 

Santiago de Compostela, mosteiro de San 
Martiño Pinario, Seminario Maior 

Este crucifixo levántase sobre un pé circular, composto por unha moldura 

xeométrica que dá paso a outra bulbosa dividida en tres seccións decoradas 

con floróns e palmas. O hastil está torneado e remata nunha moldura sogueada, 

da que parte unha dobre corola de palmetas. A cruz, latina é de brazos lisos 

con remates calados de esteos afrontados. 

Tras a cabeza do Crucificado albérgase unha reliquia que, segundo a lenda que 

a identifica, é unha espiña da coroa de Xesucristo . As lutadas que parten do 

cruceiro destacan a súa presenza. 

A imaxe amasa un Cristo á beira da marte, suxeito á cruz con tres cravos, cunha 

cabeza -de abundante melena- que se dirixe suplicante cara ó alto; expresivida

de acentuada pala lixeira curvatura do torso, apenas cuberto por un pequeno 

pano axustado á cadeira, que permite ver o modelado 

anatómico da figura . 

A cruz amasa na súa marcaxe o punzón da cidade de 

Santiago e o do seu artífice. Atribuímola ó prateiro com

postelán Jacobo Pecul Crespo, quen probablemente actúa 

nesta obra tamén como marcador, cargo que desempeñou 

dende 1805 ata o seu falecemento en 1817. 

Con respecto a outras obras do autor, esta cruz parece 

avanzar cara a formas puramente neoclásicas, aínda que 

o hastil mantén un nó de perfil sinuoso. Perde a excesiva 

decoración a favor de volumes nítidos nos que a decora

ción está máis contida . Utiliza con rigor os sobredourados. 

Usa o repertorio de elementos característicos do estilo como as orlas e as palmetas -elementos vexe

tais xa empregados en momentos anteriores pero que se recuperan agora totalmente reformulados. 

O gran prateiro compostelán fai gala nesta peza dun debuxo preciso, fino e case caligráfico. 

M.L.L. 





386 

Naveta 

Domingo Antonio de Castro Naveta zoomorfa que presenta unha pamba sobre un pé troncocónico. As ás 

son a tapa da cavidade na que se coloca o incenso e se repregan con acertada 

solución que permite que sobresaia o mango da culleriña . O coidado co que o 

autor executou esta peza convértea en algo máis que un elemento accesorio. 

O ourive traballa o mango helicoidalmente e decora o seu_remate. 

Ferro!, primeiro terzo do século XIX 

Prata na súa cor e ametistas. Fundida, 
gravada, moldeada e cicelada 

21,S x 24 cm 

Castro (frustro, artífice) 

Santiago de Compostela, mosteiro de 
San Martiño Pinario, Seminario Maior 

O picado de lustre empregado para simular a rocha na que se apoia a ave e o 

rigoroso e cal igráfico debuxo das súas plumas 

amasa o afán naturalista do autor, que chega, 

mesmo, a colocar dúas ametistas nas meniñas dos 

olios da pamba, acentuando a súa expresividade. 

Este afán descritivo pon a esta obra en relación co interese palas 

Ciencias Naturais que xorde a fins do século XVIII, froito do espírito 

enciclopédico da Ilustración. 

O sobrio volume do pé sobre o que se levanta a peza e o gran equili

brio da composición, xa que toda figura se sustenta nas poderosas 

patas do animal, poñen de manifesto o academicismo neoclásico de 

principios de século. O animal está sereno e firme, totalmente afastado 

das vertixes e excesos do rococó. 

A obra amasa unha marcaxe incompleta. Só aparece o nome do artífice, que identificamos co prateiro 

ferrolán Domingo Antonio de Castro, activo na cidade departamental entre 1770 e 18201 . O punzón 

está frustro, non aparece o casetón superior no que estaría a inicial do seu nome, tal e como amasan 

outras pezas marcadas polo autor e só se pode ler o apelido. 

A naveta pertenceu ó colexio de Sancti Spiritus e así se recolle nos seus inventarios de alfaias: "unha 

naveta en forma de pamba coa súa culleriña para incenso"2. Tal vez por ser encargo do colexio se eli

xise a inusual tipoloxía de pamba, símbolo do Espírito Santo, na realización desta alfaia . 

1 Cfr.: GONZÁLEZ RODRTGUEZ, P.J.: "Estudio de una 
escribanía de la Condesa de Pardo Bazán", Abren
te, 21-22 (1989-1 990), pp. 101 - 106. 

2 Arqu ivo Histórico Diocesano de Santiago, 
Fondo Xeral, Colexio de Sancti Spiritus, cartafol 
361, carpetiña "Inventarios de la fábrica 1832". 

M.L.L. 
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Cáliz, viñateiras, bandexa, campaíña e culleriña 

Ramón Peñalver 

Madrid. 1865 

Prata sobredourada . Fundida, torneada, 
cicelada e gravada 

Cáliz: 27,5 x 14 (diám. pé) x 5,7 (diám. 
copa) cm; xerriñas: 14,5 x 5,7 cm; 
bandexa: 16,5 x 25 cm; campaíña: 
12 x 5,7 cm; culleriña: 10,8 cm 
R/PEÑALVER (autor); Oso e albedro/65 
(Madrid, Vila); Castelo/ 65 (Madrid, 
Corte). 

Santiago de Compostela, mosteiro de San 
Martiño Pinario, Seminario Maior 

O amplo repertorio iconográfico e orna

mental deste servizo de altar é a súa 

característica máis sobresaínte. No cáliz 

a decoración desprégase con amplitude 

cubrindo o pé, hastil e subcopa. 

Confórmana sartas de perlas, cabezas 

con ás, grandes palmetas e símbolos 

eucarísticos. No pé dispóñense tres 

escenas que aluden a diferentes pasaxes 

da vida de Cristo, o bautismo de Xesús, 

o lavatorio dos pés e o calvario. A auga 

convértese no eixo temático como sím-

bolo de Xesucristo, quen se manifesta 

como fonte de auga viva, en clara rela

ción co misterio eucarístico. Os xuncos 

empregados como motivo decorativo reforzan esta carga sim

bólica. A subcopa amplía o repertorio iconográfico amasando 

nos tres medallóns figurados as virtudes teologais: Fe, 

Esperanza e Caridade. 

A ornamentación repítese na campaíña . Conforma o seu eixe 

a figura de vulto de Cristo vencedor da morte, envolto nun 

ampuloso manto que recolle coa man esquerda, e levantando o brazo dereito en actitude triunfal. 

Nas viñateiras destacan unhas estilizadas asas en "C" de carácter fitomorfo . 

Teñen un corpo globular, cunha escocia acanalada que dá paso a un sobresaínte 

bico vertedor. Cada xerriña identificase na tapa coa representación dunha vieira 

para a auga, e un acio de vides para o viño. 

A bandexa é oval e bordéase cunha cinta de círculos e decoración incisa de 

follas lanceoladas. No fondo ten un aro para a suxeición da campaíña, e dous 

pivotes nos que se asentan as xerriñas. 

Este xogo de cáliz, viñateiras e bandexa pertence á escala madrileña. O seu artí

fice é Ramón Peñalver aparecendo o seu punzón xunto á marcaxe unificada das 

oficinas de contraste da prata de Madrid. Xa non aparece a marca persoal do 

contraste ó adoptarse o escudo da vila de Madrid e o de Corte sobre as dúas 

últimas cifras do ano no que se ensaia a peza, neste caso 1865. 



O conxunto amosa unha evolución con respecto ó academi

cismo das primeiras obras da arxentería neoclásica, e orién

tase cara .ás propostas do estilo romántico. lmpóñense de 

novo as liñas curvas, menos cortantes, que vemos nas for

mas aperadas do nó do cáliz, corpo das xerriñas e da cam

paíña. O uso da abundante decoración vexetal vai substi

tuíndo así mesmo ás anteriores formas xeométricas e á 

sobriedade das superficies. 

M.L.L. 
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Invocación 

A imaxe de Santiago a través da pregaria da Igrexa, 

dos seus milagres e das súas aparicións 

Humbert Jacomet 

De crer na palabra de Geoffroy de Beaulieu, que fo¡ confesor do reí Luís IX de Fran
cia (1214-1270) durante vinte anos e que o asistiu nos seus últimos momentos, o reí, 
tendido ante Tunicia no seu leito de dor, invocaría a Santiago tantas veces como a san 
Dinis, "patrón especial do seu reino''. "E repetiu tamén varias veces" -engade no Lihe
llus que redactou por encarga do papa Gregorio X, a partir do ano 1272- "o comezo da 
pregaria a Santiago Apóstolo: 'Que o Señor sexa o santificador e o gardián do teu pobo"'. 
Joinville , pola súa parte, cando evoca a vida do soberano co que se fixo cruzado, declara 
que "tivo a maior confianza en Deus dende a súa infancia ata a morte, xa que no 
momento de morrer invocaba nas súas derradeiras palabras_ a Deus e ós seus santos, e 
en especial á súa Ilustrísima Santiago e a Santa Xenoveva"I. De feíto, baseándose no tes
temuño de Pedro de Francia, conde do Perche de Alern;on, quinto filio do defunto rei, 
nado no ano 1251 en Chateau-Pelerin, en Terra Santa, conta cómo san_Luís, ás portas 
da morte, "apelou ós santos para que o axudaran e socorreran e en especial á súa Ilus
trísima Santiago pronunciando a súa oración que comeza Esto Domine, é dicir, Deus, 
santifica e protexe o teu pobo"2. ' 

Puidera ser que esta devoción particular, rexurdida nos azos da agonía, se inspirase 
no exemplo da súa nai, Branca de Castela (1188-1252), a quen se sentía moi unido. Sa
bemos como a raíña, sobre cuxos ombros descansaba o pesado fardo da rexencia, fo¡ 
disuadida polo seu confesor, Guillerme de Auvernia, bispo de París de 1228 a 1248, de 
ir en peregrinación a Santiago. A situación da coroa esixíao e a raíña consentiu en sa
crificar os seus sentimentos, vertendo a súa xenerosidade sobre os Fillos de San Do
mingos. "Accipiatis perani et baculum, et eatis ad Sanctum ]acobum, id estad domum ip
sorum, et solvatis eorum debitum", diríalle este auverniano célebre pola audacia das 
súas réplicas3. Porén, Luís IX, que tiña vintecinco anos e xa era rei, e incluso estaba a 
punto de se converter en pai de familia, cando acompañou á súa nai ó convento de Ir
máns Predicadores, chamado Convento de Santiago, o 25 de xullo de 1239, día da festa 
do Apóstolo -die Sancti ]acobi- fo¡ testemuña da doazón de 9 soldos que súa nai lle 
fixo a un cóengo español -"quidam clericus Hispanus"- que probablemente viaxaría a 
París co desexo de gañar os seus graos estudiando a sacra pagina. Polo visto, o rei, cru-
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zando o Petit-Pont, no outeiro de Santa Xenoveva, dirL"Xiríase ó barrio da Universidade 
para honrar a festa do Apóstolo. 

Sexa como for, a oración da misa de Santiago comeza efectivamente con estas palabras : 
"Esto, Domine, plebi tue sanctificator et custos", seguidas dunha invocación a aquel ó que 
Deus escolleu para ser na súa vila instrumento especial da súa gracia e da súa protección: 
"ut apostoli tui Iacobi m:unita presidiis (o suffragiis) et conversatione tibi placeat et secura ti

bi niente deserviat". Polo tanto, fo¡ a este intercesor particularmente atento a quen o san
to rei dirixiu a súa pregaria nesta conxuntura dramática, na que o fracaso dunha expedi
ción arriscada se agravou pola desaparición inminente do seu xefe. Polo demais, algúns 
anos antes , o propio Joinville, ó ver caer un tras doutro ós seus cabaleiros acantoados po
los turcos e sentindo que a súa última hora se aproximaba, creu que o mellar era invocar 
o Apóstolo: "E daquela acordeirne do meu seiior Santiago". De seguida elevou cara a el es
ta súplica apremiante: "Ferrnoso señor Santiago, a vós vos pido que me av1:udedes e que acu

dacles no meu auxilio nesta necesidacle"4. Máis tarde, tamén tomará a precaución de invo
ca lo, pero con motivo da festa do Apóstolo, como "peregrino" de Galicia e beneficiario das 
súas numerosas boas obras -"quel pelerin je estoie et qui maint bien m'avoit fait "S . 

A confianza do rei en Santiago era compartida, polo tanto, polos baróns do seu con
torno, ós que animaba unha mesma devoción pola corte celeste, dentro da que non cabe 
ningunha dúbida de que o Maior ocupaba un posto eminente. Con toda razón xa que 
logo, un predicador de orL"Xe normanda como Ranulphe de la Houblonniere, cóengo e 
máis tarde bispo de París, no ano 1280, cualificou a Santiago de "combatente". ¿Acaso 
este ardente apóstolo non voa en auxilio de todos aqueles que expoñen o seu corpo ó 
perigo e a súa alma á agonía, brandindo co resplandor do raio a espada aceirada da súa 
invencible fe? Balbucindo humildemente estas palabras : "Santifica o teu pobo, Señor, e 
móstrate o seu gardián, para que coa axuda do apóstolo Santiago poida levar unha vida 
agradable ós vosos ollos e servirvos coa alma en paz", o devoto monarca entraba copen
samento na liturxia propia da festa de Santiago, cunha pregaria inaugural que perma
neceu invariable dende o sacrame,ntario xelasiano do século VIII ata os nosos días, como 
o demostra o misal bilingüe editado hai tempo polo xesuíta Feder6. 

A antífona que preceda esta colecta advirte precisamente ó fiel da gran estimación 
qLie Deus mostra ós seus santos: "Xa o vexo, meu Deus, ti dás ós teus amigos unha glo
ria inmensa; ti estableces solidamente a súa autoridade''. E segue inspirándose no salmo 
138: "Señor, a túa mirada penetroume, e ti coñécesme; o teu Pensamento sígueme cando 
me deito e cando me ergo- Domine, probasti me, et cognovisti me: tu cognovisti sessionem 

meam, et resurrect-ionem meam''. Constatamos que es tes versículos, que o santo rei sabía 
de memoria, non só non estaban faltos de sentido na súa situación ante Tunisia, a punto 
ele abandonar os seus homes ás portas da morte, senón que es ta antiquísima liturxia 
romana tiña, no que respecta ó des tino excepcional de Santiago, un acento en certo 
modo premonitorio. 



Tampouco resulta raro encontrar, con ocasión das vésperas ou dos laudes deste ou 
aquel oficio composto na honra do Apóstolo, na lingua florida do Liber Sancti ]acobi, 
antífonas moito máis explícitas. Por exemplo, en Vísperas: 

"O quanta sanctitate et gracia beatus Iacobus refulget in celis, qui uirtute Dei tanta miracula 

agit in terris; nullus enim est qui enarrare queat quanta beneficia tribuit petentibus se tato 

carde" (¡Oh con canta santidade e gracia brilla Santiago nos ceos, xa que co poder de Deus 
hai tantos milagres na terra! Niríguén pode narrar cántos beneficios conceda os que lle 
piden con todo o seu corazón)"?; e máis lonxe, en Laudes: 

"Apostole Cliristi Iacobe, eterni regis miles invictissime, qui in preclara apostolorum curia ut 

sol niicans ínter astra refulges in gloria; te suplex nostra deposcit catenm, ut tua prece, cuneta 

eius doeas crimina, et duce, poli mereamur scandere regna" (Santiago, apóstolo de Cristo, 
soldado invicto do Rei Eterno que na corte gloriosa dos apóstolos, coma o sol entre os 
astros, brillas na gloria; o noso pobo suplicante pídeche que, pola túa mediación, sexan 
borrados os seus crimes e que, servindo ti de guía, poidamos escalar o Reino do Ceo)B. 

Como sabemos, estas antífonas están cheas de elementos prestados <leste ou daquel 
sermón que, no Libro I do Codex Calixtinus, preceden á parte propiamente litúrxica, xa 
sexa ou Veneranda dies ou o Vigilie noctis sacratissime. Por isto, é comprensible que, eli
xido protector de todo un pobo, Santiago sexa aclamado sel! máis dilación Lux et Decus 
Hyspanie. E é precisamente no Liber Sancti ]acobi onde se encontra por primeffa vez 
esta invocación chamada a traspasar as fronteiras9. Non obstante, uns trescentos cin
cuenta anos antes, o himno O Dei verbuni patris, que saúda o adventQ do reino astu
riano, xa que está dedicado ó reí Mauregatus (783-788) , considera xa o Apóstolo deca
pitado por Herodes : "Caput refulgens aureum Ispanie", como sendo: "Tutorque nobis et 
patronus vernulus (. .. )", na liña dos Comentarios sobre el Apocalipsis de Beatus de Lié
bana. En todo caso, resulta chocante encontrar a antífona O lux et decus Hyspanie 
incluída no Breviario de Miranda, ou Breviario antiguo compostelano, no día da festa do 
ApóstololO, mentres que a oración Esto Domine plebi tue sanctificator et custos figura 
nas vísperas 11 . Oeste xeito, as dúas pregarias -a romana e a hispánica- resoan baixo as 
bóvedas da basílica de Compostela dende finais do século XV (ca. 14 75) e sen dúbida 
moito antes. 

Sexa como for, no coroamento do pórtico do limiar da capela do Hospital do Reí, eri
xido na primeira metade do século XVI en Burgos e que acolle os peregrinos de Galicia 
dende o século XII, pódese ler esta ardente súplica: Beatissime ]acabe Lvx et Honor Hispa
niae Uenerande Patrone Cvstodi nos in Pace. O texto, gravado en caracteres romanos, elé
vase sobre unha mesa por riba da imaxe caracoleante do santo que alza o seu estandarte. 
Polo demais, esta pregaria declinada e difundida de numerosas formas precisa coidadosa
mente o campo de intervención consagrado a este apóstolo conquistador que é cualificado 
expresamente de sublevator oppressorum (báculo dos oprimidos) e de suffragium viatoruni 
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Santiago matamou

ros. Hospital de l Rey 

(principios do século 
)l.'\11 ). Burgos 

(recurso dos peregrinos). Certamente, estas dúas expresións non se len tal cal no Codex 
Calixtinus , pero ¿acaso non se encontran contidas implícitamente nas dúas antífonas ci-

¿ Unha iconografía problemática? 

tadas anteriormente? A continuación 
desta oración, común tanto á versión 
primitiva como ás súas adaptacións 
-como o demostra este texto extraí
do dun Libro de Horas flamengo que 
data do ano 1512: "O te Sancte !aca

be: lux et decus hyspanie, !acabe sanc

tissinie, subleuator oppressorum, suf
fragium viatorum, qui inter aposto
los primus martir laureatus (. .. )"12-, 
explica moi ben a causa desta ex
traordinaria capacidade de acción, 
incluso se a fórmula está abreviada, 
xa que o primatum tenes, tan estima
do pola Sé compostelá, fo¡ omitido 
de maneira evidente. 

Santiago debe, claramente, a súa proxección ó feíto de ser o primeiro dos Doce en 
sufrir martirio: qui inter apostolos primus martir laureatus. É polo tanto do seu sangue 
vertido de onde extrae a súa fulminante enerxía e distribúe o maná dos seus milagres . O 
prezo que pon ós seus favores non é outro que o do seu sacrificio. Atenta ou non a estas 
palabras, a iconografía asociou a cotío o rostro do Apóstolo á escena da súa decapitación, 
ben sexa representado a cabalo no medio das batallas ou padecendo no rudo camiño dos 
seus peregrinos. Quizais ninguén o puido expresar mellar que Juan Fernández Navarrete 
O Mudo sobre o lenzo que pintou, no ano 1571 , para as Salas Capitulares do mosteiro 
de El Escorial. No seu propio santuario, en Compostela, ata comezos do século XVI, a 
veneración das reliquias e da imaxe do santo eran inseparables da contemplación do 
machete que servira para degolalo a el e ó seu discípulo Xosias. Incluso chegou a haber 
dous machetes unidos ó seu altar por unha cadea, cun arqueo e gume que eran admi
rados beatamente polos peregrinos perplexos, como o demostra a famosa miniatura que 
serve de frontispicio no cartulario do Hospital Saint-Jacques de Tournai 13. 

Poderíase pensar, con razón ou non, que nos encontramos en presenza dunha ico
nografía bárbara, rexida por un pensamento pre-lóxico e contaminado con demasiadas 



preocupacións humanas, ben sexa a suor da peregrinación ou o sangue vertido durante 
a Reconquista. Se por un lado as Reformas e, polo outro, a vitoria de Lepan to (15 71) 
deberíanlle poñer termo definitivamente á imaxinería infantil, habería que reflexionar 
porén sobre o nexo que a figura política do apóstolo matamouros-non deixou de man ter 
coa cruzada pacífica da peregrinación. De feíto, resulta lícito introducir unha diverxen
cia nestas imaxes entre o plano sólido da historia real -¿acaso san Lucas non é teste
muña da decapitación do Santo e informa dela a Herodes : "Occidit autem Iacobuni 
fratrem Iohannis gladio"l4_ e aquel máis flutuante da lenda que se confunde co mito. 
Esta vicisitude triunfante aseméllase de maneira estraña á desgracia que disparou a 
repentina promoción de Xoana de Arco ( 1412-14 31), queimada viva en Rouen e cano
nizada 1920, en altares que, como se adiviña ás veces, deberon ser máis os da patria 
ameazada cós da relixión. 

