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Comisarios 
Frm1cisco Si11g11 / 
José S11 cí n.:z Otero 

Coordinación 
Ca n11t.: 11 lgft:sias Diaz 

Dcscf10 

1\tlac11(1 & Ga rcfa-Rm11os 

Di recció n el e montaxc 
lg11acio Macua Roy 
Marisa ¡\t/arli11 Do111 í11g11 cz 

Montaxe 
Cri ndido /·/cnnida, Indos/ rios 

Adecuación de es pacios 
EM PTY. S. L. 

Equ ipo de Expos icións Xacobeo 99 
Ma rcclim1 Calvo Do111i11g11 cz 
Po ri Carba/lo l'Cn:z 
M". de los Angd cs C"olonga Fcrnándcz 
Pilar Cuifw Gonzci lcz 
Adolfo Enrfr¡ocz 
P11 rificació11 Fc1ri iw Rd10rcdo 
Ana IJcl.:11 Fn:in: Naval 
Maria Garcfr1-AIC11 

Antonio j rnis Gonzák z Millri n 
C"rmrn Iglesias Diaz 
Mw1 ud Igles ias F11 c111 es 
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Manuel Rodríguez Fcnuí1ult:z 
Mcwcial Rodrigocz Soá1·cz 
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Corm1i R11 /Ji o Merino 
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.fosé S11 cl n:z Otero 
Xrnis Vill"rnil Váz<¡ocz 

Equ ipo de restauración 
Dirección 
1v/ori" Gorcia-Al<'n 

Coonli11ació11 
Ra111ón Pina/ Rodrigocz 

Ana Abe/la G"lcgo 
Marra Aciton:s Ca rcia 
Coral lnó Alonso Blázqocz 
Dolores Alvarcz Rey 
José A11lo11 io fvlc1rlí11cz Barre/ro 
Sanli"go Moisés Co/Jc/o Casas 
Migocl Corr" lcs Crespo 
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A11gclcs Fcnuindcz Swlli"go 

-Cris tina García Por/Cls 
C" rolina Pc1·cz Pércz 
13cat ri z Pin tos 1vlorcu 
Filip" Raposo Cordciro 
Angelina Ta/JOada Ri vera 
Ma1garita Z1u1z.ua Co11 de 

Transporte 
SIT 
13oc¡octc 

Seguros 
Plus Ullra 
STA/ 

Seguridad e 
PROTECSA 

CATÁ LOGO 

Discii.o gráfi co y maquc tació n 
Pcn1111y Asociados 

Coordinación 
Ma rccli 11 a Ca lvo Domingucz. 

Fo togra fía 
XolioGil 

Foto Dino, An¡uivo Fotogrcifico do Mosco 
de La Rioja, Mmrns Roscndc, 
A11¡11ivo Fotográfico do Musco de León, óscar de Paz. 
A1q11ivo Musco Thysse11- Bon1c111 isza, 
Musco da Catedral de Santiago, Agustin Fcmándcz 
Al/)(1/á, Tlwnws Resla11 ració11 , lg1wcio Cuevam, 
Mani Moretón, Luis Armas, A1r¡oi vo Fotogrcifico Mo sco 
Aff¡ncológico (León), Fotos Sanjosc, \ricen/e dd A111 0, 
Pcdm Peri", All¡oivo Fotográfico Fundación Luis Scoanc, 
Santos Cid, Pal1i111onio Nacional (Mad1id), 
Aff¡uivo Futogrcifico Mosco Naval (lvtad1id), 
M11sco del Prado (Mad1id), lns1i11110 de 11:1/rncia de Don 
j1111n, M11sco del Ejército (Madrid), Mosco Fmnz Mayci; 
1Vlt1st:o U11i vcrsi1wio de P11d; /a, Musco Nc1cio1wl de 
i\nt mpologia (Madrid), An¡o ivo Mo sco Aff¡11 cológico 
Nacional (Mad1id). Mosco Nacional Machado de Castm 
(Coimbra), Mosco Pmvinci"I de Logo, M11sco de Sai n1-
Dc11is (Rci111s), Mosco de Artes Decorat ivas (Lisboa), 
Sen1icio l~cgional de J11 vt.:11 /ario f-fol cJrico (A 11 vcmia), 
Morcivslul Cc1/clic Bmo, Cl1ristia11 Muscum Estcrgom 
(13odapcst). Mosco de /Je/las Artes (13ilb"o). Servicio 
Fotogrcífico Musco \.i1licww, DWz.i: 11sc111 wuf Dommuscu111 
Mainz. Mw 111d Oioz Fc/J/cs e Isa/x i Acan-cto, Stoch/w/111 
/·/is/01y Moscurn (Soccia), Mosco de i\vciro, Mosco de 
\.Vis111w; Lows de la Fuente, Mosco de Bw¡;os, H. jaco111c1, 
M11séc Ma11dc1 (Rio111), Univcrsi lclcls Oldsailsa111/ing 
/-lislo1i/1s Mosc11111 (Os/o), /\fosco Sm111wyo (México), 
Viviw ic Evclcllc, Ada/fo Enri<¡ucz, /\ir¡o ivo S.A. de Xcs1i1)n 
do 1'/an Xaco/Jco 

Traducción 
Anxos Sunwi 

Imp resión 
Gráficas Va rona 
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ANTIAGO é a exposición referencial do conxunto de iniciativas ex

positivas impulsadas a través do Plan Xacobeo 99. É, asemacle, a 
grande exposición realizada ata o momento para analiza-lo alcance 
galega e internacional do culto xacobeo. E é, por suposto, un exem

plo salientable das distintas liñas ele traballo e colaboración establecidas, ele for
ma específica para o Ano Santo ele 1999, entre a lgrexa e a Xunta ele Galicia. 

Á parte do anteclito, cómpre engaclir que o carácter universalista que 

a exposición representa, así como a súa ambiciosa cronoloxía, converten a 
SANTIAGO nunha magna exposición, na máis ambiciosa proposta realizada 
no seu estilo nos últimos anos en Galicia. 

Os motivos que xustifican esta relevancia pasan, por exemplo, polo coicla

closo tratamento do exposto e o alcance dos conticlos, que permiten clispml.er 
clunha visión de conxunto do que foi o culto xacobeo a través da historia e das 

moitas terras do mundo ás que chegou a súa influencia. 

A todo isto hai que engadir, ademais, a grandeza dos espacios exposi

tivos. O Pazo de Xelmírez e mailo Colexio ele Fonseca, que acollen as partes 
do discurso expositivo ás que fai mención este libro--'catálogo, son clúas das 

xoias arquitectónicas e artísticas clesta ciclade Patrimonio da Humanidade que 

é Santiago de Compostela. 

Para facer realidade este proxecto contouse co patrocinio de dúas graneles 
empresas -El Corte Inglés e Citroen-, ás que debemos expresar tamén toda a 

nosa gratitude. A colaboración ele ámbalas entidades fixo máis <loado, sen dúbi

da, este proxecto e incicliu no seu alcance. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE 

Presidente da Xunta ele Galicia 





Ano Santo Compostelán ofrécenos a tóclolos crentes a posibilicla

cle ele afonclarrnos na nosa fe, el e reílexionarmos sobre as inesgo

tables virtudes ele facer camiflo en unión ata Deus. Como ós ve

llos peregrinos , a fe móvenos, impúlsanos cara á luz do sepulcro 

do Apóstolo Santiago o Maior, que case clous mil anos clespois do seu martirio 

segue a ser un faro amable e aberto dende o que a vicia e o ecumenismo se nos 

ofrecen en plenitucle. 

Neste encontro renovado ele fe que nos purifica cara á esperanza, a fin 

do milenio preséntasenos, aclernais, como unha ocasión idónea para amplia-la 

nosa mirada ca ra ó pasado e recoi'l ece rnos nel. Porque o legado da tradición xa

cobea é decididamente tan sinxelo e, ó mesmo tempo, tan misterioso coma o 

renacer da natureza cada nova primavera. Hai un tempo no que xorclen ele novo 

as flores e as follas, pero é o resultado culminante clun labor diario, case im

perceptible, pero que non se detén alá no corazón máis íntimo ele cada ser vi

vente. O Ano Santo Compostelán é, neste sentido, a imaxe rnáis visible, rnáis 

evidente ele sentimento xacobeo, pero é, ó cabo, o resultado clun labor que se 

constrúe a cada hora, a cada momento, que os fieis han ele vivir día a día. Desa 

perseverancia na fe xorclen os froitos clesta celebración: 

E neste contexto do renacer visible, da ocasión propicia para a mirada ó noso 

arreclor, a exposición SANTIAGO achéganos unha visión intensa sobre os froitos 

que a tradición xacobea nos cleixou. Toda a Arquicliocese ele Santiago ele Compos

tela colabora nesta exposición e estarnos seguros ele que o labor ele facer realiclacle 

a mesma foi afrontada co rigor, a serieclacle e mailo esforzo que a tarefa merecía. 

O Ano Santo Compostelán de 1999 ten, adernais, o valor engacliclo ele 

se-la antesala do Ano Xubilar Romano do 2000. Neste sentido, as obras pre

sentadas pola Santa Sé para a exposición son un exernplo dese camiño ele ida, 

pero tarnén de volta, que a todos , especialmente ós católicos, nos une á cicla

cle ele Pedro. 

A cultura xacobea é unha chamada á fe en Cristo e o profundar nos teste

muiios do seu pasado, e o seu presente non é só unha enriquecedora vivencia per

soal, senón un camiflo compartido ele esperanza mm mundo cada. vez máis soli

dario e atento ás súas máis sólidas virtudes. Tarnén é momento ele lembra-la pre

garia clirixicla ó Apóstolo Santiago que Dante, no Canto XXIII do Paraíso, pón na 

boca ele Beatriz: "Fai que resoe a esperanza dende esta altura". 

t JUUÁN BARRIO BARRIO 

Arcebispo ele Santiago ele Compostela 





n dos obxecti vos do Plan Xacobeo 99, c\esetiac\o pala Xunta ele Ga

licia para a p romoción do Ano Santo Compostelán ele 1999, é o ele 

avanzar, ele rnaneira dec isiva, no coliecemento e difusión da tracli

'-"~""""'o:,'A ción xacobea e o CarniI1o ele Santiago. A exposición SANTIAGO 

proxectouse como a máis relevante achega nesta li tia ele estudio e p romoción. 

Unha vez que se clefini ron os conticlos e espacios da ex posición, quec\ou 

patente a complexic\ ac\e c\esta mostra , tanto a nivel técnico coma do necesario es

fo rzo restau rador e el e adecuación ele espacios. 

Os apartados de restauración en materia ele arqui tectura, pintura e escul tu

ra, especialmente no tocante ós conticlos destinados ó Pazo ele Xelrnírez, supuxe

ron un esfo rzo moi notable, pero , ó mesmo tempo, permiti ro n a revitalización clun 

patrimonio excepcional, cun valor que se estencle alén ele Galicia e ele Espalia. 

Mereceu a pena tarnén unha atención especial ó tratarnento expositivo ele 

di ve rsos espacios, sobre todo no referido ós fermosísirnos salóns artesoaclos ele 

Fonseca e ele Cerimonias, en Xelmírez, ó que hai que engadir, así mesmo, a com

plexic\ acle el e colocación ele gran parte das obras expostas . 

Cremas, en calquera caso, que o esforzo de palier a disposición do con

xunto da sociedacle esta exposición pagou a pena, tanto pala excepcional rele

vancia dos conticlos e a súa vari ada procedencia, coma polo gran paso acl iante que 

significa para un anovaclo coliecemento do que o acervo xacobeo supuxo, sobre 

todo, para a cultura común europea. 

JESÚS PÉREZ VARELA 

Conselleiro ele Cultura , Comunicación Social e Turismo 





ende a asunción dun dec idido compromiso social, sempre presente na 
nosa cultura de empresa, e polo noso arraigamemo na en trañable fi s
terra europea, nesta Galicia máxica e seductora que foi ó longo dos sé
culas meta ele tam as peregrinacións movidas pola fe relixiosa e tamén 

alentadas polo afán ele coñecemento, PSA Peugeo t Citroe n, a través do seu Cen

tro ele Producción en Vigo, non podía cleixar pasa-la oportuniclacle ele sumarse á 
conmemoración do derradeiro Ano Santo Xacobeo deste milenio , importantísima 
refe rencia espiritual e cul tural da nosa civilización. E fa ino no marco do progra
ma cultural Xacobeo 99, coa confianza de contribuir modestamente ó enxalza
mento da ve nerada fi gura do Apóstolo Santiago e no convencernento el e que tó
dalas sinerxias, culturais, sociais e económicas, que se xerarán arrecia r clesta cele
bración relixiosa contribuirán ó clesenvolvemento clesta tena e á súa proxección 
nacional e internacional en tóclolos ámbitos. 

Como industri a patrocinadora, o noso clesexo é sumarnos ó es fo rzo colec
ti vo que para Galicia supón protagonizar un evento clesta magnitu cle e solidari
za rnos tanto coas xentes que se senten comprometidas en tan ambicioso fin coma 
con aquelas que resultarán receptoras do esforzo. Nun mundo globalizado que 
entrec ruza todo tipo ele intercambios , no ámbito industrial e comercial, no cam

po do cml.ecemento , a in fo rmación e a cul tura, na frenética aldea global que vive 
ó minuto co esforzo constante ele se achantar ó futuro e ó cambio permanente, hai 
aíncla , e haberá sempre, tempo e sensibiliclacle para contempla-la Histori a, apren

der das distintas cultu ras -moitas das cales coníluíron en Santiago e revívense 
agora- , afondar no cml.ecemento e profundar no cul to relixioso. A iso contribúe 
o Xacobeo e, ele forma moi loable, a exposición que nos ocupa. 