Pero, en realidade, o mito non é aquí unha creación redundante. A semellanza de 
Xoana de Arco, reflicte bastante o grosor histórico da devoción por Santiago, a intensi
dade do drama vivido; en resume, todo aquilo que fa¡ que o apóstolo invocado non sexa 
un santo calquera, intercambiable, ou unha forza cega, senón unha personalidade única, 
terriblemente comprometida co destino daqueles que a invocan e eminentemente viva. 
Nunha palabra, o mito é -aquí unha encarnación e esta, a imaxe da chegada de Cristo, 
constitúe un dato histórico irrecusable, de efectos irreversibles. Eliminalo do campo da 
cultura sería como amputar un anaco da conciencia ou arrincarlle unha páxina Ólibro 
da historia, aínda cando se presinta na irrupción insensata <leste mascarón de proa unha 
tentación perigosa, unha desviación abominable, unha ameaza para a tranquilidade do 
home de hoxe en día, que non obstante non ve que non hai que esquecer que a vida é 
unha loita e que o home necesita coraxe para se ofender por unha imaxinería <leste tipo. 

Agora ben, curiosamente parece que nos esteamos a confrontar a esta turbadora 
situación hermenéutica. Non sen prexuízos se procedería a estigmatizar o singular pro
ceso que parece desembocar, sen que non obstante ousemos confesalo, en percibir a 
imaxe de Santiago "Lvx et Honor Hispaniae", e a través de España, Lvx et Decus Chris
tianitatae -se nos negamos a implicar a Europa nesta eséxese- como un feíto molesto 
que é mellar calar. ¿En virtude de que medo inconfesado Santiago se está a converter 
nun inimigo declarado da paz pública, se non hai unha intención de exorcizar ou de con
xurar prontamente o que a súa imaxe pode ter de ambiguo e de comprometedor? Pala 
outra parte, se observamos de preto a figura do peregrino esta non é en absoluto menos 
embarazosa que a do cabaleiro, aínda que sexa miles Christi . ¿Que ideal propón, por 
certo, a efixie <leste iluminado do que se teme que non vexa máis alá da lonxitude, polo 
demais respectable, do seu bastón e cal é o libro sobre o que ás veces se detén a refle
xionar? ¿Acaso o seu horizonte non está poboado de espellismos e o seu espírito, atafe
gado pala calor, non corre o risco de se enganar e se despedir debido ó uso intemperante 
que está tentado a facer da súa cabaza? 
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Santiago peregrino 
(a rredor de 1700) . 

398 Escala compostelá 

Un proverbio galega respondeu a esta inquietude por adiantado. ¿Por que peregrinos 
senón para traer piollos e chinches? En canto ó proceso por preguiza e embriaguez for
mulado contra os "camiñantes de Deus", a causa xa fo¡ xulgada hai tempo. O século das 
Luces, derivado neste aspecto da Reforma, fíxolle xustiza a través da voz da Enciclopedia, 
da "devoción mal entendida" que supoñen estas incesantes e esgotadoras deambula

ciónsl 5. Este veredicto fo¡ anticipado incluso polos edictos 
sobre o abuso das peregrinacións promulgados no nome 
do Rei Moi-Cristián, a súa maxestade Luís XIV (164 3-
1715), quen chegou incluso a condenar a galeras os rein
cidentes marcados previamente cun ferro ardente. Pouco 
importa se a evidencia que fulminou -ou cegou a Des
cartes anicado contra a súa estufa, unha noite de inverno, 
o conducira posteriormente a Lorette. 

Por todo isto, compréndese por qué o Consello de 
Europa, guiado polo Espírito da Historia, acordou, non sen 
prudencia, non reter da peregrinación ó "Seu Ilustrísimo 
Santiago" dos tempos antigos, máis que a parábola dos 
seus camiños, os nexos de unión entre os pobos, e o im
perativo moral categórico da tolerancia, condición sine qua 
non da acollida. Desta maneira, aliviados da carga do 
irracional que supuñan os votos sagrados que botaban ó 
camiño a unha multitude de viláns, movidos pola peni
tencia e o arrepentimento -xa foran desertores, labra
dores, burgueses ou señores, sinceramente pobres ou la
dróns disimulados-, os camiños de Santiago e a figura do 
apóstolo aventurado, incluso aventureiro, que lles serve 
de punto de referencia, vólvense un proxecto válido e un 
programa admisible. A marcha cara a estrela identifícase 
a partir de agora coa construción europea, aínda que a 
constelación inicial se estea transformando nunha ne

bulosa. Aparentemente xa non se encontra tan imantada pola Estrela do rnar; Porta do Ceo 
-Stella maris, Porta Coeli, á que aspiraba demasiado en exclusiva o corazón dos peregri
nos de outrora, dos que a Gran Canción se facía inocentemente a intérprete: "Rogamos 
á Virxe María, I A seu Pillo XESÚS, / Que teña a bondade de concedernos /A súa santa 
gracia, I Que no Paraíso poidamos ver/ A Deus & su Ilustrísima Santiago". A proxección 
benéfica do Canipo da estrela-Campus stellae, así como das dixitacións marabillosas da 
cuncha que lle serve de emblema, foron captadas para fins máis sensibles . 

Todo isto é perfecto, pero is to non é óbice para que as imaxes do Apóstolo non sexan 
concibidas e creadas no contexto psíquico etéreo e aseptizado que promulga o pensa-



mento politicamente correcto, en boga dende finais do século XX. Por tanto non queda 
máis remedio que resituar esta imaxinería na terra que a viu nacer, sobre todo se o que 
un pretende é descifrala tomando ó pé da letra o extraordinario título que se lle deu a 
esta exposición: Luces de Peregrinación. En efecto, resulta dubidoso, a pesar da violen
cia que parece emanar do temperamento de Santiago, que este puidera ser invocado 
durante un milenio sen ser nunca outra cosa máis que a insignia publicitaria da súa pere
grinación ou a proxección interesada dos apetitos guerreiros e das ambicións desenfre
adas dos promotores ou dos aproveitados do seu culto. 

Por iso resulta desatinado, para seguir fiel á nota de partida, interrogar fóra de España, 
loIL\'.e dos remuíños da historia e da crítica contemporánea, á maDCe incluso da lituDCia 
oficial, a humilde oración que se ofrece a continuación das Cancións dos Peregrinos de 

Santiago, impresas no libreto editado en Troyes, en 1 718, coa idea de recoller a expre
sión máis despoxada e menos artificial, se é posible, do que os xacoheos e os simples fieis 
de fins do Antigo Réxime esperaban do grande Apóstolo, a fin de intentar fixar dalgunha 
maneira os trazos permanentes da súa figura de intercesor: 

"Oh Benaventurado Apóstolo Santiago», !ese, «luz e facho do mundo, luz divina, Secreta

rio de X(esús) C(risto), Testemuña ocular dos seus máis grandes milagres, soporte dos 

Peregrinos, Consolador dos aflixidos, Condutor das Armadas Cri?tiás, & verdadeiro Media
dor de todos os Peregrino(s) , ten piedade de nosoutros, & roga a Deus que nos protexa dá 

peste, da guerra & da fome , do pecado & da morte súbita. Amén''16 . 

-
Aquí están formulados con toda sinxeleza e, ó parecer, sen o menor complexo, os 

caracteres dominantes da acción requirida polo Apóstolo, que se mostra, unha vez máis, 
como o recurso dos peregrinos e a muralla da cristiandade. Agora ben, en dúas ocasións 
Santiago é chamado "luz" e incluso "facho do mundo'', o que parece como mínimo hiper
bólico. 
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400 

Á luz dos Evanxeos 

O pescador de Galilea 

A cuestión que se formula polo tanto, é saber, fronte da iconografía de Santiago, en 
que é este último unha figura luminosa, un raio de esperanza no desamparo que des
borda <leste val de lágrimas que é a existencia para unha gran maioría dos habitantes da 
terra. Nunha palabra, en que é incomparable este "apóstolo do Firmamento" ó que Clau
del fa¡ dicir, no Soulier de satin: "Eu, faro entre os dous mundos, a aqueles que separa o 
abismo só teñen que me mirar para estar xuntos. Ocupou demasiado espazo no ceo para 
que ningún olla se poida enganar ( . .. ). Os felices e os saciados non me importan. É 
a dor o que provoca no mundo ese gran burato a través do que está plantado o meu 
semáforo". 

E se este é o caso ¿como aquel home colérico ó que a súa paixón valeu de alcume 
como Boanerges, non menos que a Xoán, o seu irmán -o que significa segundo Marcos 
fillo do trono-, "quod est filii tonitrni"I7, do que Lucas canta que, doído no máis fondo 
pala indiferenza dos aldeáns pouco dilixentes dun lugar de Samaria, lle pediu a Cristo 
sen pestanexar: "Señor, ¿queres que lle ordenemos ó lume que baixe do ceo e os con
suma?"IB -o que lle valeu no acto unha severa reprimenda-, converteuse nese vixía na 
noite, facha para o viaxeiro e luz de vitoria non corazón da derrota, cando todo está per
dido? Xa que parece, ó escrutar ben na liturxia ou ó ler algunhas inscricións gravadas no 
seu filacteria, que este Santiago, designado algunha vez co título de servus Dei (escravo 
de Deus) , ó que se atribúe a autoría da epístola epónima19 quixera ser ó seu tempo ser
vorum spes (esperanza dos servos)20_ 

Sen dúbida, para isto houbo de ser primeiro liberado das súas propias tebras polo que 
ousou proclamar "Ego suni Lux mundi"2I (Eu son a Luz do mundo) e tivo que se entre
gar á fascinación do Fillo do home que abandonou a seus discípulos dicíndolles: "Non 
vos chamo xa servos, porque o servo non sabe o que fa¡ o seu amo; a vós chameivos ami
gos, porque todo o que lle oín a meu Pai volvo dei a coñecer"22, asegurándolles que non 
habían de ser mellar tratados que el23 . Para isto, despois de meditar a ensinanza das Bea
titudes, tivo que oír ó tempo ese anuncio exorbitante: "Vos estis lux mundi"24 (Vosoutros 
sodes a luz do mundo), como eco a esa chamada inaudita, oída na beira do lago de Xene
sareth, en Galilea: "Vinde comigo e heivos facer pescadores de homes"25. Foi necesario 
tamén que Xesús, cravado como tantos outros á madeira da Cruz, tivese que morrer e 
resucitar e que Santiago lle ofrecera a súa vida para que se concretara esta palabra: "Eu 
asegúrovos que vosoutros que me seguistes, na rexeneración, cando o Filio do home se 
sente no seu trono de gloria, sentarédesvos tamén vosoutros en doce tronos"26. En suma, 
este home impetuoso tivo que se sentir penetrado pala lección do Evanxeo !ido o día da 
súa festa: "O que queira chegar a ser grande entre vosoutros será o vaso servidor e o que 



queira ser o primeiro entre vosoutros será o voso escravo"27, e curvar o pescozo baixo do 
sabre, para que a semente plantada así na terra, xerminase e dera froito, para que a pre
tensión insensata da "nai dos fillos de Zebedeo" encontrara unha posibilidade de reali
zación28; posibilidade que tiveron Galicia e Compostela de captar e explotar para grande 
admiración da cristiandade, ata o punto de que a propia Roma non só non o desaprobou 
senón que o bendiciu. 

Evidentemente, o rostro do Apóstolo só se descobre verdadeiramente á luz de Cristo 
e é a través dela como chega ó máis fondo da humanidade. Polo demais, isto é o que a 
iconografía permite demostrar de maneira rigorosa. De feíto, incluso a figura máis con
trovertida do Apóstolo -a que o mostra como un ídolo impasible, sentado por riba do seu 
altar, case usurpando a maxestade que só lle corresponde a Cristo como "Filio do Deus 
vivo"29_ é en realidade, unha imaxe absolutamente erística, pois a gloria que ir:radia de 
Santiago procede en realidade de Cristo. De feíto, os méritos que lle valeron o seu mar
tirio non son outros que os froitos da Paixón. Polo tanto, resultaría do todo arbitrario opo
ñer dúas figuras que se xustifican a unha a través da outra. 

"¡ Deus é admirable nos seus santos!" De feito, o paradoxo consiste aquí en que o 
Deus da Revelación xudeo-cristiá, que merece infinitamente ser adorado por si mesmo, 
quere selo tamén nos seus dons e polo misterio da Redención, que é o do perdón. Este 
Deus que xa non é máis accesible ó home que o da Leí Mosaica ou do Corán, só se pode 
encontrar sobre as pegadas de Cristo que, por vir del e volver a El, ó se unirá condición 
humana, postúlase· como o único peregrino verdadeiro da historia. Esta é a razón pola 
que nin o home nin a carne están de máis, incluso baixo a forma tan discutible, polo que 
se ere, das reliquias. "Deus é admirable nos seus santos", porque quer que a través do 
seu ministerio, que é o da Igrexa, o home, a familia humana ó completo, acceda· á Sal
vación, é dicir á luz e á vida. Resulta chocante que, en canto se desbota ós santos e se 
pecha a Deus no absoluto do seu ser para preservalo do contacto do etéreo do acceso
rio e do continxente, por non falar das paixóns que constitúen a sorte da historia humana, 
o seu rostro vólvese ó momento enigmático e inaccesible. 
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402 
Detalle do Santiago 
do parte luz do 
Pórtico da Gloria 
(ca . 11 88). Catedra l 
de Santiago de 
Compostela 

"En apostólica efixie": Santiago no seu santuario 

A estrutura do Pórtico da Gloria mostra ben de que maneira a figura do Apóstolo, eri
xida no limiar da súa igrexa, encóntrase alí como a embaixadora do Mesías. De feito , o 
Salvador, rodeado dos instrumentos da Paixón e sentado no trono sen aberturas do tím
pano, é a única Porta que dá acceso ó Pai das Luces. Non só porque el é en virtude do 
seu sacrificio, "o Pan de vida" baixado do Ceo30, senón porgue realmente é "a Porta" que 

conduce alí: "Ego sum ostiuni. Per me si quis introierit, 
salvabitur ( ... )"31 (Eu son a porta. Se un entra por min, 
estará a salvo). Pero Santiago é tamén nesta posición a 
testemuña e a garantía da realidade histórica da Encar
nación do "Fillo do home". De feíto , está situado sobre 
unha columna que representa a ascendencia de Cristo 
baixo a aparencia da árbore de Xesé, do que a Virxe é o 
florón, mentres que o capitel que lle senre de asento mos
tra ó Padre co Filio en brazos, por riba dos que voa a pam
ba do Espírito. Non se podería situar de maneira máis 
explícita a misión encomendada a un apóstolo que a tra
dición propia do Credo apostólico asocia co versículo que 
afirma de Cristo "que fo¡ concibido polo Espírito Santo 
e que naceu da Virxe María". 

Non obstante, Cristo non gardou para si ó que invi
tara a se converter en "pescador de homes"32. Só o cha
mou ó seu carón para volvelo enviar despois . E isto é o 
que a inscrición pintada sobre o filacterio que sostén na 
súa man dereita pon na súa boca da maneira máis di
recta : Misit me Dominus (o Señor envioume). Oeste 
xeito, o Apóstolo é en Compostela o servidor fiel enviado 
polo reí ós cruces dos camiños para apremar os invitados 
a que entren no banquete de vodas33. Pero o é dunha 
maneira especial, como o suxestiona o bastón en forma 
de Tau sobre o que se apoia coa outra man. Como de

mostrou Serafín Moraleja, encóntrase aquí como fundador e dalgún modo bispo da sé 
da que é patrón indiscutible gracias á presenza do seu corpo. Polo demais , a outra efi
xie do Apóstolo, a que o mostra volvéndose cara a Xoán, o seu irmán, no derrame late
ral dereito do pórtico central, comenta, non sen audacia, os froitos desta incorporación 
providencial: Deus autem incrementum dedit in hac Regione. E é exactamente ademais 
o que o autor do Veneranda dies afirma con rotundidade: "Hic non solum Iudeam et Sama
riam predicavit, verum etiam Yspaniam et galleciam decoravit , illamque gentem olim 



impiam virtute Christi ecclesiam construxit" (O non só predico u en Xudea e Samaria, 
senón que veu honrar España e Galicia ; e estas xentes , antes impías, coa súa virtude 
transformounas en Igrexa de Cristo34. Pois, como o indica o Libro dos Milagres, este 
tronco ou este "talento" marabilloso non é outro que o corpo de Santiago, "honor de 
España", conservado na súa basílica -"in qua preciosissiniuni talentum, beati Iacobi vidoi
cet corpus, et decus Ispanie, reconditum est (onde se garda o valiosísimo tesouro, honor 
de España, ou sexa o corpo de Santiago)35. ¿Como non pensar aquí na venerable antí
fona cantada o día da festa do apóstolo?: "Mihi autem nimis honorati sunt amici tui, Deus; 
nimis confortatus est principatus eorum" (Xa o vexo, meu Deus, ti dás ós teus amigos unha 
gloria inmensa; ti estableces solidamente a súa autoridade). 

A autoridade concedida así a Santiago encontra unha expresión notoria na entroni
zación da súa efixie sedente no altar maior, na súa catedral. Esta imaxe, cuxa presenza 
se asocia polo xeral á consagración da nova basílica, en 1211, reviste un significado par
ticular, posto que se pode entender como evocación da figura do apóstolo fronte do bal
daquino que cubría o seu altar. De feíto, o colexio dos Doce, reunidos en grupos de tres, 
achábase completo, e hai que entender que Santiago ocupaba o posto de honra: "In prima 
facie in antea scilicet beatus Iacobus residet in medio, manu sinistra librum tenens et dex
tera benedictionem innue1is" (Na primeira cara, é dicir, diante, está sentado no medio 
Santiago, que sostén un libro na man esquerda e coa man dereita dá a bendición)36 :... Non 
obstante, esta imaxe inscribíase no contexto dun Xuízo Final que culminaba coa acla
mación do "Cordeiro de Deus sostendo unha cruz cun pé", situado nun trono que varios 
anxos sostiñan coas súas mans. 

O feíto de que esta figura de Santiago sedente pareza responder á de Cristo, escul
pida na parte dianteira do altar de prata, e que o autor describe con gran sensibilidade 
nos mesmos termos, achega unha proba suplementaria da estreita dependencia que une 
a Ma"Xestade de Cristo co triunfo dos seus santos. Con todo, a efixie de granito erixida 
na parte traseira do altar maior debe a esta localización o seu carácter especial. A proxi
midade da mesa do sacrificio, así como a coroa que non tardou en rematar e que, aínda 
que froito dun ex voto real non resulta, de feíto , estraña á corona vitae da que fala a Epís
tola de Santiago37, avogan en favor dunha asociación deliberada entre o martirio do 
Apóstolo e a Paixón de Cristo. É como se, a imaxe do seu mestre, Santiago por dar a súa 
vida merecese ser elevado, ó tempo, ó ceo e ós altares, como se o culto que se lle rende 
viñese do seu sacrificio. 

Non se podería manifestar de maneira máis suxestiva a estreita imbricación que existe 
entre a corte celeste e a igrexa militante. Lonxe de desinteresarse polo destino dos pobres 
pecadores, o Apóstolo non deixa de se unir ó sacrificio do Redentor para atraelos cara si 
e obter a súa Salvación. Compréndese daquela polo sentido destas palabras : Pro salute 
eius transmisiste me Domine, ás veces pintadas sobre o filacteria que sostén e que pare
cen facer eco á profecía de Isaías38, que o sermón Spiritali igitur iocunditate, destinado 
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Medallón 3" 
404 da vidreira n" 5 

( 12 10-25) . Ca tedrnl 
de Nótrc- Dame de 
C hartres (Francia) 

a celebrar a Paixón de Santiago, aplique a este último: Posui te in lumen gentibus, ut sis 
in salutem usque ad extremum terre (Púxenche para dar luz ás xentes para que sirvas de 
salvación ata o extremo da terra)39. 

O enviado 

Se o sentido que reviste a presenza de Santiago no seu santuario pódese entrever gra
cias á iconografía que o ex'Plicita e cuxa análise apenas se aborda aquí, falta intentar dilu
cidar ele que maneira a misión póstuma coa que se investiu.se manifesfa a través da dobre 
imaxe do peregrino e do cabaleiro, universalmente expandidas, no antigo mundo e no 
novo. 

Xesús, ó camiñar pala beira do lago 
Xenesareth, invitara os fillos de Zebedeo 
a que o seguisen só para os enviar me
llar preparados ó mundo, como a Pedro 
e a André. A clicir verdade, ocorreu o 
mesmo cos Doce así como con todos 
aqueles ós que Cristo chama: a voca
ción é unha misión. Igualmente, por 
unha misteriosa escena de envío co
meza a espléndida vidreira dedicada á 
historia ele Santiago e que brilla dende 
os anos 1210-1225 no deambulatorio 
da catedral de Notre-Dame de Char
tres (ventá nº 5). Este non é o lugar para 
comentar ese singular medallón que 
tiña un equivalente que existía en todas 
as catedrais situadas ó norte do Loira, 
unha vidreira dedicada ó Maior. Basta 

con saber que Cristo se mostra aquí tamén, na beira e cun anxo que o acompaña, e se 
lle aparece ó seu discípulo que está sentado nunha rocha cor de fago xurdida aparente
mente das augas. Cristo empurra co pé a rocha sobre a que este último está sentado, 
mentres lle entrega unha vara pelada, símbolo das súas tribulacións. A este envío res
ponde no alto da oxiva alongacla, coma na maioría das vidreiras narrativas de Chartres, 
a imaxe ele Cristo en gloria, situada aquí entre clous candelabros sobre ondas que sen 
dúbicla representan os catros ríos do paraíso, mentres que, xusto debaixo, Herodes or
dena decapitar a Santiago e a Xosias. Deste modo, a vida do Apóstolo remata na visión 



beatífica da cal brotan fontes de augas vivas, no momento no que Cristo expulsa ó seu 
discípulo cara a rexións descoñecidas, sentado nesa pedra, que ben puidera ser a pedra 
da súa tumba e que cedeu o seu nome ó pobo de Padrón, substituíndo o de Iría Flavia. 