SANTIAGO é unha peza máis, e ó mesmo tempo un dos eixos principais 
do magno evento en que se ve submersa Galicia. Tras un arduo labor ele inventa
rio, documentación, selección da obra e restauración, que é xusto recoñecer, esta 
exposición presenta ó visitante un amplo testemrnl.o hi stóri co do culto xacobeo , 

que se estencle por todo o mundo. Unha referencia cultural e espiritual tan signi
fi cada está chamada a promover todo tipo ele atencións e a reforza-lo propio cul
to que enxalza e reíli cte, ve rclaeleiro motivo ele esperanza para centos ele miles ele 
persoas que Leñen e tiveron durante séculas a súa guía na fi gura ele Santiago . Xe n

les de toda condición que construí ron a Europa que hoxe coñecemos, e peregri
nos, innumerables, que mm íluxo inesgotable el e cultura , devoción , admiración e 
por suposto esperanza, configuraron paso a paso sobre sólidos alice rces e nobres 

valores a nosa moderna civilización, que encara un novo milenio . 

Desexamos que a exposición sirva para o enriquecemento e satis facción el e 

todos cantos a visiten . 

JAVIER RIERA NIEVES 

DirecLOr do Cent ro ele Producción 

ele Vigo PSA Peugeot Citroen 
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Santiago, a Esperanza 





SANTIAGO E A ESPERANZA. 
DO CALIXTINO Á DIVINA COMEDIA 

José María Díaz Fernández 

_._"'> anclo Xoán Paulo ll veu por vez primeira a Espa!la -naque! periplo 

ele 1982 que enl azou uns cos outros os santuari os ele especial signi

fi cado- el ixi u a sagrada montat1a de Montserrat , se rrada polos an
xos "amb serra d'o r", para p roclamar dende alí , o 7 ele novembro , 

que "a virtucle do peregrino é a esperanza". Estou por clicir que o mellor si

ti o para es ta p roclamac ión se ría Santiago, porque ne! a esperanza alcanza os 
mell ores ecos . 

A cornezos do século XIV o Apóstolo escoitou en tercetos do Dante, pos
tos en boca ele Beatriz, a súplica sublime ele que a esperanza resoe dende o ceo : 

"Fai que dende a altura resoe a esperanza" . El así o fai ele mil maneiras, e escói

tano , sobre todo , os seus peregrinos, moitos dos cales , por certo, se postraron 
ante a Moreneta, á ida o á volta , dende hai séculos. A relación dos máis gloriosos 

inclúe ó mesmo Xoán Paulo Il. 

A esperanza acompa!la ós que buscan , e sen ela non é posible a andaina 

difícil dos peregrinos, ansiosos ele luz e ele perdón. Canelo as sombras eran en Es

pa!la especialmente mestas -o lume do Islam brillaba no seu apoxeo- , a ruta 
ele estrelas que o Apóstolo lle amosou ó emperador Carlos tinxiu ele esperanza o 

carni!lo que os peregrinos "fi xe ron ó anclar'', nunca mellor clito . 

¿Non se invocara xa a Santiago co rno signo esperanzador dende as Astu

rias, onde Espafla renacía, antes ele que a súa tumba xurclise das sombras? Con
ve rtida a peregrinación en ri ada que reborclaba as estreitas marxes da ruta - os 

mesmos observadores árabes fo ron testemrnias- , a Casa ele Santiago, divisada 
dende o monte do Gozo, arrincaba ledos berros ele fe: "A esperanza é a alegría da 

fe" , clixo Peguy. E ó chegaren -aíncla tardaría moito en existi-la Porta Santa- , 

entraban en todo tempo pola porta norte, en plena consonancia co que Beato ele 
Liébana apunta: "a porta do Aquilón é a esperanza". Esta ci frase aquí en algo moi 

puntual: o perdón, sernpre preludio ele gran festín , como se a fi gura ele Pródigo, 

peregrino en retorno á casa do seu pai, fixese presaxia-la reconciliación seguida 

do banquete da Eucaristía, ve rclacleira pascua do peregrino. 

Pero hai moito máis que latencias e clecluccións ... A esperanza brilla nos 
ollos dos que camit1an e foi emblema distintivo do noso Apóstolo antes ele que co

locaran na súa clereita o bordón e ele que enfeitasen con cunchas a súa esclavina. 

SANTIAGO 
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A Pedro, a fe; a Santiago, a esperanza, e a caridade, a San Xoán 

O tema é substancioso e merece explicarse aquí, recorrenc\o unha vez 

máis ó Códice Calixtino, fo nte inigualable de sorpresas. A nosa atención cén
trase mm dos sermóns máis desconcertantes dos que integran o conxunto dos 

vinte primeiros capítulos do seu Libro l. Constitúen outras tantas lectu ras so
bre o Apóstolo, adornadas con nomes ele autoridacl e: Beda, Agostitl.o, Xerome , 

Calisto ... A do capítulo XV suscita non pouco clesconcerto. Atribuí da no índi
ce inicial a San Máximo de Turín, cando se chega a ela é presentada como do 

papa San León . Calquera análise interna demostra a súa composición moi pos
terior: hai no seu final unha rima consonántica que non pode se r anterior ó sé
culo X; suponse estenclicla por todo o mundo a devoción a Santiago, cotl.écese 

a visita ó seu sepulcro e os azares e pesaclumes dos peregrinos, e ata se ofrece 
unha cita de Becla o Venerable . Nos gozariamos pensando noutras tantas inter

polacións, pero é que nin sequera atopamos un só párrafo deste se rmón entre 
os atribuidos os di tos autores. 

Sabidas son as alusións que nos Santos Padres ten Santiago, sobre tocio 
canelo se comentan as pasaxes evanxélicas nas que el, o seu irmán Xoán e mais 

Pedro obtetl.en especial protagonismo como os escolleitos do Sefl.or entre os Doce . 

Santo Agostüi.o, nun dos seus sermóns da transfiguración , ó mencionar a Santia
go, ti ra proveito da significación bíblica que o nome Ia cobus ten no Patriarca Xa

cob: "suplantador", porque suplantou a Esaú no dereito de primoxenitura. ¿En 
que sentido pode ser suplantador o noso Santiago? Responde interrogando: "¿De 

que se pode dicir suplantador se non é dos vicios? E nós, certamente, na persoa 

ele Santiago suplantá_mo-los vicios, cando os vencemos na súa p ropia raíz, dedi
cándonos con afán á oración". O mesmo Calixtino non dubida en extraer signifi

cados ele tan fecunda etimoloxía popular consignada na Biblia. Na homilía que 
nos ocupa condénsanse os títulos glorificadores do Apóstolo: 

"Adaíl de Cristo, que tendo gustado das clozuras da Resurrección no 

monte (Tabor), como bo portaestandarte lánzase o primeiro ó combate". 

n "Das tres· columnas da Igrexa que menciona San Paulo no capítulo dos 

Gálatas , esta é unha e non por certo a menos principal". 

Para a supremacía dos tres , dentro dos doce, enlázase artificiosamente o 
número das tribos ele Xacob co dos Patriarcas sucesivos: "Así, o mesmo 

que cos fillos ele Xacob, o Setl.or elixiu doce discípulos, ós que !les cha

mou Apóstolos, tamén, con forme ó número dos santos patriarcas Abra
hán , Isaac e Xacob, entre os mesmos doce Apóstolos, por cen a primacía 

no amor e a virtucle, constituíu a tres, que son: San Pedro , Santiago e 
mailo_ seu irmán Xoán , en príncipes e columnas dos c\emais". 

E Trala extensa explanación das escenas evanxélicas en que se evidencia 

esta predilección (Transfi guración , Resurrección da Filia ele Xairo, Xetse

maní), vén o elato representativo que rnáis os enaltece: "Neles están re

presentadas as virtudes que son principais, fe, esperanza e caric\ac\e. 
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En Pedro , a fe pola que empezamos; en Santiago, a esperanza pola que 
nos erguemos e en Xoán a caridade pola que chegamos á meta". 

E explicando a orcle enumerativa engacle: "Con razón , pois, ten o prin
cipado San Pedro , porque sen a fe é imposible compracer ó Señor. Pero 
como a fe é inútil , se a concupiscencia da carne non se refrea e non se 

expulsa o cierno da morada do corazón , debidamente ségueo Santiago; o 
seu nome quere cli cir suplantador. Pero se conseguimos realizar isto , non 

debernos atribuírllo ás nosas forzas , senón á divina gracia. Por iso segue 
Xoán; o seu nome significa casa ele Deus" . 

A triloxía dos predilectos configúrase así con fo rme á orcle das virtudes 

teologais, e a esperanza que corresponde ó Apóstolo torna o seu fundamento do 
significado que a Biblia lle clá ó norne ele Xacobo. 

A idea do Apóstolo suplantador apodérase do autor da homilía, ata o pun

to ele que o noso Santiago substitúe ó outro Apóstolo cleste nome. A el quere que 
se refira San Paulo canelo lle narra ós gálatas como Santiago , Pedro e Xoán, que 

parecían se- las columnas, lle cleran as súas clestras, ó enterarse da súa vocación 
para predicar ós xentís. 

A identificación con Santiago Alfeo proclúcese , naturalmente, en bene

fi cio donoso Apóstolo , atribuínclolle os elatos que se refiren a aquel. lso acen
tuaríase en Compostela coa presencia da reliquia insigne da "sagrada cabeza", 

que só pode pertencer a Santiago o Menor, tenclo en conta que o corpo de San

ti ago "todo enteiro", corno repite o Calixtino, foi atopaclo aquí e consé rvase en
teiro no seu sepulc ro. A clara diferencia entre ámbolos apóstolos marcouna o 

arcebispo do n Alonso de Fonseca : se en Salamanca erixiu o gran Colexio ele 

Santiago Cebedeo, aquí en Compostela quixo fundar, preto da Catedral, o Co
lexio ele Santiago Alfeo . 

O máis curioso é que a suplantación esténclese á Epístola Católica que co
rneza "Santiago , servo de Deus e do Noso Señor Xesuscristo, ás Doce tribos da 
dispersión, saúde ... ". Como fo i frecuente na lclacle Media , para o autor do Calix

tino é prec isamente o noso Apóstolo o que así se presenta. ¿Que mellor para co
rneza-lo lib ro que se ti tula Santiago (lacobus liber iste vocatur) que as pro pias pa

labras el e salutación da "súa" epístola, seguidas da homilía coa que Beda o 
Venerable as explica? Este é precisamente o "sermón" elixiclo para o 24 de xullo, 

Vixilia ele Santiago . Así se encabeza o índice do libro 1: "Sermo sancti Bede, pres
biteri: Quoniam beati Iacobi vigilia .. . ". 

A autoría da epístola católi ca , que forma parte do Novo Testamento , é 

hoxe obxecto ele esclarecementos nos que ámbolos Santiagos se ven excluidos; e 
outro tanto acontece con Pedro e Xoán no referido ás "súas" cartas. Pero no me

dievo, eles podían arnosalas como ilustra tivas da virtude teologal que cada un 

representa. Por tóclolos indicios , o mesmo Becla considera ó noso Apóstolo ver
clacleiro autor da Epístola Católica . O "sermón" non está· tomado do seu homilia

rio, que tanto éxito tivo na lclacle Media, senón da Exposición da Epístola ele San-
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tiago que na Patroloxía Latina de Migne figura entre as súas obras. O famoso 
autor, contemporáneo de Beato de Liébana, é considerado como o pai da Histo
ria ele Inglaterra, e ben pode clicirse que, por el, xa hai no século VIII unha 

referencia ó noso Apóstolo naquela illa que habería de achegar numerosísimos 

peregrinos a Santiago a través do mar. 

Os textos ele Becla convertéronse no sermón destinado á vixilia do 24 de 

xullo, na espera afervoada da festa de Santiago. É, apropiándonos un título 
consagrado, o sermón da "espera e a esperanza": agárdase nas altas horas da 

noite, arclendo a Catedral como unha ascua de ouro, a que alborece o día da 
gran solemnidade. Destinado ó oficio ele Matíns, percorre as chamadas e con

signas, os avisos e exhortacións que Santiago ofrece na súa Epístola. ¿Que me
llar programa? ¿Que berro comparable ante os que, camitl.anclo , acabaron por 

en ten de-la súa vida enteira como un ha peregrinación cara á verclacleira patria 7 

A Epístola ele Santiago é unha mensaxe práctica, que supón nos destinatarios 
o cotl.ecemento da cloutrina ele Cristo: reborcla a cloutrina do Sermón da Mon

tatl.a, destacando as benaventuranzas da pobreza ele espírito e a pureza do co
razón, e amoesta contra a ira, contra os xuízos temerarios, contra a alianza co 

mundo, asentando con firmeza que a fe sen obras ele pouco vale. ¡Vaia coinci
dencia! O Protestantismo, que excluíu da Biblia a Carta ele Santiago, negouse 

a camitl.ar a Compostela, onde dende o século XII tal epístola obtitl.a a procla

mación máis solemne ele toda a Cristianclacle. 

Para Becla, a carta, "clirixicla ás doce tribos da dispersión", refírese ós xu
deos bautizados que fuxiron tralo martirio ele Esteva, e, aclemais, a tóclolos cris

tiáns en xeral. O noso Santiago, "elixiclo entre os primeiros e primeiro entre to

dos eles en bebe-lo cáliz do Setl.or", era naque! momento ;...1Jnto a Pedro a cabeza 

máis destacada que cumpría abater. Coa súa valentía, tantas veces cantada, con
templa as doce tribos dispersas e nelas a tóclolos cristiáns. 