De feíto, segundo o autor do Veneranda dies, que coñece os pormenores desta lenda 
e cuxa absurdidade o sulfura, esta rocha que el mesmo examinou é só granito de Gali
cia: "Veraciter cum ego vidi olim petronuni, agnovi illum esse rupem in Gallecia procrea
tum" (Pois eu vin cos meus propios olios que se trataba dun con orixinario de Galicia). 
Pois, na súa audacia, algúns chegaron a pretender que a rocha sobre a que o apóstolo 
chegara a Galicia era un fragmento da Terra Prometida: "alii vero illum sedentem super 
petronum a Iherosolimis usque ad Galleciam per maris undas sine rate, Domino ei preci
piente, venisse dicunt et quandam partem eiusdem petroni apud Jopen remansisse" ( Outros 
din que el mesmo, sentado sobre unha pedra, veu dende Xerusalén a Galicia polo medio 
das ondas do mar, cumprindo o mandado do Señor, sen barca ningunha, e que un anaco 
desta rocha quedou en Xafa)40. 

No tocante ó segundo aspecto da es
cena representada no medallón de Char
tres , é outra volta o Veneranda dies o que 
nos dá a clave. Segundo oútra fábula, tan 
insensata como a primeira, Cristo apare
ceríase efectivamente ó seu discípulo para 
lle entregar unha especie de póla pelada. 
Xulguen vostedes: "Alii vero aiiunt quod 
Donúnus ei apparens virgam quandam in
ter manus ipsius a scortice denudavit, pro
núsitque ei ut velut virga illa a scortice 

mundaretur, sic oratores eius limina pe
tentes a peccatis mundarentur"(Outros ta
mén din que o Señor, ó se lle aparecer, 
sostiña nas súas mans unha vara coa co
dia tirada e que lle prometeu que así como 
aquela vara estaba limpa de casca, así os 
fieis que foran ó santuario quedarían limpos dos pecados)4I. Resulta inútil precisar que 
esta especie de absolución sen confesión non merece en absoluto a aprobación do pre
dicador puntilloso que é o autor deste sermón. 

Esta é a razón pola que o mestre vidreiro que deseñou arredor do ano 1240 o meda
llón central da roseta que coroa, na catedral Notre-Dame de Reims, as dúas oxivas alon
gadas que reúnen as efixies de pé de san Paulo e Santiago, foi máis prevido e reservou 
un lugar para o Apóstolo no propio trono de Cristo, que deste modo adquire o aspecto 
dun tallo (ventá 101). O Divino Mestre e o seu discípulo, virados o un cara ó outro, 

Rosetón sur. 
Catedral de 
Nótre-Dame d~ 
Reims (Francia) 
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encóntranse sentados de igual a igual , a un e outro lado dun estraño bastón engalanado 
de plantas. De maneira visible, é Cristo o que llo entrega a Santiago, quen o recibe, xa 
que inclina a cabeza con humildade. Cristo, ó acoller ó Apóstolo á súa destra, parece 
cumprir aquí, co permiso do Pai, a petición que "a nai dos Pillos de Zebedeo" lle dirixira 
en presenza dos Doce, no momento mesmo en que se dispuña a subir a Xerusalén para 
ser xulgado e condenado: "Die ut sedeant hi duo filii niei, unus ad dexteram tuam et unus 
ad súústram in regno tuo" (Ordena que estes dous fillos meus se sen ten, un á túa dereita 
e outro á túa esquerda, no teu Reino). Xesús sorprendido por semellante audacia, res
pondería, virándose a Santiago e Xoán de quen adiviñara a súa secreta ambición: "Non 
sabedes o que pedides . ¿Podedes beber a copa que vou beber?". Ó que os dous irmáns 
responderon ó tempo: "Possumus"(Podemos)42. Xusto por riba deste sorprendente meda
llón -xa que ata a data , na arte gótica só a Virxe cornada ten o privilexio insigne de acce
der ó trono de seu Filio- asistimos á dobre decapitación de san Paulo e de Santiago: 
"Calicem quideni meum bibetis!". 

O transfigurado 

A este misterioso envío e á misión insólita confiada a Santiago polo Redentor, res
ponderon por adiantado as dúas efixies compostelás do apóstolo, sentado no limiar do 
Pórtico da Gloria coma no corazón do seu santuario: Misit me Dominus. Pero o que se 
debe reter desta entrevista particular entre Cristo e o seu apóstolo, tivera lugar antes ou 
despois de que a súa cabeza caera, é que a propia posibilidade des te encontro "no cumio" 
parece condicionada pola Resurrección anunciada pola Transfiguración. ¿Acaso Xesús 
non proferira durante a súa vida esta advertencia que resulta cando menos estraña?: "En 
verdade dígovos: que hai aquí presentes que non probarán a morte ata que vexan o Filio 
do home viró seu Reino"43. A continuación mostra como os discípulos ós que Xesús fa¡ 
alusión son, en realidade, Pedro, Santiago e Xoán. Froito da Resurrección e probable
mente tamén do seu propio sacrificio, a misión encomendada a Santiago correspóndese 
tamén coa entrega das chaves a Pedro, a institución e a historia da Igrexa, corpo místico 
do Cristo. Por esta razón, con toda probabilidade esta misión encóntrase moi relacio
nada coa declaración que sigue á profesión de fe do príncipe dos apóstolos : "¡Pois ben! 
Eu dígoche: Ti es Pedro e sobre esta pedra edificarei a miña Igrexa e as portas do Hades 
non prevalecerán contra ela. A ti dareiche as chaves do Reino dos Ceos ( .. . )"44. E a par
tir do día en que Xesús pronuncia estas palabras comeza a evocar cunha crecen te insis
tencia a aproximación da súa hora. 

Este punto é moi importante para comprender calé o status das imaxes de Santiago, 
así como as dos santos en xeral dentro da Igrexa. Podemos asegurar que este status é 



análogo á vocación dos mesmos. Agora ben, existe en Compostela unha efixie luminosa 
do Apóstolo da que apenas se falou polo de agora. Trátase da imaxe excepcional que se 
encontra encastrada na fronte da Porta das Praterías, á dereita da figura do Cristo Rei, 
encaixada por riba da cabeza de Abraham. Esta imaxe de IACOBt.JS ZEBEDEI (Santiago 
Zebedeo), como se especifica no nimbo, non só debe a súa fermosura á nobreza dos 
trazos conferidos ó Apóstolo ou á calidade do mármore 
no que fo¡ esculpida, senón que se ilumina á luz das 
fontes escriptorias ás que remiten as <lúas inscricións 
que leva. 

A primeira e máis curta, a que o mesmo Santiago 
designa co corazón e co índice da súa man dereita es
tendidos, componse de <lúas palabras: PAX: VOBIS. Salvo 
erro, estas son as palabras do Cristo resucitado que 
saúda ós seus discípulos no cenáculo despois da súa 
marte: "Stetit Iesus in medio eoruni et dici.t eis: Pax vobis, 
ego sum, nolite timere"45. Xesús explicara tamén o que 
el entendía pala "súa" paz46, mensaxe que san Paulo 
traduciu nunha frase: "M·atou o odio"47 e que ademais 
se encontra gravada no libro que sostén o Apóstolo. lsto 
fa¡ del non só a testemuña do acontecemento conmo
vedor que supón a Resurrección , senón o paladín de 
Cristo enviado ad extremum terre para dar a boa nova . 
Poderíase dicir, inspirándose en Mateo, que Santiago 
enviado como explorador precede en Galicia a Cristo 
coa encarga de preparar os seus camiños , da mesma 
forma que Cristo precedera os seus discípulos cando 
os citou en Galilea o día seguinte da Pascua48. Dita 
doutro modo, a través da súa presenza, Santiago non 
só é testemuña da Resurrección, senón que a manifesta, 
e este é precisamente o papel e a función da súa ima'<e. 

En canto á segunda inscrición, moito máis longa: HIC IN MONTE IHESUiVI iVIIRA
TUR GLORIFICATUM, permite introducir este baixo-relevo no contexto que sen dúbida 
orixinariamente fo¡ o seu. En efecto, débase ou non tomar ó pé da letra a descrición que 
o autor da Guía -Libro V do Codex Calixtinus- fa¡ do pórtico occidental da basílica de 
Compostela, segundo el, víase magníficamente esculpida a Transfiguración do Naso 
Señor no monte Thabor: "Est enim Donúnus ibi in nube candida, facie splendens ut sol, 
veste refulgens ut nix et Pater desuper loquens ad ipsum" (Alí está, pois, o Señor nunha 
mol nube, co rostro resplandecente como o sol, brillándolle o vestido como a neve e o 
Pai arriba falándolle). E naturalmente distinguiríanse os apóstolos Pedro, Santiago e 
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Xoán: «Ibi vero beatus Iacobus est et Petrus et Iohannes quibus transfiguracionem suam pre 

oninibus Donúnus revelavit" (E alí están Santiago e Pedro e Xoán, a quen antes que a 
todos mostrou o Señor a súa Transfiguración)49. 

O que é seguro é que este espléndido baixo-relevo de mármore provén con toda pro
babilidade da fachada primitiva que fo¡ substituída polo Pórtico da Gloria. Como é de 
supor, o tema da Transfiguración non resulta aquí nada fortuíto. Serafín Moralejo demos
trou como estaba, por así dicilo, visceralmente inscrito na estrutura mesma compostelá, 
"en plano", na distribución das capelas do deambulatorio. Destas , a principal estivo 
dende sempre dedicada ó Salvador, mentres que as que a bordean a dereita e esquerda 
estano respectivamente a Pedro e Xoán o Evanxelista; así mesmo, o altar maior está dedi
cado a Santiago o Maior. 

Ó servizo da Igrexa 

Así, a luz que inunda a Santiago en Compostela emana da Transfiguración e é esta 
a que leva a comprender ata qué punto Santiago é unha testemuña privilexiada da Re
velación. Con todo, precisamente a través deste privilexio convén medir a importancia 
e a dimensión da responsabilidade que lle concirne dentro de toda a Igrexa. Sen chegar 
a considerar a Santiago e a Xoán como defensores das cristiandades de oriente e de oc
cidente, como o fai Beatus de Liébana dende fins do século VIII, inspirándose na peti
ción dirixida a Cristo pola "nai dos fillos de Zebedeo"SO -visión que o Liber Sancti ]acobi 

articulou maxistralmente-, podemos dicir que Santiago débelle á dobre iluminación que 
supuxeron para el a Transfiguración e a Resurrección, a súa innegable facultade para 
comunicar con quen queira e invocarlle a forza ora fulgurante, ora apracible do Resucita
do . Este é, de maneira incontestable, un dos dons dos que o Apóstolo parece estar do
tado, e, como debe ser, exérceo cun brillo particular no seu propio santuario. 

En efecto, desexoso de exhortar os peregrinos que se amontoan na basílica do Após
tolo nas vixilias da súa festa, o autor do sermón Vigiliae noctis sacratissime, que recorda 
a advertencia de san Lucas: "Estean cinguidos os vosos lombos e as lámpadas acesas"S I, 
para xustificar o costume que esixe se manteñan toda a noite orando ante o altar do Após
tolo, de pé, cunha vela acesa na man, afirma que son moitos os que viron aparecerse a 
Santiago "in apostolica efigie" (en figura de apóstolo), mentres se encontraban orando. 
Comparando a vixilia observada pola lgrexa coas que se organizan en torno a un defunto, 
ou predicador conclúe loxicamente que Santiago, que está vivo, debe estar tan presente 
nos que rezan como o corpo dun morto está nos que o velan. Como se considera que o 
corpo do Apóstolo repousa na igrexa á que esta homilía vai destinada, haberá que admi
tir que a esta comparación non lle falta razón: "Igitur, sicut corpus vigilandum inter vigi-



lantes adsistitur, sic veraciter beatus Iacobus inter vigilantes suos eorum preces coram Deo 
deferens commoratur" (Mais así como o corpo velado está presente entre os veladores, 
así seguramente se encontra Santiago entre os seus para levar as preces ante Deus). E 
efectivamente: "Multi etiani testantur, in eius festi vigilia dum vigilabant, se eum in apos
tolica effigie vidisse" (Son moitos os que dan testemuño de o ver en figura de apóstolo 
mentres velaban a véspera da súa festa)52. 

Tamén parece interesante pescudar no Codex Calixtinus para saber baixo qué forma 
se manifesta Santiago a aqueles que o invocan. Non é de estrañar sorprendelo aquí in 
apostolica effigie, xa que é precisamente con este aspecto co que o descobre a iconogra
fía máis antiga. O apóstolo da Porta das Praterías, cos cabelos recollidos por unha cinta, 
¿acaso non é a encarnación mesma deste "atletha(sic) Christi" que acaba de obter a palma 
do martirio, como o celebra a homilía Adest nobis?: "Hodie Cliristi atletha Iacobus glo
riam promeruit celorum, in qua iam felL"'é cum Domino regnat iunctus tunnis angelorum" 
(Hoxe o atleta de Cristo, Santiago, mereceu a gloria celestial na que xa feliz reina co 
Señor, unido ás cohortes dos anxos)53. 

Porén, resulta curioso observar xa como neste sermón que pon en paralelo as v:ixilias 
do Apóstolo e os ritos da Pascua xudía, que proceden do Éxodo, o predicador anima os 
fieis a suplicar a Santiagó que os libere do mal, invocando a súa protección, e a apelar 
os santos para que veñan na súa axuda no camiño do ceo -"in itinere regni celestis"-, de 
maneira semellante á dos hebreos, quen en memoria da súa liberación, se levantaban 
en plena noite e se mantiñan calzados e armados cun bastón, listos para partir, coa fin 
de sacrificar e compartir o cordeiro54. Oeste modo, pódese entrever como a orientación 
dos sufraxios leva insensiblemente a modelar a figura de Santiago. 
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Santiago o Maior e 
Santiago o Menor. 
Pórtico da fac hada 
sur do cruceiro. 
Ca tedral de Char
tres (Francia) 

O heroe da fe 

Se as expresións de niiles Dei ou niiles Christi aplicadas ó Apóstolo non teñen nada 
de orixinal, xa que son tan antigas como o cristianismo latino, posto que se trata dun 
topos literario utilizado dende o século III pola pluma de Minutius Felix ou de san 
Ciprián de Cartago, para caracterizar o martirio como combate para Deus ou ó servizo 
de Deus -niilitia Dei-, resulta chocante encontrar ese acento tan pauliñán no prólogo 

do sermón Adest nobis: "Fidois congaudeat chorus, quia 
hodie fidei armis accinctus Herodem triuniphavit apostolus. 
Hodie Christi niiles devicto hoste prostrato Herode conscen
dit regis eterni palacium ut sedeat (. .. ): Martirii stadium 
hodie cucurrit feliciter .. . " (Congratúlese o coro fiel , porque 
hoxe triunfou de Herodes o Apóstolo, cinguido coas armas 
da fe. Hoxe o soldado de Cristo, vencido o inimigo e derro
tado Herodes, subiu á rexia morada do eterno Reí para se 
sentar( . .. ). Hoxe percorreu felizmente a etapa do marti
rio ... ). Non é que o autor se sentira de repente impulsado 
por un odio feroz cara ó desgraciado Herodes Agrippa I, 
neto de Herodes o Grande, que reinou durante apenas 
catro anos (41 -44), posto que xa tomara a precaución de 
advertir dende o principio que o inimigo sobre o que San
tiago triunfara non era outro que o diaño en persoa: "Lete
tur omnis mundus, quia eius inimicus gratia Dei operante 
per Iacobum hodie diabolus est victus. Exultet cetus fidoium, 
quia hodie Iacobus devicit humani generis inimicum" (Alé
grese todo o mundo, porque o seu inimigo o diaño fo¡ hoxe 

vencido por Santiago coa gracia de Deus. Alégrese a comu
nidade dos fieis, porque hoxe Santiago vence o inimigo do 
xénero humano)55. Ademais resulta sintomático que o 
sermón Vigilie noctis sacratissime <lera por adiantado a clave 
desta linguaxe: "per hostes demones et vicia tipice ex pri

muntur" (os inimigos representan os demos e vicios)56. 

Da mesma maneira, na catedral de Chartres, en concreto no derrame dereito do pór
tico central do transepto sur, a gran figura do Apóstolo que sostén delicadamente entre 
as súas mans a espada do seu suplicio eríxese por riba de Herodes (en torno a 1215). O 
rei que perseguiu a primeira comunidade cristiá de Xerusalén non está esmagado polo 
peso das súa víctima, cuxo rostro dorido non expresa ningún desprezo. O mesmo que 
Nerón esculpido no fondo que porta a imaxe de san Paulo, este ergue a cabeza para con
templar ó seu vencedor. Ademais , os trazos burilados de Santiago non son só o efecto do 



suplicio que soportou. A bolsa salferida de cunchas que leva discretamente en bando
leira testemuña que ós sufrimentos do mártir se engaden ademais fatigas do deambular 
e da súa predicación. 

Polo demais, no caso de que os peregrinos non !eran ou oíran pronunciar o Veneranda 

dies, xa saben a que se ater no que respecta ó sentido que reviste unha imaxe semellante: 
"Si heatus Iacobus ahsque peccunia et calcamiento per mundum peregrinus ivit et tandem 

decollatus ad paradisuni perrexit, cur ad eum peregrini diversis gazis refecti, nichil egenis 

erogantes tendunt?" (Se Santiago, sen diñeiro nin calzado, foi pe
regrino polo mundo e finalmente degolado, subiu ó paraíso, 
¿como os peregrinos repletos de diversos tesauros, sen dar ós 
necesitados, se encamiñan a el?) . E, tratándose de Pedro, o autor 
desta homilía non o entende doutro modo: "Si heatus Petrus 

Romam ahsque peccunia discalciatus ivit, et tandem crucifixus ad 

Dominum perrexit, cur multi peregrini cum magna peccunia et 

vestimentis duplicihus equitantes, cobas doiciosos edentes, vinum 

fortius hihentes et nichil egenis fratribus suis impercientes ed eum 

tendunt ?"(Se san Pedro foi a Roma descalzo e sen diñeiro e cru
cificado chegou ó Señor; ¿como moitos peregrinos cabalgando 
con moito diñeiro e dous vestidos, comendo manxares deliciosos, 
bebendo máis viño da conta e nada repartindo entre seus irmáns 
se dirixen a El?)57. 

E é que Pedro, o mesmo que Santiago, fixera súa esta reco
mendación de Cristo cando enviou os seus discípulos polo 
mundo: "Díxolles: 'Non tomedes nada para o camiño, nin ,bas
tón, nin alforxa, nin pan, nin diñeiro; nin teñades dúas túnicas 
cada un"'ss . Que a peregrinación que é imitación de Cristo e dos 
apóstolos sexa unha especie de combate, é o que indica outra 
imaxe de Santiago non menos célebre que a de Chartres. Na 
sala que conforma o vestíbulo da Cámara Santa, en Oviedo, o 
apóstolo que levou a cabo o bo combate aparece ó lado de Xoán, 
seu irmán, ó que murmura unhas palabras imperceptibles. Vai 
vestido coa bolsa de peregrino sobre a que brilla a cuncha de gracia e cun gran bastón 
cun mango coroado por unha cruz evidencia claramente de qué madeira está feíto (arre
dor de 1165-1175). Agora ben, a punta deste bastón traspasa a boca dunha serpea punto 
de trabar. Con razón un podería sorprenderse por esta imaxe agonística. Con todo, unha 
das máis antigas fórmulas utilizadas con motivo da bendición e da entrega ritual do bas
tón ó peregrino non permite que recaía ningunha ambigüidade en torno ó alcance deste 
xesto e a natureza do compromiso que contrae o receptor: "Accipe h'l!-nc haculum sus
tentacionem itineris ac lahoris ad viam peregrinacionis tuae, ut devincere valeas omnes cater-

Santiago o Maior e 
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vas ininiici ... " (Recibe este báculo que sexa como sustento da marcha e do traballo, para 
o camiño da túa peregrinación, para que poidas vencer as catervas do inimigo ... )59 . 

A fórmula citada polo Veneranda dies resulta practicamente idéntica á que reproduce 
o Sacranientario de Gellone ó que fo¡ engadida no século IX. Non obstante, no século XII 
o Pontifical Romano móstrase aínda máis explícito se cabe: "Accipe baculum sustenta

tionis vel defensionis Domini nostri Iesu Cristi qua sustentante gressus itineris tui, finniter 

pergere ac fortiter resistere valeas venenosis impulsionibus serpentis antiquae (. . . )". Oeste 
modo clesvélase sen disimulo o nome da besta que asexa o máis mínimo desvío do pere
grino para botalo a perder. É a esta fórmula chea de imaxes á que parece remitir a efixie 
da Cámara Santa. A fin de cantas, o Veneranda dies o explica claramente: "Coluber qui 

hominem donnientem momordit, diabolum tipice ostendit" (A cobra que morda o home 
cando clorme, típicamente simboliza o diaño)60. 