As chamadas á esperanza proclúcense con matizacións moi concretas, 
sempre referidas ó premio eterno. Becla pón o acento na paciencia, "para que 

podacles demostrar nela que fe tan firme na retribución futura !evades no co
razón"; na sabecloría que vén ele Deus facéndonos lembrar que o pecado in

duce á "clúbida ele recibí-lo premio celestial"; na firmeza na tribulación, "por

que. todo o que sofre humildemente adversidades polo Sefi.or, recibirá ele El 
arriba o premio celestial"; na virtucle florecente: "florecen os xustos corno ár

bores, pois a súa flor, que é una firrnísirna esperanza, espera o seu froito pe

renne" . "Os xustos prefiren percle-la vida antes que elixi-los bens terreais no 
canto dos celestial". Son outras tantas matizacións clunha mesma virtucle . 

Compenetrado co texto sagrado, tarnén se pronuncia en clave ele combate, 

alentando á loita en medio de tribulacións e tentacións, ocasión única ele me

recemento: "tanto máis convén alegrarse entre as tentacións canto rnáis ceno é 
que Deus halle da-la coroa a quen ama. Pois moitas veces impón unha carga 

maior ele tentacións para que, dende logo, exercitaclos nelas, saian probados os 

perfectos na fe, pois, unha vez probados por verclacleiramente fieis, recibirán 

en xus~iza a prometida coroa da vida eterna". 



Así, o prirneiro dos sermóns do Calixtino resulta unha chamada á espe
ranza para os que loitan: esperanza en medio da tribulación que acrisola, na su

peración das tentacións que acrecenta o merecemento, no vencemento da concu

piscencia da cúne e do afán ele riqueza que exclúen a sabecloría segundo Deus, 
posta a mirada sempre nos bens eternos que El promete. Os conceptos funcla

mentais da Epístola, como sucede en tóclolos comentarios bíblicos dos Padres, té

cense con outrós textos bíblicos: os Evanxeos, San Paulo e, sobre tocio, o Apoca
lipse que había ele obte-la súa mellar catequese plástica no Pórtico da Gloria cos 

ciceis ele Mateo; canelo xa o Calixtino obraba na Catedral. Se o Mestre o leu ou, 
alomenos, escoitou este sermón na alta noite, ben puiclo transmitirlle a cambra ele 

inspiración que''atravesa tóclalas figuras do Pórtico. Diante súa, a mirada do pere

grino que chega posuíclo ele fe, alóngase ata o infinito coa esperanza. A lectura re

novada do que Becla escribiu no século . Vlll, e o papa Calisto converteu en ser
món para a gran vixilia da festa ele Santiago, poclerá aíncla hoxe ciar pé para novas 

vixilias que caldeen os corazóns coa alegre luz da esperanza . 

San Pedro, a re ; San Xoan , a caridade. 
Divina Comedia. Venecia , J 493 . 
Ed. lvlatheo di Chodecha 
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A esperanza teologal que garante a victoria da loita ascética move tamén 

tóclalas nobres empresas que esixen librar batallas. Coa aparición do Islam, con
vertida a súa expansión en guerra santa , o Cristianismo tropezaba por vez pri

meira cunha barre ira infranqueable, ó tempo que a súa área se reducía cada vez 
máis. O Apóstolo defensor converteuse en signo ele esperanza. A súa devoción 

nalgúns puntos ele Et~ropa especialmente arneazaclos polos musulmáns, algo tivo 
que ver coa sorprendente recuperación que día a día se obraba en España invo

cando ó seu "celestial Patrón" . 

A Divina Comedia 

A triloxía teologal aplicada a Pedro, Santiago e Xoán que, como queda 

dilo, logrou as súas mellares resoancias na basílica compostelá , alcanzó impor

tantes ecos por tóclalas partes. No ano ele 1293, mesturanclo prosa e verso, un 
home ~ovo agramaba das fenclas do meclievalismo gretaclo no que alumaba a pre

cursora moclerniclacle de Florencia. O encontro coa beldacle e a pureza, significa
dos en Beatriz, marcarán os seus pasos para comeza-la súa "Vida nova" aliviando 

as penas do clesterro. Un grupo ele peregrinos é capaz ele atravesar Florencia sen 

clecatarse ele que "a ciclade percleu a Beatriz: se parasecles a escoitar, o corazón 
dime que vos veríamos marchar chorando". Pero estes peregrinos non proceden 

ele Compostela, canelo en realiclacle "o nome de peregrino corresponde, ante todo, 

a cantos van á Casa ele Galicia, porque a sepultura ele Santiago fíxose máis lonxe 

da súa patria que a ele ningún outro Apóstolo". 

"A Vida Nova" é o prólogo que xa preludia a grandiosa pereg1inación espi

ritual do desterrado que alivia na esperanza e na paciencia a dor da longa espera 

da patria ... "Pareceume que era tempo ele espera, que supón o acabamento ele 

todo clesexo e preséntase como xeneroso cloaclor a quen non lle cloe esperar. Por 
iso di Santiago Apóstolo: vede como o labrego coa esperanza das preciosas froitas 

da terra agarcla con paciencia as chuvias ele cedo e ele tarde". A compenetración 

con Santiago seguramente o transformou en peregrino ele clesexo ó seu sepulcro. 

A peregrinación espiritual do Dante convértese nos grandiosos cantos 

clun desterrado. Neles identifica as sombras desesperadas dos réprobos e as te

nues luces do purgatorio , onde a esperanza ali via a clor que acrisola . .. A este 
peregrino transcendental ilumináronselle clespois os ollos cos ouros imperiais 

ele Ravena e xa puiclo seguir esc ribinclo aquí os Cantos do Paraíso guiado pola 

man nívea ele Beatriz , "capaz ele mira-lo sol coa fixeza que nin a aguia puiclo 
nunca empregar". Os cantos só son práciclo reflexo, lene recorclo do percorriclo 

polas celestiais esferas do Paraíso . A humaniclacle do Cristo glorificado e da súa 

Nai asunta ó ceo sacian en plenitucle a mente e os sentidos. Todo o clemais son 

nimbos e resplandores: almas egrexias ele benaventuraclos que marcan un ca
miño ascendente, ele luz en luz. Os resplariclores ele Francisco e ele Domingos 

- ámbolos clous , por certo, peregrinos a Santiago- obteñen no Canto XI unha 

sublime definición conxunta: 



"üm Ju tutto serafico in ardore; 
l'a ltro per sapienza in tena Ji1e 

de chenibica hice uno splendore" 

Polas altas esferas esta peregrinación converte ó Dante en peregrino da luz. 
Tocado do seráfico ardor e sabecloría querúbica , pode someterse ó definitivo exa

rne sobre a fe, a esperanza e a cariclacle. Os examinadores hon poden ser outros 
que San Pedro (no Canto XXIV, non pode menos que benclicir ó poeta cle.spois da 
súa profesión ele fe), Santiago (Canto XXV) e Xoán (Canto XXVI). 

Un suspiro dend e o cl esterro cara a Florencia, a súa patria amada, in

troduce as preguntas que fará o noso Apóstolo . A esperanza do retorno ó ama
do lugar en que viu a prirneira luz concéntrase, sobre todo, na pía bautismal 
onde naceu á vida cristiá: 

"Con altra voce omai, con altro vello 
1itornero poeta, ed in suel Jonte 

del mio battesmo prenclero'l cappello; 
pero che ne la Jede, che Ja cante 

l'anime a Día, quivi intra'io e poi 
Petra per lei si mi giro la fronte" 

(Con outra voz xa, con outros cabelos, retornarei como poeta e sobre a. fonte 
do meu bautismo tomarei a coroa, porque na fe que fai ás almas coriecer a Deus 

entrei alí e despois Pedro, por iso, ele tal modo me cinxiu a frome). 

O resplandor beatífico da alma ele Pedro é identificado sen pronuncia-lo 

seu norne: "Oh luz eterna do gran varón a quen o Noso Señor lle cleixou as cha

ves"; o ele Xoán , con palabras que aluden á Última Cea : "Este é o que clescansou 
sobre o peito do noso pelicano". Para Santiago cabería espera-lo elato bíblico 

conve rtido en antífona: "Este é o Apóstolo a quen Herodes fixo clegolar" ... Pero 

non ; a nota máis diferencial ele Santiago é que por el todo o mundo camiña cara 
a Galicia: "Este é o varón polo cal, alá abaixo, se visita Galicia". E, ó instante , 

abrolla a súplica na boca da mesma Beatriz; e é a mellor pregaria ele cantas se lle 

poden clirixir ó noso Apósto lo: 

''. .. fa resonar la spene in questa altezza: 
ti1 sai che tante fiate la figuri 

quante }esú ai tre Je piú carezza" 
.. fai resoa-la esperanza nesta altura; ti sabes que tantas veces a representas 

cantas Xesús maior amor demostrou ós tres). 

Aquí ternos repetida, unha vez máis, a proclamación que dende o século 
Xll resoaba na basílica compostelá: sempre que no Evanxeo se manifiesta a pre

dilección ele Cristo por Pedro, Santiago e Xoán, neles vense representadas a fe, a 

esperanza e a caridacle. 

¿Como fai Santiago que resoe na terra "la spera, che lá giú bene innamora", a 
esperanza que alá abaixo tanto namora? Sometendo ó "peregrino a un exame" ou, 

mellor, ofrecéndolle a pregunta, que inducirá a un fermoso canto de resposta. 
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"di'qLtel ch'ell'é, e come se ne'nfiora 
la mente tua, e di 'onde a te venne" 

(d ime en que consiste a esperanza, e como ílorece na Lúa mente e ele onde che chega). 

A resposta é plena e disipa toda vaguidade ou equívoco: 

"Spene, diss 'io, é ww attencler certo 
della gloria futura , il qual produce 
grazia divina e precedente merto". 

(A esperanza, clixen , é unha expectac ión cena da glo ri a futu ra producida pola 

gracia divina e os méritos precedentes). 

Como queda suxerido, no Dante fúndese a mansa chama do máis puro 
franciscanismo coas luces teolóxicas da Summa do Aquinate. En efecto, na 
benaventuranza eterna cífrase a esperanza , que ten a Deus por obxecto . El é 
a súa causa eficiente, e por ela contarnos co divino auxilio para chegar á meta. 
Antecéclea a fe, xa que por ela témo-la certeza ele poder alcanza-la vida eter
na e ele que Deus nos ten clisposta a súa axuda para es te fin ; induce á caricla
de, "en canto algún, esperando a remuneración ele Deus, acénclese no seu 
amor e así, cando accede a cariclacle aumenta a esperanza, porque dos amigos 
esperamos moitísimo" (Suma Teolóxica , ll , ll , q. XVII). O "attender certo" en
contra a mellor explicación tomista no artigo 4 da mesma cuestión , ó pre
guntarse "utrwn spes viatorum habeat certituclinem". A resposta vén axiña: "A 
esperanza dos camiiiantes é cena, non esencialmente, senón porque recibe da 
fe toda a súa certeza". O Dante conclénsao todo nunha interrogación reafir
rhante: "¿Quen non o sabe se ten fe7" . 

Tamén responde ó Apóstolo sobre as fontes do coñecemento, nas que 
abebera o ánimo cantador: "De moitas estrelas me vén esta luz, pero quen a de
rramou no meu corazón primeiro foi o sumo cantor do Seiior sumo" ... "ti ins
piráchesme coa mesma inspiración súa na túa epístola clespois, ele modo que es
tou cheo e sobre os clemais reverto a vosa chuvia". En consecuencia, o altísimo 
poeta manifesta as clúas fontes inspiradas que alivian a sede do peregrino: os Sal
mos ele David e a Epístola que considera escrita polo noso Apóstolo . 

Ó final do mesmo canto XXV ofrécese unha advertencia luminosa, como 
se o poeta ó que lle fala a alma resplandecente ele Santiago, sen a visión da súa 
corporeiclacle huniana, preferise este celestial encontro ó dos pereregrinos que 
chegan ata o seu sepulcro en Galicia. É o mesmo Apóstolo quen lle di: 

In terra é terra il mio carpo, e seralli 
tanto con U altri, che !'numero nostro 

con l'etemo proposito s'agualli. 
(Na terra é terra o meu corpo, e ali estará tanto como os clemais ata que o noso 

número se iguale co eterno propósito). 

O aviso transcendental ilústrase coa proclamación ele que non hai no 
ceo máis corpos glorificados que o ele Cristo resucitado e o da Nosa Seiiora 
cornada ele gloria: "Coas dúas vestiduras (ele alma e corpo) non hai neste be
naventuraclo claustro máis que as clúas luces que antes se elevaron". Así, o 



canto dedicado ó naso Apóstolo obtén todo o alcance escatolóxico da espe
ranza teologal. A cantos camiñaron e aínda camiñan na tena agárdaos a resu
rrección da carne . A esperanza acompaña o discorrer polo espacio e no tem
po. ¡Só se eterniza o amor! 

¿Teñen algo que ver moitos dos que hoxe percorren o camiño cosque ca
miñaban amano cunha estrela na fronte e nos beizos un canto de esperanza? Ba
leirada do seu comido teologal, a palabra faise sinónimo de utopía, con triste so
brecarga de alienación. 