O paladín dos peregrinos 

A gran liberdade dos nenos de Deus 

Non obstante, sexa cal for a súa forma, Santiago non se contenta con simbolizar a 
vitoria obtida sobre as obsesións que asaltan o espírito do home. El actúa e, como tal, 
fa¡ milagres, xa que a severidade mesma das recomenclacións ele Cristo ós seus apósto
los lle darían moitos motivos para desanimalo se estas non estivesen precedidas do que 
verdadeiramente explica o seu espírito: "Convocados os Doce, deulles potencia e poder 
sobre todos os demos, e sobre as enfermidades para curalas. E enviounos a proclamar o 
Reino de Deus e facer curacións"61. Ó que engadira esta orde sen réplica, en palabras 
de Mateo: "Curade os enfermos, resucitade os mortos, purificade os leprosos, expulsade 
os demos. Recibistes gratuitamente, dade gratuitamente"62. Sen dúbida Santiago fo¡ dos 
que tremeu de rabia cando oíu que o chamaban, o mesmo que ós outros discípulos: "Raza 
incrédula e pervertida( ... )'', debido á súa impotencia para curar a un epiléptico. Un 
momento despois, na calma, o Mestre dixéralles : "En verdade dígovos que se tendes fe 
como un gran de mostaza, diredes a este monte: Pásate de aquí a alá e pasará; nada vos 
será imposible"63. 

Non obstante ele crer o autor do Veneranda dies, o Apóstolo non deixa de realizar pro
db:ios en Compostela: "Sacra enim virtus apostoli translata a partibus Hierosolimitanis in 

Gallecie patria refulget divini miraculis. Ad eius namque basilicam creberrime divina fiunt 

a Domino per eum miracula" (A sagrada virtude do Apóstolo trasladada da rexión de Xeru
salén brilla en Galicia cos milagres divinos . Pois xunto á súa basílica con frecuencia fa¡ 



Deus milagres pola súa mediación). Estes milagres provocan nel unha admiración tal 
que lle arrincan un berro marabillado: "O quanta sanctitate et gracia beatus Iacobus reful
get in celis, qui virtute Dei tanta núracula agit in terris !"(¡Oh, con canta santitade e gra
cia brillará Santiago nos ceos, dado que pola virtude divina hai tantos milagres na 
terra!)64. E recomenda que sexan rexistrados por escrito, ante testemuñas, para a edifi
cación dos fieis65 . 

¿O primeiro milagre realizado por este "home de Cristo" non fo¡ acaso a congrega
ción de numerosos peregrinos no seu santuario? Meditando estas enigmáticas palabras 
de Cristo pronunciadas antes da súa Paixón: "Se o gran de trigo non cae na terra e morre, 
queda el so; pero se morre, dá moito froito"66, o sermón Adest nobis aplícaas deseguida 
a Santiago: "Sicut granuni frumenti, postquam mortuum fuerit, fructum multum affert in 
terra, sic vir Christi Iacobus post passionis sue triumphum populorum multitudines ad se 
in Gallecia venientes divino suo patrocinio, Christo largiente, gignit, et quasi fructum bene 
maturum et odoriferum affert in gloria" (Como o gran de trigo despois de morrer produce 
moito froito na terra, así o cabaleiro de Cristo que foi Santiago, despois do triunfo da 
súa paixón, xera coa divina protección que Cristo lles dispensa a multitudes de xentes 
que veñen a el a Galicia e como froito ben maduro e oloroso lévaas á gloria)67 Visión pre
monitoria, xa que ata fiñs do Antigo Réxime non é tanto a Compostela como ó "Señor 
Santiago" que os peregrinos irán depositar os seus votos. Alphonse Dupront de_stacou 
moi ben este punto. 

Por isto, o autor desta homilía non pode deixar de constatar esta afluencia despro
vista de motivos razoables a ollos dos sabios deste mundo: "Confluunt enim ad eius basi
licam in Gallecia cunctorum cosmi climatum populi, narrantes laudes Domini et virtutes 
eius et mirab-ilia eius que fecit per apostolum in illis. Hic est fructus Dei, fructus ecclesie 
penitentum, fructus adquisicionis apostolice ... " (Porque aflúen agora á súa basílica en Gali
cia xentes de todos os países do mundo e cantan as glorias do Señor e as marabillas e 
milagres que por medio do Apóstolo obrou neles. Este é o froito de Deus, o froito dos 
penitentes da lgrexa, o froito logrado polo Apóstolo ... )68 Pero xa é tempo de examinar os 
prodixios que lle confiren a súa fama universal para descubrir qué rostro de Santiago se 
ve a través deles. 

Non estraña saber que dos vintedous milagres consignados no Libro 11 do Codex Ca
lixtinus, o Apóstolo eríxese oito veces como liberador dos que o invocan: sacando a ca
tro deles das fonduras abisais do mar69 e cortando en catro ocasións os ferros que man
teñen cativos a outros suplicantes70, sen dubidar en facelos evadirse de maneira 
rocambolesca mediante un salto inmenso no baleiro, ou inclinando ata tocar terra unha 
torre vertixinosamer;ite elevada71; curando en varias circunstancias e incluso, nunha oca
sión, a través dunha cuncha traída do seu santuario72 a catro deles de enfermidades, fe
ridas ou malformacións73; ante a pregaria dos cabaleiros en situación desesperada, arrin
cou a un das mans dos seus perseguidores74, volveu invulnerable ós golpes a outro antes 
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Milagre do aforcado. 
Meda llón 18 da 

vidre ira nº 2 1 O. 

Catedra l de Tours 
(Francia) 

de liberalo75 e liberou a alma dun terceiro dos demos que o oprimían en plena agonía76; 
prestou o seu burro a un peregrino que fora asaltado, estaba cargado de nenos e acababa 
de perder a súa esposa77 e levou na anca a outro peregrino acurralado pola desespera
ción78; pola intercesión da Virxe, volveu ávida un home ó que o diaño inducira ó suici
dio79 e sostivo durante trinta e seis días a un rapaz inocente que se ofrecera a ser colgado 
en lugar de seu paiBO; borrou un horrible pecado do papel no que se encontraba reflec

tido8 I e resucitou un neno do que 
tamén obtivera o nacemento82; por 

último, cortou as cadeas que pe
chaban as portas do seu santuario 
ante a admiración dos que acudían 
a lle implorar83 e, para terminar, 

proclamouse el mesmo soldado de 
Cristo84. 

Polo demais, esta acción de pro
tección ten o seu reflexo exacto, 
segundo parece , na mestura en
louquecedora dos ex-votos deposi
tados sobre o seu altar ó capricho 
das peregrinacións da acción de 
gracias que desencadean os seus 
favores inauditos : "alii ferrurn aut 

plurnburn ad opus apostoli basilice 
manibus deferunt, alii ferreos vec

tes et rnanicas, e quibus per apostolurn liberantur de iniquoruni ergastulis, humeris por
tant, penitenciam agentes, doicta lugentes" -(uns traen nas mans ferro ou chumbo para a 

obra da basílica do Apóstolo, outros traen as cadeas e as esposas de ferro sobre os seus 
ombros, das que se libraron pola intercesión do Apóstolo e das prisións dos tiranos, fa
cendo penitencia, chorando os seus delitos )85. 



O campión de Cristo 

Non obstante, a sorpresa que provoca a lectura destes milagres non provén tanto da 
diversidade de situacións que confirman a dilixencia e o ardor que este heroe pon para 
socorrer os seus, como da súa dispoñibilidade e da súa mansedume. De feíto, a singu
laridade das súas intervencións remítese ó feíto de que en dezaseis relatos de vintedous, 
o Apóstolo faise presente sen dubidar, de xeito que a maioría dos curados milagrosa
mente vírono, segundo parece, cos seus propios ollos. Por isto, resulta posible efectuar 
dalgunha maneira o retrato robot de Santiago. Hai que sinalar de entrada que as apari
cións do Apóstolo veñen acompañadas moi a cotío por unha claridade tal que ás veces 
cega a vista daqueles ós que a súa visita non está destinada86_ Tan pronto o resplandor 
da súa presenza disipa a escuridade dun calabozo87, como esa irradiación luminosa 
emana das súas roupasBB, cando non se trata dese brillo vivo que desprenden as súas 
armas, como lle ocorreu ós ollos atónitos do eremita grego Esteva ó que Santiago pre
tende demostrar que é realmente "soldado de Deus"B9. 

Unha vez pasado o cegamento, adoita ocorrer que a fisionomía do Apóstolo se pre
cise. Os mariñeiros , que ante o perigo da tempestade ofreceron unha peregrinación ó 
seu santuario, recordan a-nobreza dos seus trazos: "Habebat vero ipse talem faciem: decen

tem scilicet ac eleganteni, qualem nema illorum ante et post videre usus est" (Tiña elunha 
figura tal , a saber, agradable e distinguida, como ningún deles antes nin despois cría ter 
visto)90. O prelado absorto no seu salterio, ó que unha onda monstruosa enguliu xunto 
cos pasaxeiros dun navío ó volver de Terra Santa, viu a Santiago que esraba de pé preto 
deles , sobre o mar embravecido, sen que os seus embates o mollaran nin o máis mínimo: 
"Stans siccis plantis supra Thetidis undas secus illos" (en pé, coas plantas secas sobre as 
augas do mar)9 1_ O peregrino que atentou contra a súa vida e cuxa alma o Apóstolo se 
disputa co diaño, declara pola súa parte: "Videbatur mihi Iacohus iuvenis et venusti aspec

tus, macilentus, medii coloris, qui vulgo brunus dicitur" (E parecíame Santiago mozo e de 
aspecto gracioso, delgado e de cor crebada, vulgarmente dito moreno)92 . 

Pero, sobre todo, sen se deixar contemplar, o Apóstolo actúa e fala. Aquí, levanta o 
neno inerte que se dispuñan a inhumar, tirando del polo brazo dereito e ordénalle que 
tome rapidamente o camiño da súa igrexa: "ut tramitem Iacohitanam cum parentibus suis 

velociter incederet"93 alí, somérxese en pleno mar para pescar o navegante Frisonus que 
caera ó mar completamente armado, en pleno combate naval94 ; más alá aparécese na 
cabeceira dun cabaleiro moribundo brandindo contra os demos o bordón e as bolsas de 
dous pobres peregrinos que socorrera no transcurso das súa peregrinaxe, o que lle per
mitiu ó moribundo quedar liberado do tormento: "Intravit huc sanctus Iacohus ( . .. ). Bacu

lum habebat pro lancea, sacculum pro arma" (Entrou aquí Santiago( ... ). Tiña o bordón 
por lanza e o fardelo por escudo de armas)95; tamén, ergue a un tolleito96. En dúas oca
sións preséntase ante os suplicantes dicindo: "Heme aquí": "Ecce adsum, quem vacas-
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tis"97. Outras dúas veces, xurdindo en pleno drama, declara afectuosamente: "Nolite 

timere, filioli mei" (Non temades meus filliños) 98 . Tamén se lle oe dicir a un italiano 
encerrado nunha alxube: "Veni sequere nie usque ad Galleciam" (Vén e sígueme ata Gali
cia)99. Pero tamén acorre que lle ordena ós navegantes que deteñan o seu navío, gritán
dolles de lonxe cunha voz forte, "a longe exclamans"IOO, o que se inmisce na manobra, 
para estupor clunha tripulación desamparada : "Et statim vele cordas idem inclinavit, 

ancharas emisit, ratem pacificavit, et tempestati imperavit, et, Jacta ilico in niari magna 

tranquillitate, apostolus disparuit" (E de seguida el mesmo baixa as cordas da vela, botou 
as áncoras, calmou a nave e deu ordes á tempestade, e calmando ó momento o mar, desa
pareceu) 101 . 

Se en clúas ocasións o redactor dos milagres designa ó seu heroe como Dei miles 

(cabaleiro ele Deus)I02, a aquel que lle pregunta, Santiago preséntase máis a miúdo como 
apóstolo: "Ego sum Iacobus apostolus Dei" (Son Santiago, Apóstolo de Deus)I03. Isto sig
nifica que o beneficiario do milagre non sempre o recoñece e, en consecuencia, que o 
Apóstolo non leva ningún signo distintivo particular na súa persoa, ben sexa a cuncha, 
insignia do seu santuario, ou calquera outro tipo de atributo que permitiría identificalo 
automaticamente. De feíto, a única vez en que é sorprendido ataviado cunha bolsa e un 
bastón ele peregrino, es tes non son os seus 104, e cando aparece acoirazado de pés a 
cabeza, é obvio que non parece disposto a se servir desa panoplia circunstanciaJI05. Non 
resulta menos instrutivo tampouco observar cales son as situacións que chaman ó uso 
do epíteto miles Dei. 

Un santo anticonformista 

Cando Santiago fa¡ saltar os ferrollos das portas que pechan o seu santuario, ante a 
pregaria do conde de Saint-Gilles e dos seus homes clesexosos de velar preto del, estes 
non o invocaron senón como: "Beatissime apostole Dei Iacobe"I06 , e, con todo, son todos 
cabaleiros . O que atrae, polo tanto, sobre o Apóstolo o superlativo "Jnvictissimi Impera

toris miles" non remite tanto á condición dos seus suplicantes como á prontitude coa que 
el atende o seu desexo, prontitude que trae a proba manifesta da súa presenza activa na 
igrexa na que o seu corpo é venerado. De feíto, loucos de alegría, entran en tromba na 
súa capela: "Oui vehementer letificati introierunt; tantoque magis ex eodem miraculo exul

taverunt, quanto evidencius beatum apostolum, Invictissimi Imperatoris militem, verissime 

vivere probaverimt, quem tani celeriter eorum peticioni affuisse viderunt" (Eles entraron 
contentísimos e alegrábanse tanto máis con este milagre canto máis evidentemente 
demostraron que o santo Apóstolo, soldado do máis invito Emperador, vivía con toda cer-



teza cando tan pronto o viron acudirá súa petición)I07. Evidentemente aquí o propio 
redactor fo¡ o que tirou a conclusión do feíto. Porén, no século XV, o pintor que ilustrou 
o Miroir Historial de Vincent de Beauvais que se conserva en Chantilly, non caeu no 
engano: non só representou o Apóstolo cos trazos dun peregrino sobre o cumio do seu 
santuario, senón tamén na hora do seu suplicio, vestido coa camisa branca do conde
nado, xusto por riba dos fogosos penitentes que fincan o xeonllo ante ePOS. 

Se polo tanto a Santiago non lle importa aparecer como cabaleiro ós olios dun gran 
señor -neste caso o conde de Toulouse e os seus homes lixios-, non resulta estraño que 
ouse inspirar nos campesiños, turba rusticorum, a idea incrible de se dirixir a el de 
maneira insólita: "Beate Iacobe, bone miles", para grande escándalo do eremita Estevo 
que venera no Apóstolo o pescador de Galilea convertido. Polo que os reprende severa
mente: "Stultissimi rustici, gens fatua, beatum Iacobum non núlitem sed piscatorem vos 
vacare convenit" (Aldeáns tontos, xente necia, a Santiago debedes chamarlle pescador e 
non cabaleiro) 1º9. Non obstante, cando Santiago se lle aparece de verdade - "candidis
simis vestibus ornatus, necnon militaria arma titanis radios excedentia indutus, quasi miles 
effectus" (vestido de branquísimas roupas e non sen cinguir armas que sobrepasaban en 
brillo ós raios, como un perfecto cabaleiro)- non por isto o fai caracoleando no seu 
cabalo. Mostrándolle a este grego estupefacto as dúas chaves que ten na man, cóntalle 
que se prepara para abrir ás armadas cristiás as portas dá cidade de Coimbra,-ó día 
seguinte pola mañá, ás novel 10. 

Con todo, a razón desta repentina mobilización deixa entrever a posibilidade da apa
rición fulgurante do cabaleiro celeste, xa que parece incrible que o Apóstólo puidera pre
ceder os cristiáns na batalla e obter para eles a vitoria doutra maneira que non fora a 
cabalo: "ea namque taliter tibi appareo, ut nie Deo militare eiusque athletam esse, meque 
in pugna contra Sarracenos Christianos anteire et pro eis victorem existere, amplius non 
dubites" (por iso aparezo nesta forma para que non dubides máis de que milito ó servizo 
de Deus e son o seu campión e na loita contra os sarracenos precedo os cristiáns e saio 
vencedor por eles) 111. 

Non obstante, a xustificación que Santiago dá a este compromiso belicoso non ten 
ningunha ambigüidade: "Impetravi enim a Domino, ut universis me diligentibus ac recto 
carde invocantibus protector sim et adiutor periculis in cunctis" (Conseguí u do Señor ser 
protector e auxiliador de todos os que me aman e me invocan de todo corazón en todos 
os perigos)I 12. Non se trata de agredir a quen sexa e moito menos de matalo. Oeste xeito, 
ó se dirixir contra o corsario sarraceno, Avitus Maimon, no furor dunha abordaxe, o Após
tolo unicamente lle advirte de que a súa embarcación será confiscada en proveito dos 
cristiáns se non solta inmediatamente a presa, en lugar de fulminalo no acto. A conti
nuación segue un diálogo sabrosol13. Esta é a razón tamén pola que alío Apóstolo se 
lanza de maneira manifesta a unha carreira sen alento, conténtase con cubrir co seu 
escudo -"clipei sui protectione"-, ó longo dunha distancia de seis leguas, o cabaleiro que 
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protexe, en lugar de deixar cravados no sitio a aqueles que lle dan caza con rudeza. Por 
esta razón, finalmente, a única vez na que o Apóstolo se presenta de verdade a cabalo, 
faino nun contexto nada menos que guerreirol 14. De maneira evidente, este santo polí
tico non fai política. 

O cabaleiro dos pobres 

Trinta loreneses desexosos de viaxar a Galicia ó trote dos seus cabalas fan o xura
mento de se prestar asistencia mutua, agás un que se nega a xulgar a súas forzas de ante
mán. E ocorreu o que tiña que acorrer. Un dos peregrinos que caeu enfermo converteuse 
nun lastre insoportable para os seus compañeiros, que se viran reducidos a percorrer 
penosamente en dúas semanas un camiño que non levaba máis de cinco etapas. Ó se 
achegar ós Pireneos víronse vencidos pala impaciencia e o desánimo e decidiron aban
donar á súa sorte ó enfermo, que empeoraba de día en día . Esquecendo a súa promesa 
todos o abandonaron salvo un, aquel que precisamente non quixera comprometer a súa 
fe por medo a xurar en falso. Este quedou ó carón do enfermo durante todo un día, en 
Saint-Michel-Pied-de-Port, chegando a velalo durante a noite. E así é que subiu como 
puido ás costas ó pobre enfermo, ó que lle tremía todo o carpo. Ambos acabaron por cae
ren, vencidos polo esforzo, non lonxe, sen dúbida, desa Cruz de Carlomagno -Crux 
Karol- na que os peregrinos, virándose en dirección a Galicia, adoitan dirixir a súa pre
garia a Santiago, despois de fixar en terra a cruz do seu sacrificiol 15. 

A noite non tardou en caer e pronto o enfermo entregou a súa alma a Deus. Sentín
dose subitamente so e sen recursos, envolto ademais por unha escuridade cargada de 
horrores, o supervivente asaltado polo pánico desfalecería se non apelara de inmediato 
a Santiago dende o seu máis fondo desamparo. Naque] mesmo instante xurdiu un caba
leiro de paso que lle preguntou sen cumpridos: "Quid hic agis, frater''? (¿Qué fas aquí, 
irmán?), e este, lonxe de se quei"Xar polo seu infortunio e pensando só en enterrar ó seu 
compañeiro, declarou non saber qué facer naquelas terras desolados. O cabaleiro res
pondeulle sen miramentos: "¡Bótame acó ese marta e ti monta no cabalo detrás de min, 
ata que cheguemos ó lugar da sepultura!". E así o fixo. 

Sen dúbida, o peregrino non pensaba ir máis alá do próximo hospicio de Roncesva
lles onde os peregrinos teñen un cemiterio. Pero cal non fo¡ a súa sorpresa ó espertalo á 
alba aquel que o levara nas ancas, a unha legua da igrexa do Apóstolo, no Monte do Go
zo, onde os peregrinos expresan a súa alegría ó percibir na brétema as torres da cidade 
de Santiago -"ante solis ortum uno miliario citra monasteriuni apostoli in monte Gau
dii"-. O cabaleiro, que tamén descargara o morto, ordenoulle que fara na procura dos 



cóengos da basílica para que lle deran sepultura dignamente. Tamén lle recomendou 
que se unira sen falta á vixilia de pregarias que os peregrinos adoitan facer no seu san
tuario. Por último, díxolle que no camiño de volta volveríase en~ontrar cos seus compa
ñeiros en León e pediulle que os advertira que a súa peregrinación era nula e sen valor 
ata que expiaran o perxurio do que eran culpables e se restablecera no "hopus fidei et 
pietatis" que só comprace a Deus. Só daquela a venda caeu dos seus ollos e recoñeceu 
o Apóstolo baixo a aparencia dese cabaleiro que desapareceu rapidamente: "Tune 
deniuni his auditis, intelligens ipsum esse Christi apostolum, ad pedes eius procidere 
voluit, sed Dei miles non ei amplius comparuit" (Ó oír isto entendeu á fin que este era o 
Apóstolo de Cristo e quixo caer ós seus pés, mais o soldado de Deus non lle fo¡ visible 
por máis tempo) 116. 

Qué dicir senón que o peregrino desamparado non sospeitara en absoluto a presenza 
de Santiago na irrupción inopinada claque! que se lle aparecera "quasi miles insidens 
equo" (como soldado a cabalo)ll7. ¡Que sorprendente discreción! A única vez na que o 
Apóstolo cabalga realmente unha montura, non só non se preocupa por ser recoñecido, 
nin agradecido, senón que intervén nun contexto pacífico, sen brillo nin estrondo, para 
facer de enterrador e de_ salvador. ¿Acaso non é desconcertante? Porén, cando se inte
resa de preto por un verdadeiro cabaleiro -vasalo dun tal Girin o Calvo de sinistra me
moria que viviu a fins do século XI, señor de Donzy, en Forez, .cantón de Feurs, ó-oeste 
de Lyon-, que cumpriu a súa peregrinación a galope, non parou ata facelo renunciar ó 
seu cabalo, de maneira que chegou a Compostela como un verdadeiro penitente, a pé, 
cargado coa súa bolsa e o seu bastón, e tan extenuado que apenas tivo fórzas para se en
camar antes de morrerl is. ¿Deferencia singular? Como vemos, se ben hai que conside
rar estes relatos como simples exenipla fermosamente escritos, que efectivamente o son, 
vistos dende un ángulo exclusivamente literario, o retrato de Santiago que permiten es
bozar está moi lonxe do da imaxinería de Épinal que un esperaría encontrar nesa vasta 
andrómena como é o Codex Calixtinus ós ollos ele Joseph Bédier. 

En todo caso, o famoso milagre dos Trinta Loreneses tivo un grande éxito. Sexa certo 
ou non o fondo desta historia, o certo é que en Compostela se veneraba unha capela 
chamada Ermida de Santa Cruz ou do Carpo Santo, edificada probablemente no lugar 
non que se enterrou o peregrino ás Portas de Cize, preto de Roncesvalles, e que despois 
fo¡ milagrosamente transportado a Galicia. Durante a súa vida, Diego Xelmírez fíxoa 
reconstrufrII9. Esta historia tivo unha repercusión iconográfica tan grande que Juvenal 
de Orvieto a evocou magníficamente nas paredes da capela de Santiago, na igrexa de 
Araceli , en Roma. De feíto, é en Italia onde aparece representada máis a cotío. A minia
tura do Liber Consort{ii] Sancti Iacobi appostoli de Ga[litia], en Parma, que data do ano 
1399, ofrece un exemplo sorprendente desto1 20. Pero tamén aparece pintada, polo ano 
1300, no frontal de Sant Jaume de Frontanya, conservado no Museo Diocesano de Sol
sona, en Cataluña. 
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Se non se encontra en Francia é por causa dunha singular aberración: o Apóstolo da 
cabalo, que leva a un peregrino nas ancas que suxeita o bastón coa man dereita, apré
ciase en dúas vidreiras da catedral de Saint-Gatien de Tours (Ventás 5 e 21 O). A primeira, 
que é amáis antiga, provén da venerable basílica Saint-Martín, por desgracia desapare
cida -construída arredor do ano 1250-, mentres que amáis recente, que ocupa as ven
tás altas do coro, pertence só ó terceiro cuarto do século XIII. ¿Pero quen era aquel 
peregrino que tivo a boa fortuna de ser levado da cabalo detrás do Apóstolo? O contexto 
deste medallón non deixa lugar a dúbidas, trátase do peregrino suspenso, ¡o famoso col
gado descolgadol21! Vese que en Tours, na súa vivacidade, Santiago non tivo a pacien
cia ele esperar o regreso dos país para lles devolver o seu fillo, inxustamente condenado. 
É no momento no que se desfán en choros ó pé do seu altar cando o-empurra delicada
mente para eles, pois neste caso, como sobre o frontal de Frontanya, xa aparece a fami
lia composta polo pai, a nai e o fillo. 

A fins do século XIV no manuscrito de Parma, abstracción feíta do gran nimbo ama
relo que o aureola, o Apóstolo da cabalo resulta recoñecible pola túnica azul constelada 
de cunchas e polo manto vermello que loce. Non obstante, a pesar de que non leva bolsa, 
el ten o seu propio bastón. Arredor do ano 1300, en Frontanya, Santiago só leva a súa 
túnica e o seu manto de apóstolo. Non obstante resulta curioso sinalar que antes do ano 
1261 , data probable da súa morte, o dominico borgoñés, Étienne de Bourbon, imitando 
nisto a Vincent de Beauvais, non dubida en precisar que, nesta circunstancia, Santiago 
tiña o aspecto dun peregrino: "Tune advenit beatus Jacobus in forma peregrini, eques 
veniens ( ... )". lsto explicaría que lle inspirara confianza tan rapidamente a súa suplicante. 
Porén, o Liber Sancti ]acobi non canta nada semellante. 

Un milagre exemplar 

¿Que ocorreu uns séculos máis tarde? ¿Aínda se pode dar a sorpresa, no cerne dos 
tempos modernos, dunha aparición ou dun milagre de Santiago, ou ben o Apóstolo sen
tou a cabeza ó cabo dos séculos? A Pragmática do 13 de xuño de 1590 canta como o reí 
de España, Filipe 11 (1527-1598), preocupado pola recrudescencia do vagamundeo, 
desenmascara os falsos peregrinos e prohibe levar o hábito, a excepción dos estranxei
ros: "Salud y gracia. Sabed (. .. ) que muchos hombres, assi naturales destos Reynos, como 
de fuera dellos, andan vagando sin querer trabajar (. .. ) y para poder hazer con mas liber
tatd lo suso dicho, fingen que van en romeria a algunas casas de deuocion diziendo auerlo 
prometido, y se visten, y ponen abitas de romeros y peregrinos, de esclauinas y sacos de sayal, 
y otros paños de diuersas colores, y sombreros grandes con insinias y bordones, por manera 
que con esto engañan a las justicias"I22 . 



É así como o 26 de abril de 1624, compareceron en Compostela ante as persoas in
vestidas para isto, coa fin de abrir unha instrución especial, por unha parte: "vna muger 
que benia ( . .. ) en ábito de pelegrina con vna mantillina á modo ~ hesclabina berde y vn 

sombrero pardo", e pola outra, dous homes que a acompañaban vestidos de igual modo . 
O nome desta muller é María de Franquís. Ela era italiana, nada na Guaida, a tres le
guas de Parma, no ducado de Módena, onde residía habitualmente. Con 25 anos de 
idade e filia de campesiños, é a q~inta dunha familia de sete fillos. Casada dende había 
apenas tres anos, acababa de perder os seus dous fillos -Francisco, de dous anos de idade 
e Catariña, de once meses- en tráxicas circunstancias. Seu home, Francisco Patiño, duns 
33 anos, estaba ó seu carón así como un curmán deste, Sebastián da Huerta, de 24 anos 
de idade. El é español e nado en "Monteagudo en la Tierra de Cuenca'', de profesión "sol

dado de su magestad'', vivía da súa soldada e do traballo da terra. Non obstante, sabía 
ler e escribir e incluso chegou a lles dar algúns rudimentos de instrución a uns nenos, 
mentres que a súa muller asina cunha cruz e seu curmán non sabe nin facer isto. Eles 
coñecéronse hai tres anos "na billa de la Gayde" e unha vez que se comprobou que es
taba solteiro e que non tiña ningunha clase de impedimento, ambos "se casaron por 

amores". A súa unión fo¡ ?endicida por "don Bernardo teniente cura de la yglesia parro

quial del Sr. Santantón de la dicha uilla", da que Maria de Franquis era parroquiana. 
A historia deste tal Francisco Patiño non resulta banal, senón que se encontra-com

plicada polas lagoas do documento orixinal producidas pola acidez da tinta e a mala cali
dade do papel sobre o que Juan Sánchez, notario apostólico de Santiago, plasmou-a 
declaración do interesado. Orfo a temperá idade, abandonou antes dos -12 anos o teito 
paterno no que deixaba a unha irmá e tres irmáns. Estivo en Orán na costa berberisca, 
despois en España, en San Clemente da Mancha, despois' de novo no mar Mediterrá
neo rumbo a Italia . Pero a expedición durou pouco. Sorprendido por "os niaras", acaba 
en Arxel, onde é reducido a catividade xunto con 250 soldados e mariñeiros españois. 
Vendido como escravo, rema durante cinco anos nas galeras do Gran Turco con base en 
"Constanteynopila '', ata o día en que, levado pola tempestade ata a illa de Malta, é libe
rado ó final dun combate naval "con vnos galiones de cristianos". Desembarcado en Sici
lia cos seus compañeiros de chusma, queda alí durante dous meses . Feíto que non se 
debe deixar de sinalar, xa que dalgunha maneira é culpable, de que: "antes desto, el decla

rante hestando cautibo abia hecho boto al señor Santiago de benir á hesitará su santo cuerpo 

á la ciudad de Santiago de galicia dandole Deus libertad ... del cautiberio". Pero así é; entre 
a súa liberación e o seu matrimonio parece que Francisco Patiño, coa alegría de amar e 
de ser pai, esqueceu executar o seu voto. 

Oeste modo, "la uispera del señor Santiago'', é dicir, a noite do 24 ó 25 de xullo de 
1623, mentres Francisco e Maria durmían fondamente cos seus filias, os catro deitados 
na mesma cama -a vinte pasos da igrexa Saint-Antaine na que casaran-, víronse esper
tados bruscamente polos berros dos veciños alborotados pola crepitación do incendio 
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que devoraba a súa casa. Cando os esposos saltaron precipitadamente "de la cama en 

camisa, descalzos, sin 9apatos", se viron rodeados polas lapas. Mentres que María enlou
quecida, "daba bozes á Deus pidiendo misericordia'', el, acordándose de Santiago berra
ría, segundo o testemuño da súa esposa, xa que aquí a declaración de Francisco Patiño 
resulta ilexible: "bendito apostolo Santiago balédenie que prometo de hir en rromaria á hesi

tar buestro santo cuerpo á Santiago si me librais de tanto peligro". 

Chegados a este punto, os dous testemuños cadran en recoñecer que, no intre no 
que o Apóstolo se lles apareceu na habitación na que se encontraban, rodeado dunha 
claridade diferente da luz natural, como eses fulgores sinistros que proxectan as ascuas, 
e que no momento mesmo no que a súa imaxe se esvaeceu, o Jume desaparecera com
pletamente, sen que nin eles nin ninguén fixeran nada por apagalo. Á parte da sorpresa 
e o gran pavor que sen ti u Maria, os esposos libráronse abo prezo, pois só lles caeu a casa 
na cabeza, xa que o derrube fo¡ alí mesmo. ó saíren indemnes dos cascallos fumegantes, 
"en camisa y descal9os como dicho tiene", el diante, ela detrás , -o que quedaba das pare
des da casa non era máis alto ca unha "vara"-víronse rodeados por unha multitude estu
pefacta e escoltados ó despuntar a alba "á la yglesia del Señor Santiago de la dicha uilla", 

onde oíron a misa celebrada "con mucha salinidad". A dicir verdade, unha parella de veci
ños , campesiños como eles 'Juan paricin" e "benadicta" a súa muller, proporcionáranlle 
mentres algo con que se vestir. Non obstante, aínda non ben cruzaran o limiar da igrexa 
cando recoñeceron a imaxe do santo que se lles aparecera: "hieran hestaba pintada la 

imagen del bendito apostolo señor Santiago en la mesma figura de rromero como dijo la 

declarante la bió en el fuego", e Francisco confesou publicamente: "heste es el Santo que 
se me aparesció en el fuego en mi cassa". Estas foron as únicas palabras que proferiu, xa 
que tanto o un como a outra se encontraban nun estado de shock. 

Non obstante, para María e Francisco non acabaran aínda as probas. Ó final da misa, 
conducíronos a unha casa que "vn caballero que es conde de san polo" puxera xenerosa
mente ó seu dispor. Foi alí cando ó volver en si "se acordaron de los nifíos". Veciños que 
xa removían o entullo descubriron a Francisco e a Catarina. Ambos morreran. Os cor
pos dos pequenos encontráronse un ó carón doutro. Pero, milagre, o Jume que consu
mido a cama e as mantas nas que estaban envoltos non os tocara, de maneira que se 
encontraban intactos coa súa camisa. Ó se informar da noticia, o duque de Módena 
interveu para que os nenos fosen levados tal cal á igrexa "y luego se publicó el dicho mila

gro por toda la tierra y comarca". A transcendencia fo¡ tal que o "~onde de San pal" pr6-
púxolle ós esposos cambiar a casa que lles prestara polas cinzas da súa para erixir unha 
igrexa na honra de Santiago, no lugar mesmo do milagre . 

Quince días máis tarde, repletos de esmolas e vestidos co hábito de peregrino, Fran
cisco e Maria emprenderon o Camiño de Santiago. En Francia, aínda non ben estaban 
entre Salon-de-Provence e Arles, uns bandoleiros roubáronlles todo, incluídos os seus 
atavíos. Por fortuna , "vn capitan hespañol que hestaba en }rancia" veu na súa axuda, de 



maneira que puideron alcanzar Monteagudo, a vila natal de Francisco, ó que chegaron 
desfalecidos nos últimos días de decembro, tras pasado por Barcelona e Tarragona. A 
fatiga e as emocións sufridas, non menos que os rigores do inverno, non lles permitiron 
retomar o camiño ata fins do mes de marzo. Oeste modo chegaron a Compostela o luns 
22 de abril de 1624, na metade do día, na compaña de Sebastián da Huerta, quen se 
mostrado desexoso de seguir a seu tío e a súa tía . Rapidamente dirixíronse "a yglesia mayor 
donde hestá el cuerpo del gloriosso' apostolo Santiago", na que se confesaron. Ó día seguinte 
martes, volveron os tres á basílica para "facer os seus votos" a Santiago: "rrescebieron el 
santisini6 sacramento de la eucarestía en la capilla del rrey de francia y abrazaron la yma
gen del Santo apostol y hizieron su rrornaría en oración". 

A seguir abandonaron sen máis tardanza a cidade santa, con présas por regresar. Esa 
mesma noite, encontrábanse xa en Ponte Ulla, a uns vente quilómetros ó sueste de San
tiago, na estrada de Ourense, onde se aloxaron na casa dun veciño. Pola mañá cedo ó 
iren cruzar a ponte descubriron a man dereita un oratorio -"al modo de vna capillica"
no que se encontraban "vna imagen del señor Santiago y otra yrnagen de nuestra señora", 
ante as cales se axeonllaron para recitar a súa pregaria. Ó se volver erguer, Francisco sen
tiuse desfalecer. En van intentou incorporarse tres veces, só conseguiu caer a terra, o 
sombreiro dun lado e a éspada doutro. Ó tempo, tivo a impresión de que "de la yrnagen 
del señor Santiago salía vn gran rresprandor". De maneira evidente, o Apóstolo lle-prohi
bía ir más lonxe. Maria tamén se sentía incapaz de dar un paso. Incluso, "se le ponia 
delante de los ojos une claridad como de fuego que le quitaba la bista de los ojos". E daquela 
Francisco dixo: '"bolbarnos a Santiago' y se bolbieron todos tres juntos". En definitiva, os 
esposos non debían abandonar Santiago sen haber revelar os favores dos que foran 
obxecto, nas formas prescritas, "para que conste da verdad dellos y que se les pueda dar fee 
)' crédito y tenerlos polauténticos y pintarlos con otros milagros del glorioso apostol San
tiago". Se Francisco non se decidira, era, segundo as súas palabras, "por ynrnaginar que 
hestando pobre corno hestaba ... ", non lle conviña chamar a atención sobre el. Aquí se 
detén esta extraordinaria historia 123. 
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Aparicións e iconografía 

Que Santiago permanecera sempre vivo tanto no século XVII coma no século XII é o 
que demostra a porfía o voto de Louis Thourotte, ourive en Saint-Quentin, que en 1651 
viaxou a Santiago co seu filio en acción de gracias ó Apóstolo por saír da prisión na que 
estaba apodrecendo por causa dunha falsa acusación. Tamén o demostra a curación no 
mes de setembro de 1687 daquela pobre muller contrafeita, condenada a se ir arras
trando en total desamparo, e que estaba tan desprovista e mal vestida que o cabido tivo 
que vestila no acto; ou incluso a odisea de Francisco Soragni, capelán da armada do 
duque de Baviera, orixinario de Reggion, no ducado de Módena, o cal capturado polos 
turcos en Hungría e presionado para que abxurase, invocou o Apóstolo-con todas as súas 
forzas, tan ben que conseguiu escapar dos muros do seu calabozo, e despois de se eva
dir, tirouse nu ó Drave cos pés encadeados, logrando chegar á outra beira. Ó punto veu 
a Santiago para lle ofrecer a súa cadea. O 28 de maio de 1688, rexistrou por escrito o 
milagre da súa liberación, coa axuda do capelán do Hospital Real124. 

Dende logo aquí non se produce ningunha aparición. Non obstante, a imaxe do Após
tolo segue a xogar un papel incitativo nada desprezable. Así, cando Louis Thourotte che
gou á súa casa despois de ser liberado para súa gran sorpresa, antes incluso de saudar á 
súa muller, descubriu ós seus pés "vn papel doblado" que recolleu de seguida e sobre o 
que viu con estupor, gravado no medio dunha cuncha, "la imagen del gran Santiago con 
vn bastón". Neste singular encontro percibiu o sinal inequívoco de que debía cumprir a 
súa promesa de inmediato. Por esta razón, levou consigo aquela modesta estampa e ofre
ceulla a Santiago a modo de ex-voto, "con la cabeza de oro del glorioso S. Quintín, apos
tol y patrón de (su) ciudad y del Verrnandois", obxecto que quizais era unha luxosa insignia 
de peregrinación cicelada por el mesmo, xa que era ourive de profesión. 

Mellor aínda apréciase no caso das aventuras que lles aconteceron ós esposos Patiño: 
a imaxe do Apóstolo parece animarse ás veces ou, polo menos, comeza a irradiar unha 
intensa luz, como ocorreu en Ponte Ulla, manifestándose deste modo a vontade do santo. 
Dende logo, dirase que esta época está chea de relatos análogos e que se viron, inme
diatamente despois da Reforma, numerosas imaxes santas que sangraban ou choraban 
como reacción ó traumatismo provocado pola iconoclasia hugonota. Ademais Santiago 
sérvese visiblemente das súas imaxes para dar sinais, é máis, non dubida en conformar 
a súa aparencia á idea que a xente adoita ter del. Isto é quizais o que explica, en defini
tiva, o dobre paradoxo que representan tanto a persistencia ou a resistencia da iconogra
fía peregrina do Apóstolo en Europa, en pleno século das Luces, como a súa introdución 
e mantemento en España, incluso cando levar hábito estaba prohibido para os súbditos 
da súa Maxestade. 

De feíto , ¿que imaxe dá o Apóstolo de si mesmo? A declaración de María de Fran
quís e de Francisco Patiño achega sobre este punto toda a claridade desexable. A pesar 



da desconfianza que esperta o hábito de peregrino, é precisamente baixo esta aparen
cia como Santiago se lles aparece no medio das lapas. María constatouno perfecta
mente: "porque le bió en fegura y traje de rromero bistido con vna bestidura larga hasta 
cassi media pierna y encima de los hombros y de la dicha bestidura otra como cubierta que 
en hespana llaman hesclabina y tanibien en la tierra de la declarante le llaman ansi, y di
chas bestiduras y hesclabina hera(n) de color pardo como traynos rromeros que la decla
rante á bisto en hesta santa Yglesiá", é dicir, en Compostela. Francisco indica pola súa 
parte que reparou en que na man sostiña "un bordan de la suerte que lo trayn los peligri
nos que bienen en rromaria á su santa cassa" e que "la bestidura hera frayresca", é dicir, 
comparable na súa textura a un hábito de capuchino ou de calquera outro irmán men
digo. Se ben María reparou efectivamente no bastón, polo contrario, no seu pavor non 
se fixou se o Apóstolo tiña a cabeza cuberta ou ía descalzo - "no bió que tenia puesto so
bre la cabe9a, ni menos si hestaba descalzo"-, mentres que Francisco se acorda de que o 
sombreiro que levaba estaba adornado cunha cuncha e fo¡ precisamente por este deta
lle polo que o recoñece: "y sombrero con vna concha de la mesma suerte que hestá pin
tado al olio en vna yglesia que confina con la dicha uilla de la Guaide por dando decla
rante le conosció que hera el señor Santiago". Pero curiosamente, mentres que María a, 
grosso modo, discerní u Ós trazos do rostro de Santiago -"la fegura del rrostro hera de 
hombre uiejo y buena cara gruesso"-, o testemuño de Francisco que quedara cegado, re
sulta máis evasivo: "tenia el rrostro como si fuera hombre de media hedad avnque ca gran 
rreprandor que tenia (. . . ) no se podian determinar las fayciones ni hedad"l 25. 