Quizais a mellar mensaxe de esperanza para moitos peregrinos de hoxe 
haxa que buscala non xa nos versos do Dante, senón nas pedras de Silos: eses ca
miñantes de Emaús disfrazados de peregrinos de Santiago ... Selacio o sepulcro do 
Señor - "a marte de Deus"-, esvaecida a esperanza, eles poñeríanse en camiño 
coa alma terriblemente cansa. Camiñando, tiveron unha sensación crecente de 
presencia, seguida, ó chega-la noite, da iluminación súbita producida ó partí-lo 
pan: agora saben que o sepulcro quedou baleiro, e a fe no Resucitado florece de

finitivamente co gozo da esperanza. 

Santo, transcendental Camiño de Santiago no que se proxecta a rnta de es
trelas só visibles se se avanza na oscuridade. É entón cando a esperanza resoa no 
corazón; ¡aínda que é de noite! Cando a existencia negra ou gris se tinxe de al
borada ¡aínda que é de noite! o Apóstolo Santiago, testemuña do Señor, anima 

este marabilloso acontecer da noite ditosa: 
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PROMOTORES DO CULTO DE SANTIAGO 

Manuel C. Díaz y Díaz 

lenda infórmanos ele como o bispo Teodemiro ele Iría, clespois de re
coñece-lo sepulcro ele Santiago, apurouse a poñe-la noticia en coñe

cemento do rei de Asturias Afonso 11 , que acucliu a Compostela. A 
lencla móvese nas coordenadas usuais naqueles tempos: só a sanción 

real dálle validez permanente e definitiva a calquera acto.· A presencia ele Afonso 

11 e a con formiclacle do monarca eran o cuño que lle poñía o selo ofi cial ó culto 
local ó Apóstolo Santiago no sepulcro que se acababa ele descubrir. 

Dúas son aquí, e en distintos planos, as autoridades que van impulsa-lo 
culto apostólico : obispo, en canto xefe da lgrexa local , e o soberano , en canto res
ponsable ele tóclalas clecisións, relixiosas ou políticas , do seu reirn::>. 

Esta clobre liña ele defensores e promotores do culto xacobeo clebeu man
terse ó longo do tempo. É verclacle que algúns dos bispos ele hia amosáronse des

preocupados non só do culto ó Apóstolo, senón de toda a administración espiri

tual da cliocese que, como di xa o poema do ano 883 que acompaña a Crónica ele 
Albelcla1, brilla pola presencia ele Santiago, no locus apostolicus . 

Dúas fontes paralelas infórmannos da actitucle dos bispos de lria e dos 

reís ele Asturias, logo León e Castela. A primeira é a Hi storia Compostelana, com
posta en tempos e por orcle de Diego Xelmírez2 , que representa os puntos ele vis

ta do seu ambiente: segundo ela o cul to iniciaríase tralo clescubrimento; para 
exaltalo, con aprobación real e consentimento ele moitos bispos, traslaclaríase a 

sé ele lria a Compostela: tal translación significou , sen clúbicla, un engranclece

mento do cul to xacobeo . O primei ro bispo do que consta unha dedicación sa
lientable ó culto xacobeo fo i Sisnanclo (t920), que aclemais ele reconstruí-la ve

lla basílica santiaguista funclou un hospital para atención ele eivaclos e enfermos, 
e enxe rgou a necesiclade de contar co apoio de todo un conxunto ele mosteiros , 

cuns monxes que serviran ó altar apostólico e ás xentes que acudiran alá. Non 

se pode esquecer que este pontificado coincide case íntegramente co reinado ele 
Afonso lll ele León . 

Estas medidas resultaron útiles tempo clespois, cando, tras un período ele 

asegraramento e malos costumes, obtivo a sé episcopal Pedro ele Mezonzo 
(tl004), abacle clun dos mosteiros fundad os por Sisnando , o de Antealtares, ó 

que lle tocou restaura-la igrexa e, por suposto, o culto xacobeo, tralo ataque ele 

Almanzor. Pero estes rexurclimentos ían seguidos ele momentos ele declive e em
pobrecemento do culto, que se repiten unha e outra vez ata que chegan os epis

copados de Cresconio (tl 068) e Guclesteo (tl 069). Un xiro notable deron a lgre-
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xa de Santiago e o culto xacobeo coa aparición de Diego Peláez, que planeou a 
gran basílica xacobea. A partir de aquí xa se suceden prelados que se dedican 
máis e máis ó engranclecemento ele Santiago e o seu culto: Pedro, monxe de Car
de!la, co que vemos aparece-los primeiros efectos da reforma eclesiástica, pola 
que Roma comeza a toma-las iniciativas fronte ó rei que pouco a pouco deixa ele 
ser quen rexa a Igrexa do seu reino; e o monxe cluniacense, Dalmacio, elevado ó 
episcopado ele Compostela en 1093, co que se fi xa xa a presencia ele Roma na 
Igrexa compostelá, clespois ele que a bula ele Urbano II de 1095, a cambio do re
co!lecemento oficial da translación da sé ele lria obriga a Dalmacio e sucesores a 
garclar en todo os decretos da Igrexa ele Roma. 

É de ter en coma que nin en Compostela nin noutras dioceses o culto de 
Santiago chegou a ter carácter litúrxico oficial: en efecto, mentres estivo vixente a 
vella liturxia visigótica, abolida arredor de 1075 en Compostela, esta careceu 
sempre de oficio litúrxico propio, a diferencia doutros apóstolos e mártires. Iso 
revela que o culto era de neto carácter local e que Santiago non alcanzara máis 
que usos peculiares dentro do oficio común para apóstolos. 

Por iso precisamente é de destacar que este culto lograse un máximo de 
esplendor polo coidado de Xelmírez, bispo (1100- 1120) e despois arcebispo de 
Compostela (1120- 1140). El coidouse de asegurar un culto fastoso mediante o 
servicio dos setenta e dous cóengos que institúe, seguindo o número dos discí
pulos de Cristo; restaurou o altar ele Santiago e estableceu detrás del un lugar re
colliclo para que os devotos puiclesen facer oración, libres da distracción da mul
titucle; e creou servicios de atención ós peregrinos, aclemais ele renovar hospitais. 
Ó modo de Roma constituíu cardeais que asegurasen non só o culto continuo do 
Apóstolo, senón que velasen pola súa pureza. Para todos estes servicios obtivo as 
pertinentes autorizacións pontificias. 

Pero sobre todo Xelmírez promoveu, non sabemos ele que maneira , a or
ganización do chamado Líber sancti Iacobi, coñeciclo vulgarmente como Códice 
Calixtino3. A súa primeira parte constitúe un monumento único do culto ó Após
tolo, polos numerosos ensaios litúrxicos que contén para toda clase de festas de 
Santiago, tanto en torno ó 25 ele xullo, coma ó 30 ele clecembro. As cerimonias li
túrxicas non só se programan fastosas, senón que en boa parte crean novos mo
dos ele facer, non sempre consontes coas directrices da reforma litúrxica grego
riana. Son boa proba ele solemniclacle os aspectos músicos, nos que se recolle, con 
singular novi.dacle, a execución a clúc¡s e tres voces. 

Durante moito tempo o culto a Santiago xurdiu e consoliclouse en Com
postela gracias ó labor dos bispos e do clero, sen intervención romana. Roma co
meza a amasarse interesada en Santiago en tempos da Reforma, cando se loita por 
asenta- la primacía romana sobre tódalas igrexas occidentais. Así, quizais movida 
pola repercusión que tiña en todo Occidente a peregrinación a Compostela, Roma 
clescobre intentos evidentes ou subconscientes ele que a sé compostelá quería 
presentarse e asegurarse un posta preeminente como igrexa depositaria clun 
Apóstolo tan significado coma Santiago; incluso chegou a temer que os bispos 



composteláns intentasen constituírse nun novo centro que chegase a facerlle com

petencia a Roma. As relacións de Santiago con Roma, a partir das derradeiras dé
cadas do século XI, veñen marcadas por receos e reservas ante o gran santuario 

xacobeo. Roma reacciona concedendo con parsimonia algúns dos honores de
mandados por Santiago"', e rexeitando outros. Os que se concedían, logrados con 

insistencia e múltiples propinas, impoñían en calquera caso unha submisión to~ 
tal e completa a Roma, para evitar un ascenso excesivo de Compostela, incluso 

outorgánclo lles máis acl personam que á sé. Tocio iso con moita discreción e con 
escaso entusiasmo. É ele ter en conta que moitas clestas concesións redundaban 
en maior fastosidacle do culto xacobeo. 

Nada contribuíu máis ó boato e esplendor do culto que a posesión pola 
Igrexa compostelá de numerosos bens, que non tardou en conseguir gracias á xe
nerosiclacle dos reis de León e de membros das familias reais . As cloazóns non dei

xaron de aumentar e tenderon tanto a constituír unha rica e poderosa terra de 
Santiago, coma posteriormente a controlar en beneficio compostelán numerosos 

puntos do Camiño de Santiago. Quizais habería que partir, para falar do papel xo
gaclo polos reis no culto de Santiago, do altar ou igrexa dedicada por Mauregato 

de Asturias (784-788), que recorcla un himno que se conservou entre os propios 
da liturxia visigótica. Aquí Santiago xa aparece como "cabeza refulxente de His

pania", e como "patrón e protector natural" das súas xentes. 

Maior importancia van ter, con tocio, as continuas cloazóns rexias que 

constan nos documentos recollidos no precioso cartulario que é o Tambo A da 

Catedral de Santiago, brillante obra artística de 1128, en que se gardan as escri
turas emanadas de reis, raíñas e infantes de León, dende os primeiros tempos. A 

colección, na que abundan os documentos de Afonso lll , Ordoño ll, Vermudo ll, 
Afonso V e Afonso VI, contén algúns documentos con cenas tachas diplomáticas, 

pero constitúe unha serie admirable5• As abundantes cloazóns rexias, comple

mentadas con sucesivas e xenerosas confirmacións, inseríanse nun clima devo
cional que favorecía as doazóns privadas, creándose así o notable patrimonio da 

Igrexa cornpostelá . Namentres os reis subli!laban unha e outra vez nas súas cloa

zóns a protección especial ele Santiago sobre os monarcas nas súas loitas co Islam 
e os inimigos internos, empezábase a considerar pouco a pouco ó Apóstolo como 

vercladeiro defensor de Hispania. Neste punto hai que lembra- lo papel xogado 
por Afonso lll canelo lle regala á igrexa compostelá a gran cruz de ouro, agora de

saparecida, que vén se-lo lábaro da monarquía asturiana. O propio rei faise pro
motor do culto xacobeo coa súa célebre carta á igrexa ele Tours na que clefende e 

enaltece o sepulcro apostólico; e pouco importa a estes efectos que tal carta non 

sexa xenuína en tódolos sus detalles. 

A partir de mediados do século XI, o culto xacobeo vai alcanzar unha ex
tensión clesco!l.ecida co auxe da peregrinación; porque os peregrinos, devotos do 

Apóstolo, clesenvolven o culto xa no Camiño co seu esforzo e os sacrificios da 

viaxe e, chegaclos a Compostela, auméntano coa súa presencia e a súa espiritua
liclade. O Camiño de Santiago convértese mm inmenso templo no que se vene

ra ó Apóstolo, que recompensa ós que miran polos seus romeiros. Por iso, non 

SANTIAGO 

35 



SANTIAGO 

36 

Notas 

foron os reis de león os únicos· que utilizaron o seu poder para favorece-lo cul
to de Santiago; Sancho Ramírez ele Navarra, por exemplo, dispón (sobre 1080) 
que en Xaca· e Pamplona, as dúas entradas pirenaicas da peregrinación xacobea, 
non se lles cobre nada ós peregrinos6 . 

A eno.rme afluencia ele romeiros xacobitas, que arrastraba consigo un nú
mero tamén crecente de mercadores, de acordo co clesesenvolvemento comercial 
ele Europa neste tempo, fixo que se considerase seriamente a rede viaria que lles 
permitía chegar a Santiago. E así, segundo nos conta a Historia Silense (arredor de 
1110), Sancho o Maior ele Navarra preocupouse por asegurar un novo camiño cara 
a Santiago, libre de pe1igo de razzias musulmanas e máis cómodo (de Pamplona a 
Nájera, e de aquí probablemente a Btiviesca e Burgos) que os que seguían ata en
tón por terras de Álava7 • E esta acción vai te-lo seu complemento na acción atri
buída a Afonso VI ele león que fixo restaurar tóclalas pontes que tiñan que cru
za-los peregrinos ó transitaren polo seu reino. Ó facilitárlle-lo camiño, estes reis e 
outros tras eles, axudaron a que os peregrinos puidesen chegar en maior número 
e con menos dificultades ata Santiago. 

Un papel singular xogou, tamén indirecto, a partir de 1080, Cluny A súa 
importancia no culto xacobeo non foi tan grande coma se quixo dicir. Pero no seu 
afán de reforma dos costurnes e a vida eclesiástica, Cluny non clescoiclou o tema 
das peregrinacións. A súa relación con Santiago comezou dunha maneira real co 
bispo Dalmacio; pero despois, o gran mosteiro xa cluniacense de Sahagún, lugar 
ele paso ele tóclolos peregrinos, converteuse en foco ele devoción a Santiago e en 
punto para controla-lo íluxo peregrinatorio. 

Cluny, por outro lado, como parte da súa política de influencia no reino de 
león, iniciada en tempos de Femando I e da raíña Sancha8 , e aumentada logo en 
tempos de Afonso VI, afillou cialgunha maneira a Igrexa compostelá, á que apoiou 
e axudou canto estivo nas súas mans, como deixan ve-las situacións creadas en 
tempos de Xelmírez, que gozou da amizade e protección do abade Hugo. 