O que importa destacar aquí é que, así como no século XII no Liber-Sancti ]acobi se 
di que Santiago aparece "in apostolica effigie", é dicir, segundo os trazos que lle confire 
a iconografía románica, tamén no século XVII se mostra baixo a aparencia que recibe na 
iconografía postridentina. Dito doutro modo, sexa cal for a época, Santiago non se des
marca da súa imaxe común. Na clásica, leva un vestido de tea ruda, ten os ombros cuber
tos por unha manteleta ou esclavina e aparentemente aínda non renunciou a cubrir a 
cabeza co gran sombreiro que ás veces lle dá un aire de filibusteiro . Non se preocupa, 
polo tanto, de dar unha imaxe singular de si mesmo. Dado este punto de vista, existe 
unha ósmose perfecta entre as manifestacións do Apóstolo e a súa imaxe máis habitual. 
Isto é como dicir que, unha vez máis, Santiago se encontra totalmente ó servizo daque
les que o invocan. Seguramente, isto non impida ós artistas axustar mellar a súa silueta 
segundo o seu talento, conferíndolle elegancia e beleza, reconstruíndo aquí ou alío traxe 
dun hábil drapeado ou, pola contra, equipándoo cos atributos ordinarios dos xacobeos, 
tales como esa inevitable cabaza que acaba por enganar ós iconógrafos máis puntillosos, 
mentres que ás veces esquecen dotalo do seu breviario. Non acorre entón o mesmo co 
Apóstolo coma con Cristo ou a Virxe, cunhas aparicións que son a cotío a orixe dun novo 
"tipo" iconográfico, xeralmente inédito, como sucede coas imaxes do Sagrado Corazón 
ou de Notre Dame da Salette, de Lourdes ou de .Fátima. 
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Baixorrelevo con 

Santiago cabale iro. 

Ayacucho (Perli) 

É probable que, a fin de cantas, a análise das aparicións atribuídas a Santiago no 
Novo Mundo desemboque en conclusións análogas. Garcilaso de la Vega, que oíu estes 
feítos da boca de numerosas testemuñas, relatou como durante o famoso asedio de Cuzco 
en 1536, os españois reducidos á situación máis extrema experimentaron, o mesmo que 
os indios que os asediaban, "la presencia del bienaventurado Apostol Santiago (. .. )encima 

de un hermoso cauallo blanco, embrazada una adarga, y en 

ella su diuisa de la orden militar, y en la mano derecho una 

espada que parescía relámpago, según el resplandor que echaua 
de si. Los Indios se espantaron de ver al nueuo cauallero, y 

unos a otros dezian quen es aquel Viracocha, que tiene la 
1'llapa en la mano? que significa relámpago, trueno y rayo"l26. 

Santiago fo¡ elixido así "Patrón de Cuzco" e se sorprendía o 
inca "de que los historiadores no hiciesen mención (de estas 

maravillas y de otras) siendo cosas tan grandes y tan notorias, 
que en nii niñez las oí a indios y españoles, y los unos y los 

otros las cantaban con grande admiración". Así se ve como 
neste caso excepcional a hierofanía do Apóstolo se trans
formara dalgunha maneira nunha herdanza común, e in
cluso nun acontecemento fundador. 

Agora ben, o Inca Garcilaso acórdase de que esta visión 
se representara no frontal dunha das igrexas de Cuzco: "En 

el hastial de aquel templo que sale á la plaza pintaron al 

Señor Santiago encima de un caballo blanco con su adarga 

embrazada y la espada en la niano y la espada era culebre

ada; tenia muchos indios derribados á sus pies, muertos y 
heridos. Los indios viendo la pintura decían; un Viracoche 

como este era lo que nos destruía en esta plaza. La pintura 

dejé viva el año de 1560 cuando me vine á España(. .. )127. 

Por outra parte, frei Antonio de Remesa!, "el príncipe de los cronistas de Guatemala", que 
escribiu arredor de 1615-161 7, contaba como os capeláns que acompañaban ós con
quistadores tiñan por costume despregar no momento dos combates unha pintura sobre 
a que de ordinario figuraba "la imagen del glorioso Apostol Santiago en la forma en que 

apareció al Rei don Alonso de Castilla en la batalla de Clavija, en un caballo blanco, 
armado, peleando, con muchos moros a los pies"128. 

Non obstante, este fenómeno de circularidade non impide que se puideran ter vi
sións inéditas . De feíto, noutro encontro as testemuñas estupefactos declaran que viran 
"una claridad tan activa y en el centro una cruz refulgente, como de cuatro varas, entre 

blanca y roja y a su lado una imagen que les representaba al patrón de las Españas"l29 . Agora 
ben, en Ayacucho, nos Andes, un vendedor de estampas moldeou outrora, en pedra de 



Huamanga, un singular pequeno baixorrelevo que mostraba ó celeste cabaleiro trans
formado mentres tanto en protector de tranquilos rabaños, enmarcado nunha inmensa 
cruz rebereteada de escarlatal30. Tamén en Bolivia viron aparecerse a Santiago baixo a 
aparencia dun espléndido rapaz: "es el dicho mancebo niuy hermoso y reluciente y muy res

plandeciente, y que se les desaparece algunas veces y que, cuando torna a aparecer, viene 
con gran ruido y resplandor"131. En especial, os ex votos pintados nunha prancha de 
madeira en México demostran á frecuencia con que "o fillo do trono" é o santo invo
cado nos casos de urxencia e no que calquera confía. Oeste xeito, o "retablo" ofrecido 
por Macaría Sandoval, o 25 de xullo de 
1943, mostra o xinete das nubes apare
céndose sobre a enferma encamada no 
seu pobre xergón de palla e madeira: "Me 
encontraba gravemente enferma de infec
ción intestinal (xullo de 1940 )", reza a ins
crición pintada deba:Lxo da escena que pon 
na súa boca, "me encomendé a Sr Santiago 

e inmediatamente sane. En accion de gra
cias dedico el presente en Tenextepango"l32. 

Outros ex votos de forma semellante 
mostran que o Apóstolo non deixa de pres
tar socorro en circunstancias dun florile
xio que podería formar un libro en todo 
punto comparable ó Libro II do famoso 
Liber Sancti ]acobi. Este é un epígrafe que 
Louis Thourotte, de Saint-Quentin, dende 
logo non obviaría. Xulguen vostedes: "Dedico este retablo al Sr Apostol Santiago ]acovo por 

el grande milagro que me isa cuando me metieron a la carcel por calunias y sali limpio. 

Grasias a mi Sr Santiago que me cuida. Esto me paso en octubre 14-1952, Xullo 5-1953"133. 

Compréndese así que a véspera da festa de Santiago, en Guaqui, se adore o apóstolo nos 
seguintes termos conmovedores: "Señor mío Santiago/ Ilustre Patrón de Guaqui /Eres luz 

de conciencia /y faro de salvación / Pongo en tu gracia Sefwr / Sefíor del que sufre y llora 
I Sefíor de mi vida humilde/ A tus plantas yo imploro"I34. 

Retablo exvoto de 
Macaría de Sando
val (25 de xullo de 
1943). Obra 
popular mexicana 
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Santiago cabale iro 
(século XII l). Porta 

do claustro da cate

dral de Santiago de 
Compostela 

A modo de epílogo 

Sublevator Oppressorum e Suffragium Viatorum 

Serafín Moraleja sinalou o carácter en certa maneira "heráldico" da imaxe ecuestre de 

Santiago. E en efecto, no século XIII esta figura encóntrase preferentemente en selos co

mo o de Afonso IX (1188-1230), reí de León, cunhas marcas que son coñecidas e que da
tan respectivamente do ano 1226 
e 1228. No século XIV, a matriz 
dun selo atribuíble ó Concejo de 

Santiago leva esta imaxe dinámica 

de ondas, rodeada desta orgullosa 

divisa: + EST: PRESTANTE DEO: 
IACOBI: CERTAJ'viINE: VICT(ori)A 
(Coa axuda de Deus, é de Santia
go a vitoria no combate), e don 

Rodrigo Velázquez, cóengo de San

tiago e de Lugo, utiliza un selo 
análogo para autentificar un acor

do diplomático pechado en Lyon, 
o 13 dexullo de 1388135. 

A orixe estritamente compos
telá <leste motivo parece estar fó
ra de dúbida. De feito, incluso o 

tímpano ben coñecido do claustro edificado polo arcebispo don Xoán Arias (1238-1266), 
visible no transepto sur da catedral, mostra a Santiago equipado do mesmo modo, elevando 

o estandarte da fe. Aquí preséntase rodeado de anxos e adoradores que parecen ser os seus 
cóengos, a menos que sexan os cabaleiros da súa militia. Por pouco se crería ver nesta ma
nifestación cegadora do apóstolo de Cristo -coa lenda: SCS IACOB' APLUS XPI- co cin

to salferido de cunchas, emblemas do seu santuario, a ilustración desta aclamación que 

encabeza o sermón Adest nohis: "Hodie Christi atletha Iacohus gloriani promeruit celorum, 

in quam iam felix cum Domino regnat iunctus turmis angelorum" (Hoxe o atleta de Cris

to, Santiago, mereceu a gloria celestial na que ~a feliz reina co Señor, unido ás cohortes 
dos anxos)l36. Non se trata de violencia e moito menos de masacre. Haberá que esperar 
ó Tombo B da catedral, que data do ano 1326, para ver xurdir o miles strenuissimus botándose 

sobre carpos dislocados, no contexto tan particular da ameaza que foxo pesar sobre a mi

tra a revolta dos burgueses de Santiago, os cales se apoderaran do castelo da Rocha137. 

Non obstante, no mesmo momento, a imaxe fantástica do cabaleiro celeste xa flo

taba, dende había máis dun século e medio, no pendón que o arcebispo de Compostela, 



don Pedro Gudestéiz (1168-1173) , entregou solemnemente a Pedro Fernández, o 1 de 
xaneiro de 11 71, cando este último, amo dunha milicia fundada un ano antes en forma 
de confraría para defender Cáceres dos Almohades, veu cos seus para se constituír en 
"vasallos y caballeros del Apostol Santiago, para luchar bajo su bandera para honra de la 

Iglesia y propagación de la fe" . É este pendón -destacado sobre o fondo escarlata e en 
donda silueta do Apóstolo elevando a cruz e a espada do seu martirio- o que se ve per
filándose por riba do castelo de -Uclés, na famosa miniatura do Tumbo Menor de Casti

lla, que ilustra a doazón deste castelo á "milicia de Santiago" concedida polo reí Afonso 
VIII de Castela (1158-1214)138. 

Pero non nos equivoquemos sobre o sentido que revestía ós olios dos membros desta 
milicia o acto de xuramento de fidelidade cara ó Apóstolo e a súa igrexa, que facía de 
Pedro Fernández un cóengo da catedral, mentres que o arcebispo se convertía en caba
leiro de honra da orde nacente. Basta con lera declaración que serve de Prólogo á Regra 
que estes penitentes se deron para comprender cáles eran as súas intencións . O redac
tor dálle as gracias a Deus por se converter e atraído cara el a criminais e, sen dúbida, 
sabía de que se trataba: "Deo autem gratias qui tam scelerosos tantisque criminibus invo

lutos de conversatione paterne traditionis, de baratro perditionis transtulit in admirable reg

nuni claritatis filli su is. Út qui prius fuerant equi diaboli, nunc certatim glorientur portare 

iugum Dei" (Pero démoslle gracias ó Señor quen, na intirñidade da súa conversa pater
nal , transportou a aqueles malvados cargados con tantos e tan grandes crimes dende o 
abismo da perdiéión ata o admirable reino do seu Filio. Aqueles que antes foron os caba
leiros do diaño agora alégranse a cal mellar de levar o xugo do Señor)139. Nótese que o 
texto di "equi diaboli" e non "milites diaboli", como se a noción cristiá e medieval de "mili

tia" ou "servicio" fose incompatible coa submisión a Satán. Habería que ser verdadeira
mente inocente para imaxinar que Santiago toleraría baixo o seu pendón a "viri omni 
transitorie felicitatis extollentia non parum commendabiles" (homes absolutamente carac
terizados por gozar dos praceres efémeros)140. 

Por outra parte, é probable que os musulmáns que, do outro lado da fronteira se for
tificaban en ribat para se cinguir á prescrición coránica do "djihád'', é dicir, literalmente, 
do "esforzo sobre o camiño de Deus"l41, compartisen valores análogos, xa que o djihád, 

entendido como esforzo de conversión, supón o espírito de renuncia e o sacrificio de si 
que fa¡ daquel que morre un shalúd (testemuña). Incluso se a expresión coránica "sobre 
o camiño de Deus" indica a idea do combate polas armas, o djihád non ten nada de gue
rra de exterminación comparable co lehorban bíblico. O obxectivo esencial do djihád é 
establecer leis de Deus, xa sexa na sociedade ou na conciencia. Por outra parte, resulta 
sintomático que no Islam, darlle creto a un hadhh, a expresión pequeno djihád designa
ría a "guerra santa" propiamente dita, mentres que a expresión gran djihád estaría reser
vada para o combate da alma e se aplicaría de maneira moi especial a ese momento 
culminante do hadjdj que é a estación no Mont.e 'Arafat vivida durante a peregrinación 

429 



430 

á Meca que conmemora o sacrificio de Abraham. Este constitúe, polo demais, un dos 

cinco Piares do islam. 
Ben seguro de que Santiago, que o deixou todo para seguir o Mesías, abandonando 

sen o dubidar pai e barca a primeira vez que !lo pediu 142, non resulta ser un campión da 

apostasía e, sen dúbida, a imaxe de Cristo, repudia os indecisos que tardan en seguir os 

camiños de Deus, pois urxente é a chamada do Reino. Acaso Xesús non dixera: "non ven:i 
pacem núttere sed gladiuni" (Non pensedes que vin traela paz á terra. Non vin traer paz 

senón espada)143. -E máis alá: "Et qui non accipit crucem suam et sequitur me, non est 
me dignus" (Aquel que non colle a súa cruz e me sigue non é digno de min)144 "Accipe" 

que se poclería traducir perfectamente por "acepta", "consinte" -pois qué sería un xesto 

semellante se non fose totalmente libre, agás nos casos nos que a peregrinación é infli
xida a modo de castigo polos tribunais , xa sexan eclesiásticos o civís-, é o verbo que se 

utiliza constantemente nas fórmulas de bendición da bolsa e do bastón do peregrino: 

"Accipe hanc peram habitum peregrinacionis tuae (. .. ). Accipe hunc baculum sustenta

cionem itineris tue". 

Ademais, comentando o ritual da bendición que presido envío do peregrino, o autor 

do Veneranda dies non pon precisamente demasiado interese en ilusionar os seus oíntes 
sobre o sentido que reviste este paso: "Peregrina/is via rectis est defectio viciorum, morti

ficatio corporum, relevacio virtutum, remissio peccatorum, penitencia penitentum, iter ius

torum, dilectio sanctorum ... " (A vía de peregrinación é para os corazóns rectos renuncia 

ós vicios, mortificación do corpo, aumento das virtudes, remisión dos pecados, peni
tencia dos penitentes, camiño dos xustos, amor dos santos) 145. A definición que Afonso 

X (1252-1284) fa¡ do peregrino no código das Sete Partidas confirma se for necesario o 

realismo desta visión: "Romeros e pelegrinos son onies que fazen sus romerías e pelegrina

jes por seroir a Dios e honrar los santos, e por sabor de fazer esto estranan se de sus logares, 
e de sus niugeres, e de sus casas, e de todo o que han, e van polajenas, lazerando los cuer

pos, e despendiendo los aueres, buscando los santos"l46. Esta é a razón pola que este rei 

tan sabio, abriga á súa xente a respectar e axudar os peregrinos: "(. .. )E deuen los de la 

tierra quando passaren los romeros por sus logares, honrar los e guardar los. Ca derecho es 

que los ames que salen de su terra con buena voluntad, para servir a Deus, que los otros los 

resciban en la suya (. .. ) . E por ende tenemos por bien e mandamos que los romeros e pele

grinos que vienen a Santiago (. .. ) vayan et vengan saluos et seguros por todos nuestros rey
nos ( ... )"147. En canto á Igrexa, a través do sermón, abriga cada domingo ós seus fieis a 

que recen polos peregrinos para se facer partícipe das boas accións espirituais coas que 
estes últimos a irrigan. 

A peregrinación supón, en definitiva, un compromiso tan serio que abriga a aqueles 

que quedan ou que fan xuramento de estabilidade á imaxe dos monxes, a recibir ó pere
grino corno se se tratase de Cristo en persoa, de maneira que esta palabra que se dirixe 

prirneiro ós misioneiros que son os apóstolos, vale por extensión para os peregrinos: 



"Quen a vosoutros recibe, a min me recibe, e quen me recibe a min, recibe a Aquel que 
me enviou ( ... ). E todo aquel que dea de beber tan só un vaso de auga fresca a un <les
tes pequenos ( ... ) asegúrovos que non perderá a súa recompensa"I48. Non só esta invi
tación á hospitalidade radical, que supón a abertura do corazón e a desposesión dun 
mesmo, inspirou o florecemento particular de establecementos hospitalarios salferidos 
ó longo dos camiños dende os séculas XI e XII e máis tarde aínda -diferentes nisto das 
hospederías e a cotío situados tamén baixo o padroado de santos asociados ás peregri
nacións como santa María Magdalena (Vézelay e A Sainte-Baume), santa Catarina (con 
motivo dci mosteiro que leva este nome no Monte Sinaí), san Nicolás reverenciado como 
Bari, no sur de Italia, sen falar de Santiago-, senón que tamén parece que esta mística 
da acollida se encontre directamente na orixe da imaxe do apóstolo peregrino cunha eclo
sión é precisamente contemporánea a este movemento caritativo que extrae o seu ideal 
dun retorno á Vita apostolica dos primeiros tempos cristiáns . 

Sanctificator et custos 

En efecto, se a irrupción do miles strenuissinius -que combate co hábito de peregrino 
ó de soldado- pode ser interpretada como a hierofanía dun santo devorado polo celo de 
Deus e celoso dos seus dereitos, xa que "Domini est terra, et plenitudo-ejus: orbis terra-

1Tum, et universi qui habitant in eo" (do Señor é aterra e o que esta encerra, o mundo e 
todos os que o habitan) 149, a imaxe do apóstolo estranxeiro e peregrino se funde co mis
terio da Encarnación ata no servizo dos máis pobres e desprovistos, ben sexa de traba
llo ou de abrigo, un derivando a cotío doutro, como daqueles que de maneira voluntaria 
escolleron expoñerse os azares dos camiños, aínda que sexa por un tempo. Pero esta 
imaxe vai aínda máis lonxe segundo parece. Se a aparición ecuestre do "Pillo do 
trono"I 50 toma prestado o seu fulgor do resplandor da Resurrección anunciando a Paru
sía e o Xuízo Final, tamén é posible que a humilde face do peregrino deixase transpa
rentar outro rostro do Cristo resucitado, en virtude do cal Xesús se mostrou ós seus 
discípulos de Emmaús baixo a aparencia dun estranxeiro - "Tu solus pregrinus es"I s L, o 
cal, a favor do Ludus Peregrinorum, celebrado en Pascua, se representou a partir do 
século XI co aspecto dun peregrino. A imaxe do apóstolo peregrino non ten outra xusti
ficación máis que a do Cristo peregrino; ou máis ben, as dúas figuras superpóñense no 
sentido en que, como perfecto imitador de Cristo, Santiago, non contento con mostrar 
o camiño ós seus peregrinos, se fa¡ el mesmo camiño, como Cristo dixera: Ego smn via 

et veritas et vita, nema venit ad patrem, nisi per me" (Eu son o Camiño, a Verdade e a Vi
da. Ninguén vai ó Padre senón por min)152. 
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Oeste modo, o iter sancti Jacobi" ou o caminus que ducit ad Sanctum Jacobum , cunha 
mención que aflora en Castela dende o século XI e despois noutros lugares, é tamén no 
sentido figurado a via Sancti ]acobi o Camiño de Santiago prometido en favor de tal ou 
cal circunstancia e cunha mención que aparece nalgúns testamentos, sobre todo cando 
o defunto que zafou da súa promesa intenta previr as consecuencias funestas de faltar 
á súa abriga, por exemplo, facendo que o seu herdeiro o cumpra por el. Un deslizamento 
semántico semellante parece só posible porque o Apóstolo é percibido como a fin e o 
medio da peregrinación. É el o que chama e é o que acolle. Mellar aínda, é o que ali
menta o peregrino -"Pastor et panis positus vianti" (Pastor e pan exposto ó camiñante) , 
como o canta un himno incluído no Codex Calixtinus despois do «Dum pater fanúlias" 
e xusto despois da relación do milagre acontecido en 1139, a un tal de Brun, de Véze
lay, a quen o Apóstolo alimenta cun panISL, xa que, en definitiva, se ofrece el mesmo 
como viático para o peregrino. Esta é a razón pola que unha madeira gravada que ilus
tra un armario de indulxencias concedido en favor daqueles que contribúen coas súas 
esmolas á edificación do grande Hospital de Santiago de Compostela, impreso en Win
chester, no ano 1498, aplícalle este versículo: "Virga tua, et baculus tuus: ipsa me conso
lata sunt -ta houlette et ton batan sont la qui me consolent"l54, nun contexto que explica 
bastante ben o sentido: "Aínda que pase un barranco de tebras non temo mal ningún 
pois ti estás preto de min"1 ss. 

É así como o apóstolo peregrino, Santiago, emprendeu o mesmo camiño que o Cristo 
que se apareceu no medio dos discípulos de Emmaús, de cuxos olios cae a venda cando 
este reparte o pan: "Per hanc ergo viam post Christum venit, quia corpus suum sicut Chris
tus pro eo ad passionis supplicium tradidit, quapropter illum in gloria immitavit, ipso tes
tante, qui. ait: "Et ubi ego suni, illic et minister meus erit"l 56 (E por este camiño seguiu a 
Cristo, porque entregou o seu corpo ó suplicio como Cristo por el e, polo tanto, imi
touno na gloria, segundo el mesmo testemuñar ó dicir: "E onde eu estea alí estará tamén 
meu servidor") 157. E des te paralelismo resulta que a imaxe de Santiago peregrino non é 
menos erística que a do apóstolo en maxestade. De feito, estas efixies derivan tanto unha 
coma outra de modos iconográficos forxados primeiro, segundo parece, por Cristo, como 
o demostra a anterioridade do Cristo de Silos ó do marfil do Metropolitan Museum e 
moitas outras representacións do Cristo peregrino, sobre a espléndida efixie de Santiago 
descuberta por Manuel Gómez Moreno, reuttlizada no campanario (espadana) de Santa 
Marta de Tera. Por tanto, pódese concluír dicindo que en certo modo todas as figura
cións de Santiago son epifanías de Cristo resucitado. 

Polo tanto, o Soberano Pontífice non estaba enganado cando, tomando a palabra baixo 
un calor sufocante, o 20 de agosto de 1989, ante unha multitude de mozos chegados 
dos catro puntos cardinais nas costas do Monte do Gozo, díxolles sen ambaxes: "¡Non 
temades ser santos! A liberdade é a razón pola que Cristo nos liberou ( . .. ). Filias meus 
abrídevos a El". Era esta unha continuación lóxica á chamada lanzada baixo a chuvia no 



mes de novembro de 1982 polo mesmo Santo Padre: "Eu, hispo de Roma e pastor da 
lgrexa universal, dende Santiago de Compostela lanzo o meu berro de amor a ti, vella 
Europa, Rencóntrate contigo mesma, sé ti mesma, redescobre as túas orixes. Reaviva as 
túas raíces( ... )"158. Efectivamente, resulta difícil falarlle a Santiago outra linguaxe que 
non sexa o do apóstolo. Estas declaracións causaron 
temor e quizais, en efecto, a herdanza de Santiago 
é un viño demasiado forte para unha sociedade que 
confunde gustosamente liberdade e permisividade, 
laicidade ·e secularización. Paradoxalmente, nomo
mento en que a imaxe do Apóstolo, que nunca foi 
tan actual, parece molestará vella Europa, podemos 
apostar que ten un bonito futuro por <liante, xa que 
quen senón o Matamouros, encarnación da fideli
dade e da palabra dada, é capaz de lle tender a man 
a quen for, xa sexa musulmán, el que encarna as 
dúas dimensión do Islam. 

Polo demais, esta é a razón pola que o humilde 
peregrino e o campión da Fe teñen un mesmo sig
nificado. Estas imaxes expresan en acta a virtude 
de Santiago que obtivo de Deus o ser fundamen
talmente sanctifiéator et custos (protector e santifi
cador) do seu pobo. ¿Como peregrino, non santi
fica a aqueles que chama ós seus camiños mentres 
que esporeando ó seu destrero branca é o defensor 
incondicional da Igrexa e o protector decidido de 
todos os que o invocan dende o máis fondo da súa 
desesperación? O famoso "Dum pater familias"IS9 

reúne xa todas as potencialidades que encerra a fi
gura de Santiago, exactamente como a visión do ca
baleiro celeste que porta o baldaquino, e a imaxe 
do peregrino se superpón por riba do "camarín" rutilante de prata e de vermello no que 
se encontra encaixada a efixie do Apóstolo en maxestade que está suspendido sobre o 
altar maior da súa catedral e a quen os seus peregrinos abrazan con efusión. Tense 
constancia de que sobre o Tambo B compilado a principios do século XIVl60, o "miles 
strenuissimus" aparece por baixo do Apóstolo en maxestade nun contexto eminente
mente crítico, o que conducira os burgueses de Compostela rebelados contra o seu ar
cebispo a se apoderar do castelo da Rocha. Outro exemplo permite demostrar como 
estas manifestacións de Santiago toman prestado o seu resplandor a unha única fonte 
luminosa. 

Santiago (século 
XII). Santa Marta 
de Tera. Zamora 433 
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Santiago na batalla de 
Clavija (ca. 1525). 

Vidreira nº 27 da 

igrexa de Nótre-Dame 
de C halons. C ham

pagne (Francia) 

En 1525, Jehan Lallement e Anne Chenu, a súa muller, burgueses de Chalons-en
Champagne, ofrecen á súa igrexa, Notre-Dame en Vaux, unha espléndida vidreira dedi-

cada a Santiago (ventá 27). Esta obra, que por sorte 
se conserva, componse de dous rexistros desen
volvidos en tres oxivas alongadas sobre as que se so
brepón un tímpano completamente calado. No pri
meiro rexistro, o Apóstolo sentado nun trono, recibe 
a pregaria dos esposos presentados respectivamente 
polo Precursor e por santa Ana que acompaña unha 
deliciosa Virxe e o Neno. Santiago, que medita a 
Palabra e quizais reflexiona sobre o relato que os 
discípulos de Emmaús fixeron a os Once cando se 
reuniron con eles en Xerusalén -"¿Non estaba a 
arder o noso corazón dentro de nosoutros cando 
nos falaba no camiño e nos explicaba as Escritu
ras?l6L, sostén o seu bastón de peregrino e leva o 
gran sombreiro de aba levantada selada cunha soa 
cuncha. Por riba desenvólvese con gran estrépito 
unha escena de batalla. O Apóstolo, que cabalga 
o seu destreiro branca, lánzase á contenda a corpo 
descuberto, estreitando o estandarte da cruz e bran
dindo unha cimitarra resplandecente. El elévase 
xusto por riba da efixie do peregrino sentado e leva 
a mesma túnica azul cuberta por un manto ver
mello. Aínda que sexa un só personaxe, a identidade 
dos trazos confírmao tanto ou máis que o som
breiro de peregrino coroado por esa pequena aureola 
amarela en forma de prato voante. Trátase ademais 
dunha peza dos arreos dese cabalo sobre a que 
Mathieu Bléville, que se inspirou no gravado de 
Martín Schongauer (ca 1450-1491), actualizando 

o armamento, firmou e datou a súa obra. Elegantes frisos ornados de putti separan. a 
ambos rexistros illándoos da visión suprema que coroa esta vidreira. No alto, envolto 
nunha gloria de lume, o Cristo da Transfiguración elévase sobre a montaña, co rostro in
clinado e as mans a bertas, como se anunciase a misericordia das súa cruz. Xusto por de
baixo, nos dous cuadrilóbulos que desaparecen na punta das oxivas, os tres discípulos máis 
próximos se incorporan marabillados tendendo as súas mans ó Señor: á esquerda, Pedro 
e Xoán con Moisés, á dereita, Santiago so co profeta Elías. Recoñécese pola súa túnica 
azul e o seu manto escarlata, pero sen o sombreiro. 



Así, de arriba abaixo, aparecen sucesivamente o discípulo iluminado pola visión do 
Thabor, o "filio do trono" revelado nun relampo, voando en axuda dos seus, e o pere
grino glorioso, na intimidade do seu santuario que perfuma a sú~ benaventurada presenza. 
Esta vidreira está estruturada a modo de retablo que superpón á imaxe da adoración, in
móbil e estática, o resplandor do milagre que manifesta a intervención carismática do santo 
ante a pregaria dos esposos L~Ilement, e a xustificación da súa acción que reside no 
bautismo de fogo recibido no Thabor e confirmado o día de Pentecoste. 

É nesta perspectiva como Santiago -LUX ET DECUS HISPANIAE, posto que o seu 
corpo repousa en Compostela -está para sempre en Xesucristo, xa que non se podería 
separar o discípulo do mestre, "luz & facho do mundo", como gustosamente recolle a 
vella Oración dos peregrinos, "Luz de conciencia e faro de salvación'', segundo as pala
bras do himno que se canta na honra a Guaqui, en México, o día da súa festa . 
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Santiago sedente e coroado 

Obradoiro compostelán, século XV. Sexan cales far as razón -perfectamente fundadas- que se poidan dar para rela
cionar este alto relevo coa serie de maxestades do Apóstolo, extraídas da imaxe 
solemne fixada polo Mestre Mateo ó entrepano do Pórtico da Gloria, a efixie 

Granito policromado. 

114 x 45 x 35 cm 

Santiago de Compostela, Museo 
da Catedral 

sentada e coroada do Museo da Catedral de Santiago constitúe un enigma. 
Serafín Moraleja non perdeu a oportunidade de destacar "a rara iconografía 
desta peza" e o carácter sumamente "insólito" da coroa que leva. En efecto, 
este detalle -que non o é- fai desta escultura un unicum. Por outra parte, para 
a súa datación asignaba a esta sorprendente estatua a metade do século XIII, en 
base ó parecido -de certo turbador- que mantén cos rostros vistos de fronte e 

de perfil dos reís Fernando 111 e Afonso X o Sabio, respectivamente, pintados no Tambo A da catedral 
cara ó ano 1255. ¿Acaso no resulta idéntico o tratamento seco e sombreado dos cabelos, da barba e 
do bigote, así como o pregamento dos labios? 

Non obstante, aceptar semellante datación había de supor concederlle a esta singular figura unha 
prioridade cronolóxica absoluta sobre a serie de maxestades derivadas do Pórtico da Gloria, ben 
sexan as das igrexas de Santiago de Ribadavia, de Pontevedra, A Coruña, Pontedeume, A Pobra do 
Deán ou de Sigras. Agora ben, a excepción da de Sigras, estas estatuas corresponden polo xeral ó 
segundo terzo e incluso á metade do século seguinte, cando non pertencen ó último cuarto do sécu
lo XIV, como é o caso da Pobra do Deán, recentemente estudiado. lsto suporía que estas obras, que 
revelan unha execución moito máis arcaica que a do Santiago sentado e coroado, serían posteriores 
en máis dun século, mentres que a estatua de Compostela sería contemporánea á efixie de Gustei, 
que deriva da maxestade sentada no limiar do Pórtico do Paraíso da catedral de Ourense, cun estilo 
que é completamente diferente. 

Polo ano 1250, non contento con lucir un manto abotoado baixo o pescozo e unha túnica abotoada, 
este apóstolo coroado mostra a cintura cinguida por un groso cinto e o peito cruzado por un robusto 
zurrón que leva en bandoleira. Quede claro que estas características non teñen igual. No só resultan 
inconcibibles nesta época na estatuaria gótica do outro lado dos Pireneos, senón que a maxestade 
que provén de Santiago do Burgo, en Pontevedra, e que presenta o detalle do cinto e do talavarte, 
revela unha execución moi diferente: o zurrón desaparece, disimulado baixo do faldón do manto que 
pendura do ombro esquerdo, e a túnica desprovista de botóns cae por riba do cinto. Esta obra en 
concreto nunca foi datada no ano 1250, senón a mediados do século seguinte. Por outro lado, resul
ta inútil buscar na estatua coroada de Compostela eses pregues tubulares que caracterizan a maior 
parte das maxestades serodias influídas polo famoso estilo ourensán; pala contra, sorprende dobre
mente pala lisura da túnica, o volume da bolsa e a colocación do manto que chega ata os xeonllos, e 
cunha estilización que se encontra tan apartada do retrato de Fernando 111 (lombo A) como. da silueta 
do apóstolo sentado, pintado no Tambo B, polo ano 1326. 
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1 Xc1 , 1e1 2. 

En contrapartida, pódense observar a túnica abotoada e o manto drapeado na táboa na maxestade 

de Sigras, cos seus ombros pulidos no ano 17 49 para poder colocarlle un ha esclavina. Pero esta obra, 

na que se creu recoñecer "o claro barroco do século XVII" , ben podería ser de principios do século 

XVI. Así mesmo, a cabeleira e a barba curtas e a ausencia de orellas, caracterizan as efixies monu

mentais da Pobra do Deán e da Coruña, a primeira datada no terceiro cuarto do século XIV e a 

segunda no século seguinte. Tales constatacións deberían conducir loxicamente a situar o apóstolo 

coroado de Compostela entre a serie de maxestades serodias e a efixie da igrexa de Santiago de 

Sigras. Polo tanto, se houbera que intentar a calquera prezo datar esta escultura, esta situaríase pre

ferentemente no século XV, a causa do realismo do que dan proba os atributos, especialmente a 

bolsa. Parece que a molduración do asento, á que quizais non se prestara atención bastante, non 

desminte esta hipótese. O estudio comparativo ó que podería dar lugar a reunión das tres maxestades 

de Pontedeume, de Ribadavia e do Museo da Catedral, con motivo da exposición de 1988, O Portico 
da Gloria e o seu Tempo, demostra ademais que esta efixie é a máis miúda das estatuas procedentes 

do Pórtico da Gloria e que as súas proporcións responden a un canon estético totalmente alleo ó das 

súas irmás maiores. 

Por último, puidera ser que a corona vitae que leva o apóstolo sexa unha alusión á epístola de 

Santiago, tan transparente como a inscrición IACOB[us] AP[o]ST[o]L SERVUS DEI, en Ribadavia 1. Se 

esta escultura se remonta ó século XV, como se intentou demostrar, resulta inútil falar de "contami

nación" no que se refire ós atributos. O verdadeiramente importante é que se quixese dotar a maxes

tade do santo de todos os harmónicos con que están enriquecidos o seu culto e a súa excepcional 

personalidade, incluída a coroa de gloria que lle valeu a proba do martirio . O certo é que a unidade 

desta obra é innegable. 

H.J. 
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Santiago apóstolo 

Segunda metade do século XV Os intensos contactos políticos e comerciais da Península, e en particular da 

Coroa de Castela, con Borgoña e os territorios dos Países Baixos no só supuxeron Madeira 

110 cm durante a segunda metade do século XV a renovación plástica e estética do naso 

Procedente da catedral de León ou de 
San Miguel del Camino (León) 

Gótico nunha característica etapa final ou hispano-flamenga. Á extensa nómina 

de mercadores ou artistas foráneos que traba llan en terras da meseta cabe en

gadir, no xacobeo, un relanzamento da peregrinación compostelá entre os pere-Museo de León 

Nº inv. 12 

BtBLIOGRAFIA 

grinos nórdicos, de forma que unha gran parte dos testemuños escritos desta 

centuria corresponden a viaxeiros destas terras. A visita de Van Eyck a Compos

tela durante a súa viaxe a España e Portugal é ben sintomática deste fenómeno. 

Na escultura, os modelos do norte resultaron pronto máis caros á sensibilidade do país que as formula

cións clasicistas do quattrocento italiano, e así a especial dedicación á observación da natural en co

rrespondencia coa intensidade dramática das actitudes, as texturas e angulosidades dos panos, a ex

presividade de rostros e poses, adquiriu pronto predominio nas nasas artes. Aínda que o autor da talla 

que presentamos nos sexa descoñecido, non é improbable, dada a súa procedencia, unha relación di

recta coa nómina de artistas noreuropeos que, daquela, traballan para a catedral leonesa en nume

rosas e excelentes obras escultóricas, entre eles o mestre Jusquín e en especial os artífices do cadei

rado do coro (Juan de Malinas e Diego Capín). 

A imaxe que presentamos é un claro expoñente dese vocabulario técnico e formal : amplas roupas de 

fondos e recortados pregues, ás veces independentes da figura que visten pero dotados de gran per

sonal idade volumétrica e craroscurista, figura serena de rostro acorde coa súa actitude e delicados 

trazos, apreciables en mans e barba e cabelos de longos e enroscadas guedellas. O Apóstolo, que qui

zais bendicira coa súa destra perdida ou suxeitase o característico bordón, sostén na súa man esquerda 

un libro aberto que adoita acreditalo como autor dun texto bíblico (a Epístola de Santiago ou "ás Doce 

Tribos da Diáspora", en realidade obra do seu homónimo Alfeo, con quen é costume identificalo), 

aínda que tamén pode aludir sinxelamente a súa condición evanxelizadora. 

Ás súas roupas engádeselles o signo xacobeo do seu sombreiro de aba ancha : a vieira (o pecten iaco
beus), que sitúa este modelo a medio camiño entre a iconografía peregrina e a apostólica, coa discreta 

alusión á súa condición camiñeira, tamén documentada por estas datas na tradición xermana e fla-

menga. A nogueira perdeu a policromía que quizais aumentara a enerxía da súa 

fonda talla. 

AzcARATE, J.M.: Arte gótico en España, Madrid, 
1990, p. 260; GOMEZ-MORENO, M.: Catálogo 
monumental de la provincia de León, León, 
1925 (ed. facsímil, León, 1979), p. 313; GRAu, 

L.: Museo de León, guía-cotálaga, 1993, pp. 
126-127, nº 69; RIVERA, J.: "Ficha nº 97", en 
Las Edades del Hambre. El contrapunto y su 
morada, catálogo da exposición, Salamanca, 
1993, pp. 178-179. 

Descoñecemos a razón que conduciu a Gómez-Moreno a determinar que esta 

obra procedía de San Miguel del Camino, localidade próxima a León na propia 

Vía francíxena, en contradición cos arquivos do museo, pero tal afirmación pode 

avalar, con similares razoamentos, a iconografía e o estilo da mesma, dentro da 

brevidade de datos que ternos sobre ela. 

L.G.L. 
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Santiago peregrino 

Obradoiro hispano, século XV A iconografía tradicional de Santiago peregrino sufriu no transcurso dos tempos 

unha serie de variacións. Así, ata comezos do século XVI desenvolverase un tipo 

que podería cualificarse de híbrido, no que Santiago porta os distintivos do 

peregrino combinados cos trazos que caracterizan a súa imaxe como apóstolo, 

isto é, a longa túnica e os pés nus. A presente imaxe axústase con exactitude a 

Madeira dourada e policromada 

106 x 33 x 21,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo 
das Peregrinacións 

Nº inv. 228 estes parámetros, ó representar a Santiago descalzo, vestido con túnica apostó

lica sobre a que leva un manto. Este cruza o seu carpo en amplos pregues e 

recóllese na man esquerda do Santo que, ó tempo, sostén un libro pechado. 

O bordón que porta na súa man dereita, o sombreiro de ampla aba volteada e rematada en punta na 

súa fronte e a escarcela en bandoleira ó lado esquerdo decorada cunha gran vieira son, pala contra, 

trazos que inciden na iconografía de peregrinus notissimus, como o cualifica xa no século XII o Líber 

Sancti Jacobi, insinuando a identificación do Apóstolo cos peregrinos que acoden a visitar o seu san

tuario. A este carácter contribúe, así mesmo, a actitude xeral desta imaxe, cunha marcada frontalida-

de que contrasta co empurre da súa actitude de camiñante. 

A disposición da figura, coa súa longa barba partida, a riza cabeleira que cae sobre os seus ombros, 

a finura dos seus trazos -nos que destaca o perfil amendoado dos seus ollas- ou o tratamento dos 

panos sitúanos ante unha obra que se podería cualificar, en certo modo, de conservadora, en función 

da súa cronoloxía probable. Os modelos borgoñones e flamengos, que tanta influencia exercerán na 

escultura hispana dende comezos do século XV, resultan alleos a esta imaxe que parece recoller, pala 

súa contención de liñas e o seu talante suavemente melancólico, modelos da segunda metade do 

século XIV. Así mesmo, a verticalidade xeral dos pregamentos e a súa planitude apártano dos modelos 

escultóricos xeneralizados a partir do século XV, datación que non obstante se axustaría a esta imaxe. 

M.S.H. 
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Santiago peregrino 

Obradoiro castelán, segunda metade do 
século XVI 

A imaxe de Santiago peregrino sufriu no século XVI unha transformación radical 
na súa iconografía, na que ata daquela se combinaban os trazos do apóstolo e 
do peregrino. Non obstante, a partir deste momento a súa indumentaria adop
tará os elementos característicos do camiñante a Compostela, tales como a túni
ca curta, o manto aberto pala súa fronte que chega ata os xeonllos, a esclavina 

Madeira policromada e dourada 

84 x 34 x 21,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 232 
que conforma un gran pescozo que polo xeral cobre os ombros e o sombreiro 
de aba volta. Así mesmo, a imaxe do Apóstolo portará -e con frecuencia, fará 
ostentosa exhibición deles- os atributos clásicos do peregrino a Compostela, 
tales como a cabaza, o zurrón e o bordón, que constitúen o seu equipamento 
básico. 

Esta evolución non comportará, con todo, o abandono radical das vellas fórmulas iconográficas nas 
que Santiago conxuga os riscos do camiñante cos símbolos do seu carácter apostólico. Este é o caso 
da presente obra na que o Apóstolo se presenta descalzo, cunha ampla túnica cinguida na cintura, a 
capa abotoada ó lado dereito formando un amplo pregamento en torno ó pescozo e un sombreiro de 
ampla aba decorado na súa fronte cunha vieira, ós lados sitúanse catro pequenos bordóns cruzados 
dous a dous. Leva, así mesmo, unha escarcela cruzada sobre o costado esquerdo e sostén un libro 
aberto na man esquerda, mentres que adianta a dereita na actitude de suxeitar algún obxecto 
-sen dúbida un bordón- hoxe desaparecido. 

A rotundidade volumétrica da figura disposta nun suave contraposto que intensifica a sensación de 
proximidade ó espectador, a verticalidade dos pregues da parte inferior da túnica e a ampl itude dos 
mesmos nos puños, un ido ó clasicismo e serenidade do seu rostro, situarían esta peza na segunda 
metade do século XVI. Estes mesmos riscos apuntan a unha fil iación estilística relacionada con obra
doiros casteláns act ivos na década de 1560-1570. 

M.S.H. 
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Santiago peregrino 

Escola castelá, século XVII ó longo do século XVI producirase unha evolución na iconografía de Santiago 

peregrino que tende a asimila r a figura do Apóstolo coa dos peregrinos que 

acudían a visitar o seu sepulcro. Oeste modo, os trazos apostólicos -a longa 

túnica e os pés descalzos-, que ata ese momento caracterizaran as representa

cións de Santiago, dan paso pouco a pouco a outras de carácter realista, nas 

Madei ra con restos de policromía 

130 x 40 cm 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 645 que adquire a indumentaria e equipamento característicos do camiñante. 