Desta maneira, pola acción conxunta de bispos e reis créanse, en distintas cli
reccións, as condicións óptimas para un crecente desenvolvemento do culto xaco
beo, entendido non só como culto litúrxico, senón o que é máis importante: como 
concreción da devoción profunda dos seus devotos. Moitos, a través dos séculos, 
exaltaron a Santiago e o seu sepulcro compostelán, interior e exteriormente. 

' Ch ron. Albeld. XI! 4 (ecl. J. Gil, en Crónicas aslllrianas, Ovieclo, 1985, p. 158: SisnandLts Iria e 
sancto /acabo pollens; sobre algúns detalles do poema seguen senclo válidas as observacións ele 
DAVID, P.: Études liistoriques su r la Galice et le Portugal, Lisboa-París, 1947, pp. 125-130. 

Historia Compostelana, trad. E. Falque Rey, Madrid, 1994, pp . 70- 76; segue tenclo interese a 
trad. ele SUÁREZ, M. e CAMPELO , ].: Historia Compostelana, o sea Hechos de D. Diego Gelmí
rez , Santiago ele Compostela, 1950. 



3 Liber sc111 cli Iacobi. Codex Calixlinus, ed. de K. Herbers e M. de Santos Noya, Santiago de Com
postela , 1998; unha traducción excelente feita sobre a anterior edición do texto (WHI
TEHILL, WM.: Liber Sancli Iacobi. Codex Calix lim1s, Santiago de Compostela, 1944) débese a 
MORALEJO LASO, A., TORRES, C. e FEO,].: Liber sancti lacobi. Codex Calix tim1s, Santiago 
de Compostela, 1951, reeditada con notas e correccións por]. Carro, Santiago de Compos-. 
tela, 1993; reimpresión, Santiago de Compostela, 1998. 

' A Historia Compostelana , que esconde un panexírico de. Xelmírez, non pode ocultar, por 
exemplo, as reservas romanas antes da concesión da ·dignidade do pallit1m ó bispo composte
lán: dísenos que a concesión fíxoa o papa uix et cum magno sudare, "a duras penas e con gran
de esforzo" (2 ,3, 2); cfr. GALINDO ROMEO, P.: La diplomática en la "Historia Compostelana", 
Mad rid , 1945, p. 13. 

5 Os documentos foron estudiados e publicados por LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación 
del Tumbo A de la Catedral ele Santiago de Compostela, León, 1997. Véxase ademais, DÍAZ Y 
O[AZ, M.C., LÓPEZ ALSINA, F. e MORALEJO ÁLVAREZ, S.: Los Tumbos de Compostela, Ma
drid, 1985. Nun plano máis crítico sobre estes documentos véxase LÓPEZ ALSINA, F.: La ciL1-
dael ele Sa ntiago de Compostela en la Alta Eelael Media, Santiago de Compostela, 1988 

' LACARRA, j. M.: "Protección del peregrino". En VÁZQUEZ DE PARGA, L. , LACARRA, j. M., 
URÍA RIU, ].: Las peregrinaciones a Sa ntiago de Compostela, Madrid, 1958 (ed. facsímil, Pam
plona 1992), 1, p. 260. 

Historia Silense , ed. F. Santos Coco, Madrid, 1921, p. 63 

• BISHKO, Ch .: "Fernando 1 y los origenes de la alianza castellano- leonesa con Cluny", Cua
dernos ele Historia de Espaiia , n.º 47- 48 , (1968), pp. 31-135. 
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primeira referencia historiográfica - xa única no ciclo cronístico do 
reino astur- ó culto dacio a Santiago no lugar de Compostela asocia 

tal veneración co nome do bispo da sé á que ese lugar pertencía; en 
efecto, a relación ele bispos e sés incluícla nljn poema destinado a en

xalza- la figura de Afonso lll , que forma parte do texto coñeciclo hoxe co nome 

de Crónica de Albelda, menciona ó titular da cliocese de lria con esta c011.ecicla e 

expresiva frase: Sisnandus Hyrie sancto Iacobo polens' . Neste caso, a asociación é, 
como se ve , presentada en tanto que resultado da acción exercicla polo culto so
bre o bispo; é Sisnanclo o poderoso , o ilustre, o destacado pola especial protec

ción, pola proximiclacle ele Santiago e, en tocio caso, pola importancia singular 
que se atribúe á veneración do Apóstolo de Cristo. 

A dirección de retorno, a que produce a asociación corno resultado da 

acción promotora do culto a Santiago por parte dos bispos, está ben docu
mentada para o mesmo personaxe a que se refire o texto cron ístico citado . En 

relac ión estreita cos monarcas Afonso lll e Ordoño 11 , Sisnando 1 impulsou de
cicliclamente2, nos anos do tránsito do século IX ó século X, a veneración das 

reliquias el e Santiago apoiánclose na xenerosa dotación real ele bens e privile

xios, na reforma do clero, na construcción, xunto a outros edificios, clun tem

plo novo, máis amplo e suntuoso, e na propagación ele noticias que buscaban 
avalar, por unha parte, a verac idacle do enterramento e, por outra, os benefi

cios obtidos por aqueles que visitaban o lugar e confiaban na súa capacidade 
ele mediac ión ante a clivinclacle. 

Cando remataba a lclacle Media, o arcebispo don Lope ele Mencloza, du

rante un pontificado non carente ele inquietudes e tensións, segue ocupándose ele 

amparar e estimula- lo culto a Santiago; faino pola vía, que nese tempo contaba 
xa cunha tradición longa, ele protexe-los peregrinos que acudían a Compostela. 

Para evita-los fraudes, para atender ele modo máis adecuado as demandas dos vi

sitantes e para continuar un programa urbanístico que segue tenclo como centro 
a igrexa do Apóstolo, emprende a remodelación da praza ele Praterías e ordena 

que se concentren nela a actividacle ele fabricación e venda ele obxectos de prata 

e o mercado ele especias e peclras preciosas3 . 

A promoción do culto a Santiago, indisolublemente unido ó prestixio da 

sé ele Compostela e dos seus titulares"', é, impulsada por estes últimos, unha 
realiclacle permanente. Nesta breve referencia a terna tan amplo e ele implicacións 
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tan diversas, só clesexo sinalar, na perspectiva dos intereses propios do historia
dor, algúns trazos ele contextualización social e, máis especificamente, política. 
Elixo para facelo o momento decisivo, o momento inicial, fundacional, que pro

tagoniza o bispo Teoclemiro. 

As repetidas análises dos textos en que pode apoiarse a tradición cultural 
sobre a activiclacle apostólica ele Santiago o Maior5 permiten, se non responder ca
tegoricamente, ofrecer alomenos indicios razoables ele explicación á pregunta for
mulada por L. Duchesne nun estudio ele hai agora cen anos sobre Santiago en Ga
licia6: ¿por que se creu que a tumba achacla preto ele Iria pertencía a Santiago? Está 
claro que a difusión, en época visigótica, da noticia da predicación hispana ele 
Santiago e o seu coñecemento nos centros culturais do reino astur, se non resol
ve tóclolos problemas, fainos menos insolubles. En cambio, non se avanzou do 
mesmo modo no esclarecemento das razóns que poiclan explica- lo momento e o 
lugar da identificación. Neste sentido, as elaboracións literarias relativas ó ente
rramento ele Santiago en Galicia non poden ofrecer fundamentos moi sólidos ele 
resposta, xa que todas elas son posteriores ó pretendido clescubrimento. Neste 
caso, está claro que o territorio máis amplo entre os que se ofrecen á exploración 
-sempre difícil pola escaseza e a complexiclacle dos testemuños- é o das cir
cunstancias sociais e políticas que enmarcaron o suceso. 

Dende hai tempo, a relación que os historiadores estableceron entre, 
por unha parte, as inclicacións sobre a predicación ele Santiago en España con
ticlas nos Comentarios ó Apocalipse atribuíclos a Beato ele Liébana, o patroci
nio apostólico invocado no himno litúrxico composto en tempos do rei Mau
regato, por outra, e, finalmente, o clescubrimento dado a coñecer por 
Teoclemiro ele Iria, serviu para fundamentar unha explicación dos feitos base
acla na integración do culto a Santiago no proceso ele fortalecemento icleolóxi
co da monarquía astur que, dentro do máis amplo marco do neogoticismo, al
canza un primeiro estadio ele maclureza no reinado ele Afonso IF. Pero , alén 
dese marco xeral para a comprensión dos feitos, que cantan con elementos 
principais que non parece que poiclan discutirse, caben, en relación co tema 
que nos ocupa, posibilidades ele profunclamento e ele precisión, que só poden 
ser aquí indicadas a título simplemente orientativo. 

Debe sinalarse, en primeiro lugar, que tóclalas informacións clispoñibles 
sobre o clescubrimento proclamado no primeiro tercio do século noveno remi
ten sempre ó clesenvolvemento dos acontecementos no ámbito local e, en se
gundo lugar, que, nese medio, é o papel do bispo ele Iria o que resulta sistema
ticamente destacado polas fontes, dende a lauda sepulcral que proba o seu 
enterramento xunto ó novo lugar ele culto, ata a representación pictórica do cles
cubrimento que ilustra o Tombo A da Catedral ele Santiag~, pasando polas tar
días narracións dos feitos. 

Pero obispo é, no século IX, máis alá das funcións especificamente re
lixiosas e eclesiásticas que lle son propias, personaxe clunha relevancia social 
e política que non é cloaclo captar dende categorías actuais; certamente, non 



é un desatino pensar nel como un dos máis destacados representantes da eli

te aristocrática do momento. No caso dos bispos de lria, durante os cen anos 
anteriores ó momento en que Teodomiro iniciou o especialísimo culto a San

tiago no territorio da súa diocese, esa relevancia houbo de reforzarse aínda 
como consecuencia da nova situación creada pola conquista do reino de To
ledo polos musulmáns . 

Non podemos dicir practicamente nada sobre como estiveron organizados 
os poderes na Galicia dos anos posteriores ó 711. Sexan cales f oran as caracterís

ticas da dominación dos novos gobernantes do territorio peninsular no extremo 
noroeste, nada permite entendela nin como intensa nin como duradeira. Sabe
mos , por outra parte, que a integración de Galicia na monarquía asturiana non é 

consecuencia nin directa nin inmediata da resistencia que tropas expedicionarias 
árabes e bérberes encontraron ó norte da cordilleira Cantábrica, senón que, á luz 

da información transmitida polas crónicas de finais do século IX, tal integración 

ha de entenderse máis ben como un proceso que se prolonga no tempo e que non 
está libre de tensións violentas. Entre o dominio desaparecido da monarquía vi
sigoda e o dominio por vir do reino de Asturias, houbo un tempo -algunhas dé

cadas, tal vez algunhas xeracións- en que os poderosos locais reforzaron a súa 

importancia permanente coa toma de decisións ante aqueles que se presentaban 
como donos do poder. 

Os xefes astures Fruela e Silo combateron contra os galegas. Afonso ll 
combateu en Galicia, cos galegos, contra os musulmáns. Descmi.ecemos en que 

momento exacto e de que maneira concreta cambiou de signo a relación; pero 

si estamos cenos de que , dende o reinado de Afonso o Casto, a Galicia iriense 
formou parte do reino de Asturias e podemos estala tamén de que os interlo

cutores do poder asturiano nese proceso de cambio xurdiron das elites locais 

ou tiveron que impoñerse a elas. 

Entre os máis amigos documentos que compoñen a colección dos que se 

copiaron nos tombos do mosteiro de Santa María de Sobrado hai un de valor es

pecial para o asunto que tratamos; refire, entre outras cosas, a doazón que o con
de Aloito fixo, no ano 818, á igrexa de San Vicente do que lle pertencía na villa 
Ostu1ata8 • O documento, no que se cita ó bispo Quendulfo, antecesor de Teode
miro á fronte da sé iriense, ocasionoulle algunha dificultade a López Ferreiro no 

seu intento de defende-la data de 813 para o achado do que se identificou como 

tumba apostólica. Tense hoxe este texto por indicador seguro do termo post quem 
da invención. Interésanos aquí por outras razóns. 

En primeiro lugar, como termo ante quem da integración da Galicia irien

se na monarquía astur9 . Na villa Ostulata, moi preto do lugar en que habería de 
nacer Compostela e só algúns anos antes de que tivesen lugar alí os feitos do que 

se derivaría ese nacemento, atopamos síntomas seguros da relación, agora xa pa
cífica e de colaboración, entre monarquía e elite local. O conde Aloito, que, se

gundo se deduce do contido do documento, tornou decisións nun preito entre os 

propietarios do lugar, fíxoo per ordinationem domni Adefonsi principis, é dicir, como 
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representante do reí Afonso II. Un testemuño expresivo de que o poder do con
de e tamén o poder do bispo, que figura ó final do documento confirmándoo, 
reencontraron na monarquía fonte ele lexitimación. Tamén ele protección eficaz, 
como demostran, poucos anos despois, os éxitos dos exércitos de Afon.so II na de
fensa ante os ataques ele Abd- al- Rahman II a Galicia. 

É nese novo marco de integración e contactos estreitos 'º, que debuxa o do
cumento ele villa Ostulata, onde se poden atapar vías de explicación para o can
do e o onde dos achados dos que informou -xustamente a Afonso II moi en pri
meiro lugar- o bispo Teodemiro. Non moito despois do recoñecemento e do 
afianzamento do dominio dos reís astures no territorio da diocese de Iría, a pro
clamación das noticias sobre a tumba de Santiago o Maior foi sen clúbicla ben re
cibida na corte; puideron, en efecto, aceptarse alí tales novas co~no apoio ideoló
xico importante no proceso en marcha da construcción neogoticista e da ruptura 
con Toledo; pero, dende o centro emisor, podían entenderse tamén, sen abando
na:_la idea do fortalecemento monárquico no territorio recentemente integrado, 
como expresión de afirmación propia e garantía de posicións e dominios. Á fin e 
ó cabo, o núcleo do que de fondo histórico auténtico poicla haber nos diplomas 
dirixidos ós titulares da sé iriense por Afonso II e Ordoño l non é senón confir
mación e reafirmación dos poderes locais". 

O que se descobre, polo tanto , nas orixes é unha asociación profunda e es
treita entre culto e poder e manterase para o resto da Idade Media. Non é nece
sario pondera-los esforzos e os éxitos xelmirianos na potenciación da devoción a 
Santiago 12; tampouco é preciso insistir nos efectos de retorno sobre un programa 
político que o primeiro arcebispo compostelán proxectou no triple escenario do 
reino de León, do reino de Galicia e do seu propio señorío. Abonde, como mos
tra, o privilexio de Afonso VII 13 que, despois da concesión pontificia do arcebis
pado e precisamente en razón dela, cantiña a promesa ele dominio sobre a cida
de á que antigamente pertencera a dignidade metropolitana; un dominio que 
consistía no dereito de Xelmírez e os seus sucesores a exerce-lo ius regale sobre a 
ciclacle de Mérida, os seus termos e os seus castelos clepenclentes. 

Trata-las orixes e o clesenvolvemento do culto a Santiago neste nivel ex
plicativo poderá parecer menos brillante que busca-la súa relación co mito dos 
Dioscuros, afondar nas raíces do patrocinio apostólico hispánico ou penetrar nas 
esencias de Europa; pero, dende o punto de vista do coñecemento histórico, non 
parece que sexa menos rico, nin menos seguro. 

1 GIL, ]. , MORALEJO, j.L. e RUIZ DE l.A PEÑA, j.I. : Crónicas asturianas, Oviedo, 1985, pp. 
158 e 229. 

Información detallada sobre a súa activiclade pode atoparse en LÓPEZ FERREIRO, A.: Histo
ria de la Santa A. M. Igles ia de Santiago, Santiago de Compostela, 1899, t. 11 , capítulos VII ó 
XII. Véxanse, ademais, FLETCHER, R.A.: A vida e o lempo de Diego Xelmírez , Vigo, 1993, pp. 
89- 100 e LÓPEZ ALSINA, F: La ciudad de Santiago de Compostela en la Edad Media, Santiago 
de Compostela, 1988, pp. 243 , 252- 254. 



3 LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa .. Op. cit., t. VII, p. 75. 
4 Un estudio completo dos fundamentos económicos e políticos da súa posición social nos sé

culas centrais da ldade Media pode verse en GONZÁLEZ, M.: El arzobispo de Sanlic1go, una 
instancia de ¡joder en la Edad lvledia, Santiago ele Compostela, 1996. 

' Remito ás funclamentais achegas ele Díaz y bíaz, M.C., agora máis comodamente accesibles 
na súa obra De Santiago y los caminos de Santiago, Santiago ele Compostela, 1997. 

6 "Saintjacques en Galice", Annales du Midi, n.º 12, (1900); existe ve rsión en galego publicada 
en A Trabe de Ouro, n .º 26, (1996), pp . 195-214. 

7 Para o establecemento da relación indicada, véxase SÁNCHEZ- ALBORNOZ, C.: Santiago, he
clwra de Espaiia. Eswdiosjacobeos, Ávila, 1993, especialmente pp. 27-29 e 91-92, e, do mes
mo autor: El reino de Asturias, Gijón, 1989, p. 172. Unha exposición do caclro explicativo xe
ral en GARCÍA DE CORTÁZAR,j.A.: La época medieval, Madrid, 1978 (5ª ecl.), pp. 130-134. 

• LOSCERTALES, P. : Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes, Madrid, 1976, 1, cloc. 43. 
9 Para unha análise algo máis detallada do contido do documento dende este e outros puntos 

de vista, remito a PORTELA, E.: "Galicia y la monarquía leonesa". En El reino de León en la 
alta edad media , León , 1995, pp. 26-28 e 30-33. 

'º O documento que recolle a cloazón de villa Ostulata inclúe, ó final, unha clobre lista de in
dividuos agrupados en función clunha dobre indicación territorial: de Asturias, de !ria. Non 
é <loado explica-la presencia , no documento e na realidade, dun grupo de individuos de 
procedencia astur claramente distinguidos dos de orixe local. Parece, en calquera caso, que 
este dato pode interpretarse como síntoma dos contactos existentes entre o que son xa dúas 
partes do mesmo reino. 

" Son os dous primeiros documentos contidos ño Tombo A, recentemente editado por LUCAS 
ÁLVAREZ, M.: Tumbo A de la catedral de Santiago, Santiago de Compostela, 1998, pp. 49-55. 
Sobre o sentido que se lle da á concesión do espacio de seis millas de radio que delimita o 
privilexio de Ordoño 1, non caben moitas dúbidas: ut omnis popLilus qLli ibi abitauerit senliat 
Loco Sancto sicut michi et anteccessoribus meis seniire consL1euerat. 

12 No momento culminante das negociacións con (alisto II para a creación da metrópole ele 
Compostela, o cronista Xiraldo, que pouco antes deixou constancia dos ciumes e receos da 
igrexa de Roma debido á identidade do culto apostólico, . puxo en boca do abade de Cluny un 
discurso no que este non só se apoia na devoción a Santiago, senón que conve1te ó Apóstolo 
mesmo en suplicante. FALQUE, E. (ed.): Historia Compostelana, Madrid, 1994, pp. 328 e 302. 

13 TomboA , Op. cit., pp. 214-215. 
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A IGREXA CATEDRAL 

Marta González Vázquez 

"construcción" do culto ó Apóstolo Santiago durante a Idade Media 
é un largo proceso no que, o mesmo que nunha catedral románica, 
resulta difícil non só coñece- las sucesivas etapas de creación do 
novo culto senón tamén as distintas "mans", os diferentes "arquitec

tos" que participan na promoción dunha devoción que traspasou, xa dende moi 
cedo, as fronteiras terrestres e marítimas que obstaculizaban a chegada ata a 
afastada cidade de Santiago. 

A decisiva influencia do interese real por converte- lo culto ó Apóstolo en 
"oficial" foi, xeralmente, posta en evidencia polos historiadores, que o comparan 
con similares devocións en Francia, as de San Martiño de Tours ou San Denís. A 
relación da orde de Cluny coa monarquía leonesa xa dende os tempos de Fer
nando I e a súa instalación na península foi obxecto de estudio en páxinas ante
riores; os reis leoneses confiaron nos monxes cluniacenses para ocupa- los máis 
altos cargos eclesiásticos do reino e para levar abo termo a reforma nas estructu
ras eclesiásticas, que era a primeira esixencia de Roma para establecer relacións 
co reino castelán-leonés. Os monxes cluniacenses establecen congregacións mo
nacais en enclaves situados no Camiño de Santiago, eixo fundamental das comu
nicacións do reino a finais do século XI. 

Pero non escapa a ninguén que a institución máis interesada por pro
mover e fomenta- lo culto ó Apóstolo Santiago era a propia Igrexa compostelá, 
obispo e a congregación capitular que se encargaban de que o sepulcro do San
to estivese convenientemente atendido; que fose adecuadamente reverenciado; 
que os seus bens na Lerra - froito de innumerables doazóns procedentes de 
monarcas, magnates ou simples peregrinos- fosen obxecto dunha correcta e 
satisfactoria administración; que a xustiza que en calidade de señor dun deter
minado territorio - a tena de Santiago, terra Sancti Iacobi- debía imparti- lo 
Apóstolo chegase ata o último dos seus dependentes. O número e a calidade 
dos peregrinos que decidían emprende- la viaxe para chegar ata o sepulcro 
apostólico estaba directamente relacionado co acrecentamento das cloazóns, as 
esmolas e as rendas ele que clispoñía a Igrexa de Santiago. Moitas das concesións 
territoriais máis importantes que recibiu a Catedral compostelá procedían dos 
monarcas leoneses que chegaban ata Santiago causa orationis, é dicir, para orar 
perante o sepulcro. As cloazóns de ricos obxectos litúrxicos - cálices, cruces, 
imaxes- eran tamén frecuentes entre os peregrinos que remataban a súa viaxe 

e querían consegui- la intercesión do Apóstolo . 
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O labor da Igrexa compostelá por favorece-la chegacla ele peregrinos a 
Santiago non se limitou, dende o punto ele vista xeográfico, á ciclade compostelá 
e ó señorío xacobeo, senón que foi moito máis alá e intentou chegar, a través dos 
camiños máis concorriclos polos peregrinos, a establecer enclaves composteláns 
en lugares moi afastaclos, como diferentes clioceses francesas e italianas. Podemos 
establecer tres campos funclamentais ele acción: 

A adquisición ele lugares e infraestructuras ó longo dos camiños ele pe
regrinación que, ó pertenceren á lgrexa ele Santiago, poclerían ser xestio
naclos en beneficio dos peregrinos. 

11 As ampliacións, obras e mellaras levadas a cabo tanto na lgrexa Catedral 
ele Santiago coma na propia ciclacle, para aclecuala á súa condición ele 
meta clunha importante corrente peregrinatoria. 

1 A creación, co decorrer do tempo, clun "ritual" propio da lgrexa com
postelá, seguido polos peregrinos á súa chegacla á Catedral, con caracte
rísticas peculiares segundo a súa procedencia e que lle outorgaba unha 
solemniclacle mistérica e orixinal ó remate da peregrinación. 

A adquisición de lugares e infraestructuras 

A consecución, a través das cloazóns por parte dos monarcas castelán- leo
neses ou das aclquisicións propias, ele lugares situados ó longo ·do Camiño Fran
cés é unha constante da política seguida dende a lgrexa ele Santiago. Dende o in
tento por controla-lo Burgo ele Faro, enclave primitivo da poboación da Coruña 
e principal porto polo que chegaban os peregrinos que viñan ata Galicia en bar
co, que se viu frustrado pala clecisi.ón ele Afonso IX ele establecer un porto rexio 
nese lugar, ata a pertenza ó señorío compostelán ele localiclacles como Melicle, Ar
zúa, a terra ele Valcarce, Trabaclelo o Cacabelos son claros exemplos clesta vonta
cle dos prelados e capitulares ele Santiago. Pero aclemais ternos testemuños clocu
mentais que nos permiten constata-lo interese por consegui-la propieclacle ou a 
administración ele lugares moito máis afastaclos ca estes, situados no percorriclo 
do Camiño Francés en terras galegas e bercianas: trátase ele diferentes hospitais 
situados no sur ele Francia e en territorio italiano, nas clioceses ele Bolonia e Ver
celli, sen que coñezámo- la orixe da súa relación coa lgrexa compostelá, se se tra
tou da cloazón clalgún nobre devoto do Apóstolo ou se foron prelado e cabido os 
que voluntariamente clecicliron incorporar ó seu patrimonio estes hospitais para 
peregrinos xacobeos. 

As obras na cidade e na morada do Apóstolo 

Na ciclacle ele Santiago, o interese por dota-lo enclave urbano do equi
pamento propio clunha vila meta ele peregrinación comeza polo propio santua
rio do Apóstolo. É moi coñeciclo, pero tamén enormemente clescritivo clesta 
vontacle, o fragmento da Historia Compostelana no que se relata a controversia 



xurclicla entre Diego Xelmírez e os membros do seu cabido canelo o prelado de
cide clerruba-la construcción que albergaba o edículo apostólico para cleixa-lo 
campo libre á ampliación que clesexa para o altar da Catedral. Os capitulares 
"opoiiían forte resistencia", segundo a expresión do cronista', ó considerar que 
foran os propios discípulos do Apóstolo os que construíran coas súas mans o 
habitáculo que agora a ousaclía do bispo quería destruír. Nada fixo retroceder a 
Xelmírez, quen clespois ele desface-la construcción anterior, agrandou o altar, 
encargou un frontal ele prata e un baldaquino tamén ele metais preciosos. Así 
mesmo, o preexistente hospital para peregrinos, situado fronte á fachada prin
cipal da igrexa románica, orientada ó norte, foi obxecto de reforma en época de 
Xelmírez por vontacle do prelado2 . 

O proceso ele construcción da Catedral románica, cornezacla en tempos 
do bispo Diego Peláez , continúa a bo ritmo durante os pontificados dos seus 
sucesores, co remate da fachada concibicla polo Mestre Mateo en tempos de 
Pedro Suárez de Deza (1172-1206). Pero uns anos rnáis tarde, durante o pon
tificado ele don Xoán Arias (1237-1266), de novo un proxecto de ampliación 
da Catedral, consonte co gusto da época, pretende modifica-la cabeceira, do
tándoa de novas e máis amplas formas góticas. As obras, que non chegaron a 
rematarse, enmárcanse nunha etapa de gran prospericlade económica da clio
cese, que con toda seguridade no é allea á contribución monetaria dos pere
grinos que, segundo tódolos indicios documentais, continúan chegando en 
gran número e procedentes de sitios rnoi diferentes. 