Estes elementos póñense de manifesto na presente obra de maneira notoria. 

Santiago preséntase vestido con hábito de peregrino ata os pés, cinguido cun 

cíngulo á cintura e cunha longa botoadura na parte superior. Un ha ampla esclavina cóbrelle os om

bros, pechándose en torno ó pescozo mediante un cordón, e adórnase cunha vieira no lado esquerdo, 

ó tempo que un gran sombreiro plano cae sobre as súas costas. O Santo alza a man dereita en ademán 

de soster un bordón que desapareceu, mentres que coa súa man esquerda porta un libro pechado, 

único risco que delata a condición apostólica da imaxe. 

O correcto tratamento dos pregados que caen verticalmente, denotando o peso dos panos na parte 

inferior do traxe e na esclavina, que se abre con amplitude en torno ás mangas, contrasta con certos 

esquematismos presentes, por exemplo, no tratamento do cordón que cingue a esclavina, aberto ós 

lados cunha disposición simétrica e antinatural, risco que revela a discreta cualidade da imaxe. O tra

tamento xeral da figura, unido ó aire de austera espiritualidade que emana posibilitan a adscrición 

desta obra a talleres casteláns de mediados do século XVII. 

M.S.H. 
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Santiago peregrino 

Século XVIII 

Madeira policromada 

87 x 37 x 49 cm 

Dentro da iconografía tradicional de Santiago peregrino é posible detectar unha 
serie de variantes. Ata comezos do século XVI desenvólvese un tipo que se podería 
cualificar de híbrido, no que se combinan os distintivo.s do peregrino con trazos da 

Santiago de Compostela, Museo das imaxe apostólica de Santiago, tales como a túnica e os pés nus. A partir do século 
XVI xeneralízase unha iconografía na que a imaxe de Santiago adquire os hábitos 
dun peregrino contemporáneo, mentres que dende a Contrarreforma se pon o 
acento de novo sobre a representación de Santiago como apóstolo. 

Peregrinacións 

Nº inv. D-226 

A esta última fase pertence a presente peza. Nela apréciase a insistencia nestes 
trazos de apostolicidade: curtos e rizos a barba e o cabelo, descalzo, cunha longa túnica que apenas deixa 
entrever os seus pés e portando o libro da Revelación na súa man esquerda. Á iconografía tradicional do 
peregrino axústanse os restantes elementos da súa indumentaria, tales como o manto con esclavina negra 
e dúas vieiras cruzadas de bordóns, ou o sombreiro de aba ancha levantada ornado cunha vieira con 
bordóns na súa fronte. O bastón que sen dúbida levaría na súa man dereita perdeuse. 

Esta figura pódese datar a mediados do século XVIII, a partir dunha serie de trazos estilísticos e iconográfi
cos. A túnica cínguese á cintura por un cíngulo que crea uns pregados moi característicos desta época, 
tales como as dúas grandes bandas de pregues dispostos oblicuamente sobre o tórax ou a división do 
vestido en cinco planos na parte inferior. A interpretación destes trazos de época por parte de escultor é, 
non obstante, sumaria, apreciándose o que teñen de cliché, de mera receita de taller que garante a con
fección de figuras de certa calidade. Esta data corroboraríase ademais pala decorada esclavina e o modelo 
de sombreiro, presentes noutras advocacións de gran predicamento nesa época como a Virxe Peregrina. 
Significativo é, así mesmo, o tratamento do cabelo, a barba e os trazos faciais, que denotan unha finura 
de deseño propia deste momento. Especialmente curioso resulta o rostro, no que se reproducen os riscos 
do Santiago entronizado, nun estereotipo que reitera a utilización de fórmulas de obradoiro como garantía 
de execución. 

M.S.H. 
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Gravado con Santiago cabaleiro, 

san Francisco e un cabaleiro santiaguista 

Marcos de Orozco 

1698 

O gravado componse en dous rexistros. No inferior, Santiago matamouros, con 

armadura e esclavina con dúas vieiras e a cruz de Santiago, sostén un escudo 

Gravado ó buril e augaforte sobre papel 

Folla: 39,5 x 55,4 cm; prancha: 38 x 54 cm 

cun medallón no que figuran Santiago peregrino e san Francisco e no seu bordo 

a inscrición ARMA PROVIN/CIAE NOSTRA. Porta, así mesmo, µn estandarte coa 

lenda DOMUIT / FERRO ET / LIGNO. Á súa dereita, un cabaleiro en pé leva 

espada e escudo coas armas da casa de Alba, titularidade que ostentaba en 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº. inv. D-558 1698 don Antonio Álvarez de Toledo, noveno duque de Alba . 

No chan, un elmo emplumado e una bengala aluden á condición militar e de 

mando do cabaleiro . Á dereita un santo da orden franciscana -con seguridade san Francisco- porta na 

man destra un estandarte con hastil rematado en cruz e no que se le DOMUIT / LIGNO; mentres que 

coa esquerda sostén un escudo no que se representan uns estigmas sangrantes, rodeado da inscrición 

ARMA MILITAE NOSTRA. Baixo do seu pé esquerdo un emblema circular representa un orbe no que 

se aprezan pequenas edificacións, este emblema aparece circundado pola inscrición QVID QVID 

CALCAVERIT PES VESTER VESTRUM ERIT e ós lados asoman as cabezas de dous seres monstrosos. 

Baixo os tres personaxes, unha serie de filacterias portan as inscricións MAVRO EVREN/TES STERNIT, 

" VICTOR/TRIVMPHO/NOBILI" e "MVNDVM ET /VITIA VINCIT'. No rexistro superior do gravado, 

pódese ver unha representación da Santísima Trindade na gloria, rodeada de filacterias con textos. 

O gravado, datado en 1698, é obra de Marcos de Orozco, que asina e data a obra nunha inscrición si

tuada ós dous lados do filacteria central. Orozco era un especialista en estampas de devoción, por

tadas e retratos de libros de contido relixioso. A súa obra aparece documentada en numerosos títulos, 

entre os que cabe destacar o L.A. Séneca Ilustrado en blasones políticos de Juan de Baños de Velasco. 

A asociación das figuras de Santiago peregrino e san Francisco gozou dun amplo enraizamento, espe

cialmente en Galicia e no Camiño Francés. A tradición -nunca probada historicamente- que fixo de 

san Francisco un dos máis egrexios peregrinos a Compostela, influíu poderosamente nesta asociación, 

á que contribuíu tamén de maneira decisiva a consideración do santo mendicante como novo 

Apóstolo e incluso novus evanxelista, que portaba no seu corpo os estigmas da Paixón. Máis peculiar 

resulta non obstante a asociación de san Francisco á imaxe de Santiago matamouros, que figura 

neste gravado e que debe ser interpretada no seu aspecto de miles Christi, como alegoría das virtudes 

que deben adornar o cabaleiro santiaguista . A tradicional asociación da imaxe de Santiago matamou

ros coa Orde de Santiago enriquécese aquí coa efixie de san Francisco, un soldado que combate o 

pecado coas armas da fe, a virtude e a humildade, simbolizadas na inscrición que o santo porta no 

seu estandarte e que alude tamén plasticamente á cruz e ó seu dominio sobre o mal, complementan

do así o talante militar do estandarte do matamouros no que hai unha clara alusión ás armas do sol

dado (ferro et ligno) . 



O gravado debe ser entend ido, en certo modo, con todo un proceso de exaltación e primacía da Orde 

de Santiago que se produciu ó longo do século XVII, un momento no que esta institución se converte 

en paradigma e, dalgunha maneira, en competidora e vencedora sobre as demais ardes de cabalería 

españolas. 

M.5.H. 
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Santiago na batalla de Clavija 

Escola salmantina, segundo terzo do 
século XVIII 

O nacemento da iconografía de Santiago cabaleiro remóntase ó último cuarto 

do século XII, un momento no que o arcebispo de Santiago doa á Orde o pen

dón coa imaxe ecuestre do Apóstolo coa cruz e a espada. A cristalización desta Óleo sobre lenzo 

88 x 202 cm 

Santiago de Compostela, Museo das 

figura ten lugar ademais no momento no que Pedro Marcio, cardeal de Santiago 

entre 11 S2 e 1172, incorpora o Santiago matamouros ó seu relato da lendaria 

batalla de Clavija coa intención de ampliar a toda España o Voto de Santiago. Peregrinacións 

Nº inv. 597 Este milagre presenta, por outra parte, evidentes relacións co relato da aparición 

de Santiago a Fernando 1 na batalla de Coimbra (1064) recollido na Historio 
Silense e no Codice Calixtino. 

A presente obra recolle a escena da intervención de Santiago na batalla de 

Clavija a través duns trazos iconográficos plenamente cristalizados. A composición fortemente hori

zontal do cadro articúlase en tres grupos claramente diferenciados. No centro, presidindo a composi

ción, a figura de Santiago porta indumentaria militar composta de armadura e un elmo emplumado, 

cunha ampla capa flotante; así mesmo, sostén un estandarte rematado en dúas farpas no que destaca 

a cruz da Orde de Santiago. Santiago diríxese ó galope contra un grupo de musulmáns que se baten 

en retirada, mentres que tralo Apóstolo avanza o exército cristián . Esta obra mostra, por outra parte, 

a evidente asimilación entre a iconografía de Santiago matamouros e a Orde de cabalería de Santiago 

-visible no pendón que porta o Apóstolo-, que alcanzara no transcurso da ldade Moderna unha evi-

dente notoriedade sobre as restantes ardes militares españolas. 

A discreta cualidade da obra, relacionada coa escala salmantina de mediados do século XVIII, faise 

patente en certas incongruencias anatómicas visibles especialmente no cabalo do Apóstolo, cunha 

corpulencia que contrasta coas pequenas e finas mans dianteiras, así como co reducido tamaño da 

súa cabeza. Así mesmo, a linealidade da composición evidencia a súa adscrición a círculos artísticos 

provinciais. 

M.S.H . 
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Santiago peregrino 

Anónimo español (¿) A iconografía de Santiago peregrino converteuse na imaxe xacobea máis popu

Segundo terzo do século XV 

Alabastro, 43,5 x 15,5 x 10,5 cm 

lar da Baixa ldade Media, cunha presenza moi importante en tempos posterio

res, como exemplifican un bo número de obras de escultura, relevo, gravado, 

ourivería e acibeche da catedral compostelá, dos séculas XIV-XX. Esta concep

ción iconográfica nace por un efecto de mímese-identificación _dos peregrinos 
Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións 

Nº inv. 620 xacobeos coa imaxe itinerante e evanxelizadora do apóstolo das súas devocións. 

Santiago o Maior represéntase coa indumentaria característica dos seus máis 

fervorosos adeptos: os peregrinos que realizan o Camiño ó seu sepulcro. As 

influencias estilísticas das diversas escalas do Occidente medieval influíron na produción das súas 

imaxes, cos trazos específicos de cada zona; pero todas elas asumiron os mesmos caracteres mono

gráficos que diferencian a Santiago de calquera outro membro do Colexio Apostólico, de modo que, 

en calquera parte de Europa, a inequívoca figura do apóstolo peregrino identificarase de inmediato 

con Compostela e coa cultura do Camiño. 

Esta escultura de alabastro, posiblemente policromada na súa orixe e pertencente a un sepulcro ou a 

un retablo pétreo, é o produto de dúas influencias estilísticas derivadas do ambiente ecléctico que 

vive a arte peninsular durante o século XV. Aínda que a súa procedencia orixinal é descoñecida (pro

duto do comercio indiscriminado de obras de arte froito do coleccionismo contemporáneo), a casa de 

subhastas Sotheby·s e os seus anteriores donas, a familia Hohenlohe, aseguraban en 1979, ano da 

súa venda ó Estado español, que se trataba dunha obra hispana, datada en torno a 1500 por Andrés 

Ordax. Certo é que a peza respira a forte tendencia cara ó borgoñón-flamengo que caracteriza a 

escultura hispano-cristiá da primeira metade do século XV. O alento das navidades nórdicas desenvól

vese en Mallorca, Cataluña, Aragón, Navarra e Castela e León, en obras en madeira ou, sobre todo, 

en pedra influenciadas pala poderosa personalidade de Claus Sluter e a súa obra na Cartuxa de 

Champmol (Dijon) . Esta tendencia mantense no Gótico hispano da segunda metade do século XV, 

pero máis temperada. Nesta época, e a medida que o século avanza, os retablos tállanse, polo xeral, 

en madeira e as cubertas dos sepulcros van cambiando os apostolados, santos e outras figuras acubi

lladas por unha seriación de arcos, por unha decoración simbólica na que prima o elemento heráldico 

e o tema alegórico. A influencia de mestres como Claus de Werve será menor que a de Sluter e os 

seus epígonos, diluíndo a influencia borgoña ante unha maior presenza do hispano-flamengo. 

Nesta representación Santiago o Maior viste túnica e manto ata os pés, vai calzado con sandalias e 

cóbrese con sombreiro de aba ancha dobrada e decorada con vieira. Na man dereita leva o bordón 

coa escarcela pendurando e na outra o Libro sagrado, que o acredita como apóstolo evanxelizador. 

Dende o punto de vista estilístico, é exemplo da síntese da dobre influencia, borgoñona e flamenga, 

asumida pala escultura dos reinos cristiáns na primeira metade do século XV. A tradición borgoñona, 

derivada da fascinación causada por Sluter, será a razón do coidadoso realismo da cabeza do 



; .~ .. ~ ... . 



458 

Apóstolo: a morbideza do rostro baixo a súa estrutura ósea, a coidadosa plasmación de cabelos e bar
bas, o detalle virtuoso da vieira, a procura dunha individualidade ou caracterización psicolóxica que 
achegue a obra a un retrato. A barba partida e refinadamente ondulada tamén concorda coa imaxine
ría de Sluter. 

O concepto ortogonal, ríxido e estritamente frontal do carpo obedece, non obstante, a outra tradi
ción. Se a escultura occidental derivada do célebre Pozo de Moisés mostra un abarrocamento de 
panos, busca das texturas, multiplicación e brandura de pregues nos texidos; o manto que cobre a 
túnica de Santiago adáptase ó convencionalismo do pregue arestado e duro de ascendencia flamen
ga, aínda que se abrande á altura do tronco. Por outra parte, a adusteza de membros e disposición de 
mans suxeitando o Libro e o bordón, moi similar á que pode mostrar, por exemplo, o san Pedro do 
obradoiro de Joáo Afonso (Coimbra, 2° l / 3 s. XV), da colección de Felgueiras, encóntranse nas antí
podas do naturalismo borgoñón. Esta dualidade flamengo-borgoñona concorda cunha posible filia
ción hispana, aínda que sen rexeitar a posibilidade da importación, integrada nun horizonte cronoló
xico situado entre os anos 1430-1470. 

F.S. 

BIBLIOGRAFÍA 

ANOR~s 0 ROAX, S.: "Santiago, apóstol y peregrino", en Santiago Camino de Europa. Culto y Cultura en la Peregrinación a Compostela, 
catálogo da exposición, Santiago de Compostela, 1993, pp. 493-494 





'. '·· .O. 



CATÁLOGO DE OBRA 





Santiago, luz de Europa 

50 A/torre/evo con Santiago peregrino 

52 Liber Sandi Jacobi, Codex Calixtinus 

56 Crucifixo de Ordoño 11 

59 Estatua relicario de Santiago peregrino 

62 Santiago peregrino do arcebispo don Á/varo de /sorna 

66 Cruz do arcebispo Caspar de Zúñiga y Avellaneda 

68 Santiago matamouros da duquesa de Aveiro 

71 Cáliz do arcebispo Monroy 

74 Cáliz do chantre Candar 

78 Copa dos duques de Montpensier, ou da Ofrenda Nacional 

80 Copón do mariscal Pétain 

A cidade do Apóstolo 

Sede Real e sé apostólica: Oviedo e Compostela na Alta ldade Media 

98 Parte superior dunha ventó 

101 Resto dunha ventó 

104 Fragmento de celosía 

108 Placa de cancelo calado 

110 Capitel de tradición clásica 

112 Lápida con inscricián de cruz latina 

116 Cruz de Afonso 111 

122 Réplica da Cruz de Afonso 111 

A cidade universal 

150 Fragmento de fuste con putti vendimadores 

155 Relevo con dúos figuras femininas 

158 Columnas (2) can efixies de apóstolos Pedro, André e Paulo / 
Bartolomé, Mateo e Santiago o Menor 

162 Relevo do Salvador 

166 Figura masculina (¿Redentor?) 

170 Cabeza de personaxe feminina 

172 Cabeza de personaxe masculino 

174 Fragmento da cabeza dun león 

176 Cabeza masculina caroada 

180 Cabeza de apóstolo ou patriarca 

182 Cabeza de profeta 

184 "Dinero" de Fernando 11 ca busto do apóstolo Santiago 

189 Coba/os do cortexo dos Magos 

192 Epifanía 

197 Capitel xeminado 

200 Clave de bóveda 

202 Clave do claustro románico da catedral de Santiago 



205 Fragmento do perpiaño dunha xamba con escudo e anxo 

208 Fragmentos de sepultura pertencente á liñaxe dos Moscoso 

212 Cruz procesional 

214 Cántaro con bico vertedoiro 

218 Cunea de louza popular e prato en azul e morado 

222 Virxe con Nena. Carapucho dunha capa pluvial 

224 Caídas bordadas (2) cos apóstolos san Xoán e santo André / 

san Pedro e san Paulo 

226 Piedade 

Cultura e peregrinación 

248 Sarcófago da Orestíada 

252 Capitel románico inspirada na Orestíada do sarcófago de Husillos 

256 Capitel coa Ascensión 

258 Virxe entronizada con Nena (Kiriotisa) 

262 Arqueta relicario 

264 Arqueta relicario 

266 Santiago peregrino 

268 Lauda funeraria 

270 Fundación milagrosa de la Capilla Angélica .. . 

274 Historia del Glorioso Apóstol Santiago Patrón de España ... 

278 Colar de abadesa 

280 Cruz de guión 

282 Cáliz do convento de Santo Antón da Pobra 

285 Lignum Crucis 

288 Santiago peregrino 

290 Santiago apóstolo sedente 

292 Copa de botica, forma recta, con tapa 

294 Albarelo 

Camiño de devoción, luz de santidade 

318 San Millón da Cogolla 

320 San Domingos da Calzada 

322 Frontal de altar 

325 Santiago peregrino relicario 

327 Pentecoste 

330 Santo Isidoro 

332 Virxe Peregrina 

336 Cruz de Ferro da porto de Foncebadón 

338 San Roque de Montpellier 

341 Peregrinos ante o altar de Santiago 

344 Escena de Cristo e os discípulas de Emaús 

346 Cristo crucificado 



A luz da memoria. O Tesouro de San Martiño Pinario 

362 Portapaz 
364 Relicario 
366 Cruz de altar 
369 Custodia 
372 Lámpada votivo 
374 Viñateiras 
376 Cáliz 
378 Cáliz 
380 Cáliz 
382 Bandexa 
384 Cruz de altar 
386 Naveta 
388 Cáliz, viñoteiras, bandexa, campaíña e cul/eriña 

O culto a Santiago e a iconografía xacobea 

438 Santiago sedente e coraado 
442 Santiago apóstolo 
444 Santiago peregrino 
446 Santiago peregrino 
448 Santiago peregrino 
450 Santiago peregrino 
452 Gravado can Santiago caboleiro, son Francisco e un cabaleiro santiaguista 
454 Santiago na batalla de Clavija 
456 Santiago peregrino 



CAMIÑO DE SANTIAGO 

PRIMEIRO ITINERARIO CULTURAL EUROPEO 

Consello de Europa 

fotldtdt Canlos 
Ulooqa¡l!o 

'\ 
···... •ww 

~--······· ·· ········· ·· ·· ... 

/ 

// 

( 
'Í. 



Oorpo.t(Tot1to) 

t --------../ 
/ 1 

/ J 

~ ( 

/ 

) 

""'' \ ~ \_ ____ ., 
1 • 

) 
--·····-----

.,.-· ,-
/ 

/ 
_) 





Este libro rematouse de imprimir 

nos obradoiros de Gráficas Varona 

o 6 de decembro de 2003, 

no XA'V aniversario da 

Constitución Española 







'' 






	LUCES DE PEREGRINACIÓN
	As exposicións do Xacobeo 2004: Luces de Peregrinación
	Luces de Peregrinación
	SANTIAGO, LUZ DE EUROPA
	Santiago, luz de Europa
	Obra

	A CIDADE DO APÓSTOLO
	SEDE REAL E SÉ APOSTÓLICA
	O locus Sancti Jacobi, un santuario para o reino ástur-leonés.Problemas en torno ás orixes de Santiago
	Obra


	A CIDADE UNIVERSAL
	Santiago de Compostela, cidade universal.A construción duns sinais de identidade propio
	Obra


	CULTURA E PEREGRINACIÓNS
	Cultura e peregrinación
	Obra

	CAMIÑO DE DEVOCIÓN, LUZ DE SANTIDADE
	Camiño de devoción, luz de santidade
	Obra

	A LUZ DA MEMORIA. O TESOURO DE SAN MARTIÑO PINARIO
	A ourivería
	Obra

	O CULTO A SANTIAGO E A ICONOGRAFÍA XACOBEA
	A imaxe de Santiago a través da pregaria da Igrexa,dos seus milagres e das súas aparicións
	Obra

	CATÁLOGO DE OBRA