A cr~adón dun ritual propio na Igrexa de Santiago 

É este un aspecto moi interesante da actividacle dos cregos composteláns na 
definición do culto xacobeo corno unha cle\1oción única, peculiar, distinta. Xa a 
mediados do século Xlll ternos información abonda sobre os rituais seguidos po-, 
los peregi·inos unha vez traspasado o limiar da basílica do Apóstolo. O altar, sepa-
rado c~o res.ro da nave por unha reixa de ferro, contiiia, como xa sabemos, o fron
tal .e o baldaquino de _época ele Diego Xelmírez. Alí os peregrinos veneraban o 
carpo do Apóstolo, sepultado enteiro en Compostela, pero adernais admiraban os 
obxectos sagrados pertencentes ó Apóstolo que !les eran amasados: un bordón, un 
coitelo, un cabaz, un capelo e unha coroa pertencentes ó discípulo do Seiior. A co
roa era obxecto clunha atención especial por parte dos peregrinos alemáns, que a 
colocaban na cabeza, senclo coroaclos polos seus compaiieiros, un costume que 
provocaba as burlas do resto dos peregrinos procedentes ele lugares distintos3. 

Fóra da zona do altar, separada por esa reixa ele ferro que mencionarnos, 
estaba situada a arca da obra ele Santiago, é dicir, unha arca na que se deposita
ban esmolas destinadas a sufraga-los gastos das obras que continuadamente se 
realizaban na Catedral e os salarios dos traballaclores da obra ele Santiago. Ó seu 
lado un crego ou "arqueiro" vixiaba que os peregrinos depositasen alí parte das 
súas esmolas, alomenos, evitando que tóclolos canos pasasen ó altar de Santiago 

e, xa que logo, ás arcas ele arcebispo e ó cabido. 

SANTIAGO 

47 



SA NTIAGO 

llus10- rd icario ele Sa111iago Alfeo, ca. 1332. 
Tesauro da C:11 cclrnl de Santiago de Compostela 

Tamén era obxecto ele veneración por parte dos peregrinos outra pre
ciosa reliquia situada na Catedral compostelá: a cabeza ele Santiago Alfeo, o 

outro Santiago, que por unha curiosísima circunstancia acabara en posesión ele 

Diego Xelmírez por cloazón da raíña Urraca. O bispo Mauricio ele Coímbra , 
logo arcebispo ele Braga, viaxara a Xerusalén e alí conseguira facerse, median
te enganos e roubos, coa cabeza "ele Santiago Apóstolo", nun claro intento el e 

competir con Santiago con métodos semellantes ós empregaclos por Diego Xel
mírez canelo este levara as reliquias ele Santa Susana, San Froitoso e San Cucu

fate, depositadas na Catedral ele Braga . Pero informada a raíña Urraca da exis
tencia da reliquia, levouna a León , a San Isidoro , e finalmente, con tocia 
seguriclacle a instancias ele Xelmírez, cloouna á Igrexa ele Santiago;. En Com

postela aclarouse axili.a que se trataba cloutro Santiago, o Menor, e que, a 

pesar ele ter sufrido Santiago Cebedeo a decapitación no seu martirio, en 
Compostela estaba enterrado o seu corpo enteiro, sen ningunha mutilación. A 

nova reliquia, a cabeza ele Santiago Alfeo, encerrada en tempos do arcebispo 
don Berenguel de Landoira (1318-1330) mm busto-relicario de gran tamaii.o , 

ó que clespois se engadiron valiosas peclras preciosas incrustadas , pasou a in
cluírse no percorrido dos peregrinos devotos de Santiago Cebedeo sen proble

mas aparentes de desconcerto ou confusión . Aíncla hoxe, é esta a reliquia que 

o cabido saca en procesión polas naves da Catedral nas festividades solemnes. 

A necesiclacl e el e aclara-los problemas ós que ciaba lugar a distribución 
das esmolas ofrecidas polos peregrinos, permitiunos coñecer un precioso do

cumento que nos revela a procedencia plurinacional dos visitantes da igrexa 

compostelá e os problemas lingüísticos ós que esta pequena Babel, que era o 
Santiago medieval, tiña que facer fronte. No Tombo ele Constitucións da Ca

tedral compostelá cópiase un acorclo capitular ele mediados do século XIII' no 

que se transcribe, en francés, galega, castelán e unha lingua semellante á vas

ca o discurso que os arqueiros da arca da obra el e Santiago deben aprender ele 
memoria para informar ós peregrinos do des tino diferente que se lle dará as 

súas esmolas, clepenclenclo da arca na que as depositen: "Et vos de Campos et 
elel es tremo, aca venieles al archa ele la obra ele seiior Santiago, las comenelas qi1e 
trahecles ele martas et ele vi.vos para la obra ele miar Santiago aca las echacle et no 

en otra parte", di o texto castelán; "O micer lombardo, queste !archa da lavoree 
de micer Saiacome", o texto italiano, para lombardos e toscanos; para os fran

ceses , en cambio, a alocución é a siguiente: "Zee /archa de lab ra man senor sa
manin; zee labra ele lagresa"6 • Antes desta elata , durante os séculas XI e Xll, a 
existencia de habitantes na cidacle de Santiago con nomes claramente extra

peninsulares -Hugo, Bernardo, Mateo, Xerarclo- son un síntoma claro da 

chegacla de estranxeiros que, posiblemente atraídos pola fama do santuario 
compostelán, emprenden a peregrinación a Santiago e ó cabo permanecen na 

ciclacle durante tempo clabonclo para aparecer en repetidas ocasións como tes
temuñas ele distintos actos clocumentais . 



Do mesmo xeito unha singular identificación do peregrino a Compostela, a 
cuncha xacobea, vaise convertendo en monopolio da lgrexa de Santiago, única ins

titución capaz de fabricar esta insignia e de vendela na cidade, para que aqueles 
que son quen ele remataren a peregrinación a adquiran e a amosen como símbolo 

da realización da súa promesa ó regreso ós seus lugares de orixe. A Catedral de 
Santiago acordará cos "concheiros", artesáns que fabrican estas insignias en prata, 

estati.o ou chumbo, o número de persoas autorizadas para dicarse a esta lucrativa 
actividade7 • Da mesma maneira preocúpase a lgrexa compostelá de que sexan re

novadas en varias ocasións as condenas reais e pontificias contra os que fabrican 
cunchas fraudulentamente, tanto en Hispania coma en Gascuiia". Así, presérvase, 
por un lacio, o beneficio económico que a venda das cunchas lle proporcionaba á 

lgrexa e, por outro, asegúrase a existencia dun motivo único que demostre que 
aquel que teiia no seu poder o símbolo xacobeo realizou o Camiti.o a Santiago ata 

o final. A cuncha, como símbolo compostelán, únese á aparición dunha vestimen
ta especial, que é precisamente a que venera o peregrino cando chega ó sepulcro 

do Apóstolo como propia e característica dese Santiago Cebedeo bispo da súa lgre
xa -tal como é representado aínda no Pórtico da Gloria- e peregrino ó mesmo 

tempo: a bolsa, o bordón, que identifican visualmente a aquel que vi.axa polos ca
mifi.os ata Santiago e que eran bendicidos antes de comeza-lo traxecto. 

Eficaz instrumento de diferenciación con respecto ó resto das igrexas his

panas, sistema de consecución de méritos, honores e categorías, a peregrinación 

xacobea foi un fenómeno senlleiro, de enorme importancia para o arcebispo e o 

cabido compostelán, que se preocuparon de fomentala e mimala, no máis estricto 
sentido da palabra. Non só canto ás relacións exteriores da institución eclesiástica 

cos monarcas, o papado, os nobres que podían achegar concesións de grande im

portancia para o engrandecemento do honor do Seti.or Santiago, senón tamén inter
namente, a través da creación de todo un sistema de acollida e ritual dos peregri

nos que chegaban á Catedral. Estes non podían quedar defraudados despois de tan 

longo camiti.o: os tesouros da igrexa -aberta día e noite- podían ser contempla
dos, as varias reliquias veneradas, os utensilios do Santo dos peregrinos obxecto 

de atenta observación e as esmolas concedidas en razón dos diversos conceptos es
tablecidos pola comunidade catedralicia. Son estas cuestións as que nos penniten 

enxerga-la importancia do número de persoas que chegaban a Santiago nos sécu
los centrais da lclade Media: ningún outro sistema -rexistro ele peregrinos, cróni

cas de viaxes, actas capitulares- foi empregado ou chegou ata nós, desgraciada

mente. Hoxe en día, moitos peregrinos preguntan á súa chegacla á Catedral polos 
rexistros meclievais ou modernos que reflictan o nome dos seus antecesores no 

tempo, mm van intento ele atopar clevanceiros que tamén sentisen ese desexo de 

visita-lo sepulcro do Apóstolo. Non é posible responder ó seu interese. Perviviron, 
en cambio, en boa parte, o ritual e a iconografía da peregrinación dende o século 

xm ata hoxe, o mesmo que o fervor e a curiosiclacle, a devoción e o afán ele vivir 

aventuras que caracterizan ó peregrino medieval e ó ele 1999. 
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Notas 

1 FALQUE REY, E. (ed. ): f-lisloria Compostelana , Madrid, 1994, libro 1, XVlll, p. 107. 

lbiclcm, libro 1, XIX, p. 109. 

1 "Et si corona beali la cobi e/u eta fueril acl alta re sancli lcicobi, letonici clebent primo ibi o[fure preclic
le corone et inclc cruci,. que clucitur ante ipsam coro1w111 el ex incle cathene el ex incle arcl1e operis. Si 
uero telonici clucli fuerinl acl coro1w111 ad thesaurum, cum refecli fuerint de thesauro, clebent primo 
arcl1e ope ris offerre antequam altari". Arquivo da Catedral de Santiago, Tombo de Constitucións, 
to mo 11, ro l. 64 r. LÓPEZ FERREIRO, A. (ed.) : Historia de la Santa A.M. Iglesia ele Santiago ele 
Co 111postela , Santiago de Compostela, 1903, vo l. V, doc. XXV 

' Vid. Historia Compostelana, 1, CX!l , pp . 265-269. 

' Arquivo da Catedral de Santiago, Tombo de Constitucións, vol. ll , rol. 64r-65r. LÓ PEZ FE
RREIRO, A. (ed .): Historia de la Sa nta .. . Op. cit., vo l. V, doc . 42. 

• Arq uivo da Catedral de Santiago, Tombo de Const itucións, fol. 64r. LÓPEZ FERREIRO, A. 
(ed .): Historia de lci Santa ... Op. cit., vo l. V, cloc. XXV 

7 O a rcebispo Pedro Suárez de Deza, no ano 1200, as ina un acordo co gremio ele concheiros; 
Lrinta anos despois renóvao Bernalclo 11. Ámbolos documentos están copiados no Tambo C da 
Catedral co mpostelá. 

" Bula de Inocencia 111 en 1207. MANSILLA REOYO, D.: La documentación pontificia hasta lno
ccncio 111 (965-1216), Roma, 1955, cloc. 392. 



OS ESPACIOS CATEDRALICIOS Ó LONGO DO TEMPO 

Ramón Yzquierclo Perrín 

íncla que a orixe da ciclacle ele Santiago está unida ó clescubrimento da 

tumba do Apóstolo Santiago, acontecemento coñeciclo como inventio, 

xa con anterioriclacle houbo na zona un poboamen to que lembra a rúa 

do Castro , evidencia a arqueoloxía e, sobre todo, as narracións relati
vas ó achaclo do sepulcro que mencionan ó anacoreta Paio, "que acloitabii morar 

nun sitio preto ele onde xacía sepultado o apostólico carpo", e a outros fieis que 
vivían en torno á igrexa ele San Fiz ele Solovio' , próxima ó antigo castro . 

Durante a dominación romana tamén houbo ocupación , como proban os 

restos, lápidas e enterramentos coñeciclos clesa época. O propio edículo sepulcral 
que garcla as reliquias ele Santiago é obra romana ele clobre planta: a inferior, se

misubterránea, clestínase ó enterramento e a parte baixa dos seus muros acolle, 

tralas reformas realizadas en 1879 polo cóengo López Ferreiro2 , a urna que con
tén os restos ele Santiago. Gracias ás ditas obras os fieis poden ve-la urna, pero 

fo i preciso intervir no que quedaba do mausoleo romano, modifica-la súa orga

nización interna e abri-lo acceso actual. O carpo superior, destinado a culto fu
nerario, foi clerrubaclo en 1105 polo bispo Xelmírez para organiza-la capela 

rnaior catedralicia e colocar sobre o sepulcro apostólico o altar. Ó remoclelarse no 

século XVII esta capela foi necesario rebaixar ele novo os amigos muros3. 

Do edifi cio sepulcral romano procede, ó parecer, a chamada ara ele San 

Paio·1 que canta cunha inscrición pagá, cleclicacla ós cleuses Manes por Atia 

Moeta en lembranza da súa neta, Viria Moe ta, así como unhas p roporcións que 
levaron a crea-lo titidus que acl oitaba pol"terse enriba da porta dos mausoleos. 

O arcebispo Sanclemente rna nclou borrala e substituíla por outra consonte co 
seu uso corno ara cristiá . Arreciar do edículo xerouse unha área cemiteri al que 

fo i utilizada ata o século VII e, ele novo, entre o IX e o XI, é clici r, clespois ele 

descubrirse as reliquias e antes ele construí-la Catedral románica. Desta época 
el ata unha espléndida colección ele laudas co nome da persoa á que se lle dedi

can e a elata do seu fal ecemento5 . 

Tal vez a invasión musulmana dos primeiros anos do século VIII fixo fu
xir ós habitantes clesta zona xa que a necrópole cleixou ele util izarse . Nos inicios 
do IX hab ía, sen embargo, un grupo ele fieis que, segundo a concordia do ano 

1077 entre o bispo Diego Peláez e o abacle ele Antealtares, Faxilclo, fo ron teste

muiias, xunto co anacoreta Paio, dos proclixios nocturnos que se producían no 

mesto bosque próximo á súa igrexa ele San Fiz ele Solovio. Ó coiiece-lo bispo ele 
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Iria , Teoderniro, esta revelación estivo en xaxún durante tres días e entrou no bos
que, onde "atopou entre o mato e os arbustos unha casiña que acubillaba no in
terior un sartego ele márrnore". Ó crerse que Santiago Cebedeo predicara na Pe
nínsula Ibérica, que os apóstolos eran enterrados onde clesenvolveran a súa 
misión, e tendo en canta os proclixios celestiais que concluciran ó clescubrimen
to da súa tumba, non se clubida en identificala coa do Apóstolo Santiago. 

O prelado trasláclase a Ovieclo "a ver ó reí Afonso o Casto, .. . e notificou
lle exactamente o suceso ... o rei , cheo ele gozo por tan importante noticia , acu
cliu con paso acelerado a estas partes, e restaurando a igrexa na honra ele tan gran
de Apóstol, cambiou o lugar da residencia do bispo ele Iria por este que se chama 
Compostela . .. Acontecen todo isto en tempo ele Carlomagno" . O descubrimento 
debeu producirse arreclor dos anos 820-830, é clicir, clespois ele Carlomagno mo
rrer, ó que por oportunismo histórico quere vincularse co acontecemento6 . 

Afonso lI ordena construír unha pequena igrexa unida ó muro occidental 
do mausoleo romano, que se mantén intacto e serve ele cabeceira ó templo; nas 
súas inmediacións levanta un altar a San Xoán Bautista e cliante da fachada orien
tal do edículo funda o mosteiro ele Antealtares para que os seus monxes se en
carguen do culto ó Apóstolo. Da igrexa ele Afonso lI apareceron certos vestixios 
durante as escavacións arqueolóxicas realizadas na Catedral entre 1946 e 1959 
que permiten saber que era clunha soa nave cun ancho determinado polo mau
soleo; non parece que tivese contrafortes e cubríase con teito de macleira. As súas 
portas abríanse nos muros occidental e sur. Segundo a acta de consagración da 
basílica que a substituíu a finais do mesmo século IX tratábase dunha igrexa pe
quena feíta con peclra e loclo7 . 

Este humilde edificio constitúe o xermolo da futura ciclacle ele Santia
go na que, nos anos derracleiros do século IX, o rei Afonso IlI constrúe unha 
nova basílica que foi consagrada o ano 899 polo bispo Sisnanclo. As súas pro
porcións eran maiores que as da igrexa anterior, aíncla que mantivo como ca
beceira o mausoleo romano. Diante súa estenclíanse tres naves das que a cen
tral era máis ancha que as laterais, pola presencia do mausoleo; separábanse 
por piares cuadrangulares e as súas cubertas eran ele macleira, o que facía in
necesarios os contrafortes. Diante da porta principal había un pórtico ele clo
bre tramo e ó muro norte uníase a capela baptisterio de San Xoán Bautista . 
Decoraban a basílica "peclras marmóreas que.. por mar [oran traídas" dende 
Coria, reconquistada claquela. Ademais do altar ele Santiago a acta de consa
gración cita os do Salvador, San Pedro e San Xoán Apóstolo, xerando a súa lo
calización diversas opinións. Como pavimento empregouse unha masa de cal 
con fragmentos de ladrillo e cuarcita. 

No ano 997 Almanzor arrasou e incendiou tan espléndida basílica, un dos 
principais centros de peregrinación, así como os restantes edificios composteláns. 
Tanto o bispo, Pedro de Mezonzo, coma o rei, Vermudo II, esfórzanse por re
construí-la cidade e, sobre todo, o seu santuario, coa maior celeridade, polo que 
se mantén a planta anterior e, só nalgún elemento complementario, como nas 



ventás, ernpréganse arcos de ferradura, propios da arquitectura cristiá hispana do 
século X. No ano 1003 a basílica cornpostelá rexurdira das súas cinzas e antes de 
remata- lo século que comezaba iniciaríase a Catedral románica8 . 

O auxe acadado polas peregrinacións, o desenvolvemento logrado pola ci

clacle e outras circunstancias permiten que no derradeiro cuarto do século XI o 
rei, Afonso Vl, e o bispo, Diego Peláez, inicien a construcción dunha Catedral 

axeitacla para a veneración das reliquias apostólicas, o que obrigou a alcanzar 
unha concordia cos rnonxes ele Antealtares no ano 1077, xa que tiñan que ceder 

parte dos seus terreos e edificiosº para a obra. Segundo o Codex Calixti11us 10 "Os 
mestres canteiros que comezaron a edifica-la Catedral de Santiago chamábanse 
don Bernalclo o Vello, mestre admirable, e mais Roberto, con outros cincuenta 

canteiros pouco máis ou menos que alí traballaban asiduamente ... A igrexa prin
cipiouse na era MCXVI", ano 1078. Sen embargo un epígrafe 11 da capela do Sal

vador, - a central do deambulatorio- , data o inicio en 1075 e a propia eoncor
clia ó referirse á capela de San Pedro di "hai pouco se construía". Esta prirneira 

campaña constructiva afectou ás cap~ l as do Salvador, San Pedro e San Xoán, así 
como ós tramos centrais do deambulatorio e ó cerramento da capela maior, xa 

que en 1088 obispo é acusado ele traizón, clestituído e prendido 12 . 

A planta adoptada era a das igrexas de peregrinación: cruz latina con cin
co capelas radiais no deambulatorio e tribuna sobre as naves laterais e deambula

torio. As advocacións das capelas centrais do deambulatorio, xunto coa maior, 

poderían aludir á Transfiguración de Cristo u Pola súa parte a da Madalena, si

tuada na parte posterior da maior, engadía un compoñente penitencial interesan
te nun centro de peregrinación corno Santiago . 

A partir do ano 1088 e ata que accede ó goberno da diocese Diego Xelmí

rez , as obras da Catedral paralízanse para uns, mentres outros eren que entón in
terveu nelas o Mestre Esteban, que nunha doazón do bispo de Pamplona en 1101 

aíncla figura como "mestre da obra de Santiago". Na Catedral compostelá habería 

que atribuírlle as capelas dos extremos do deambulatorio, dedicadas a Santo An

drés e Santa Fe das que só queda esta. Destaca a súa anovaclora planta poligonal, 
a maior intensiclacle luminosa e os temas iconográficos dos seus capiteis 14 . 

O impulso definitivo ás obras da Catedral dallo Xelmírez a partir do seu 

nomeamento como bispo en 1100. Crea un novo obradoiro artístico clirixido polo 
Mestre das Praterías, no que participaron os principais mestres do momento . Afá

nanse na terminación do deambulatorio e das súas capelas, na construcción do 
amplo cruceiro coas súas portadas, con ambiciosos programas iconográficos rela

tivos á creación e á redención. A actividacle foi tan intensa que en 1105 o bispo 

Xelmírez consagra os altares da cabeceira e cruceiro, excepto o ele San Nicolao por 

problemas cos monxes ele San Martiño Pinario polo acceso á Corticela. 

As obras deberon ele seguir con intensielade xa que en 1112 foi preciso de
nuba- la antiga igrexa prerrománica que estaba "dentro da inmensa mole da igrexa 

nova, (e) . .. ameazaba caer con inminente ruína", segundo a Historia Compostelana. 
Tal rapidez hai que anibuírlla a Xelmírez, ós mestres e canteiros do obracloiro e á 
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simplificación ornamental do interior, concentrando case todo o esforzo escultórico 
nas fachadas norte e sur. Pero que a Catedral asumise as celebracións relixiosas non 
quer dicir que estivese rematada; así, cando o ano 1117 os composteláns se suble
van contra a raíña dona Urraca e o bispo e incendian a Catedral, a citada Histolia 
Compostelana dinos que o lume esténdese, xa que "gran parte dela estaba cuberta con 
táboas e tamariscos", é dicir, faltaban as bóvedas e cubertas pétreas posteriores 15• 

ó avanza- la edificación das naves contra occidente aumentan as dificulta
des polo desnivelamento do terreo e a presencia das fortificacións do bispo don 
Cresconio que non se derrubaron, alomenos, ata 1120. Non é certa, pois, a data 
de remate da Catedral que aparece no Calixtino 16 : "dende a colocación da pri
meira pedra nos alicerces, ata a colocación da última pasaron corenta e catro 
anos", o que nos sitúa en 1122. 

Ante tal situación, o vintetrés de febreiro do ano 1168 o rei Fernando II fai
lle unha importante doazón ó Mestre Mateo para que remate a Catedral. Ten que 
concluí- las naves e construí- lo cerramento occidental que comprende a cripta do 
Pórtico da Gloria, o mesmo pórtico e mailo seu triforio, así como a fachada occi
dental e as torres que a flanquean. Ademais construíu o coro que estivo na nave 
maior ata os primeiros anos do século XVII. O vintetrés de abril de 1211 tivo lu
gar a solemne consagración da Catedral coa asistencia de Afonso IX e outros moi
tos personaxes. Dende o seu comezo transcorreran máis decento trinta anos 17 • 

A terminación da Catedral románica non supuxo o acabamento da activida
de, serrón o comezo dunha nova etapa de intervencións e engadidos. As primeras 
actuacións importantes tiveron lugar entre 1238- 1266, durante o episcopado de 
don Xoán Arias, quen constlúe un claustro no lugar que ocupa o actual, proxecta
do por Juan de Álava. Tamén comezou unha nova cabeceira que, de terse comple
tado, ocuparía a maior parte da singular praza da Quintana, e outras actuacións no 
pazo arcebispal conforn1e a modelos empregados nas máis importantes dioceses 
francesas. Tamén se debe a don Xoán Arias a remodelación da Corticela, unida á 
Catedral a través da antiga capela de San Nicolao. Fronte á actividade desenvolvida 
na Catedral compostelá durante o século Xlll, o XIV e XV deixaron menos obras, 
aínda que cómpre lembra-las fortificacións levadas a cabo no XIV, das que proce
den os rexos alicerces da barroca torre do Reloxo e as reconstruídas almeas do muro 
sur das naves. Ó mesmo tempo levantáronse no deambulatorio, cruceiro, claustro 
e outros lugares capelas que, nos máis dos casos, eran funerarias 18 • 

ó comeza- lo século XVI repararanse os estragos causados polos Irmandi
ños, especialmente 'os do claustro, para o que o arcebispo don Alonso lll de Fon
seca outorga unha cuantiosa doazón co obxecto de que Juan de Álava faga o pro
xecto e comece a construcción doutro novo. Foi a obra máis ambiciosa, xa que 
ademais do propio claustro erguéronse numerosas dependencias. A súa construc
ción prolongouse durante case toda a centuria e incidiu no trazado urbano con 
fachadas tan xeniais coma a do Tesauro, obra de Rodrigo Gil que contribúe po
derosamente á urbanización da praza de Praterías. As capelas e oütras realizacións 
teñen menor transcendencia a pesar do seu valor artístico rn 



Durante o barroco a Catedral e o seu contorno aclquiren, en boa medida, o 
seu actual aspecto. Tralas intervencións ele Ginés Martínez no alborecer do XVII 
destacan, a mediados ele século, as propostas do cóengo fabriqueiro, Vega y Ver
dugo, na súa Memoria sobre obras en la Catedral ele Santiago20 que acabarán por 
realizarse, alomenos, nos seus aspectos máis significativos: remoclelación da cape
la maior, actuación na cabeceira para axuclar a urbaniza-la Quintana e, xa no se
gundo tercio do :\.-'VIIl, construcción clunha nova ~achacla occidental que solucio
ne os problemas da medieval e, asemacle, ofreza un magnífico pano barroco á case 
rematada praza do Obracloiro. As intervencións realizadas na Catedral durante o 
barroco transcenclen ó propio edificio para incardinarse e adecua-lo trazado urba
no a novas f uncións. Se a capela maior fose diferente, outra sería a impresión que 
a Catedral produciría; pero tamén é ceno que a ciclacle sería outra sen a torre do 
Reloxo, xenial obra ele Anclracle, ou sen as prazas existentes cliante ele cada unha 
das fachadas catedralicias. A simbiose entre o medieval e o barroco é perfecta21• 

As obras realizadas durante o neoclasicismo presentan unha singular mes
tizaxe ele barroco e clasicismo que, quizais, só podía producirse aquí. A fachada 
da Acibechería ou a capela da Comuñón son boa proba cliso. O proxecto ele Mel
chor ele Prado para unha nova Porta Santa e a remoclelación da cabeceira da Ca
tedral non se executaron e, probablemente, salvouse ele maneira definitiva o tra
zado urbano dos arreclores da Cateclraln 

Dende o clenacleiro tercio do XIX ata o final do XX cliferéncianse clúas eta
pas. A primeira encabézaa o cóengo López Ferreiro e as súas prospeccións arqueo
lóxicas, que culminan o 28 ele xaneiro ele 1879 co reclescubrimento das reliquias do 
Apóstolo, agochaclas a finais do XVI ante as ameazas ele Drake. O achaclo alenta a 
remoclelación dos restos do mausoleo romano para pe1miti-la veneración das reli
quias polos fieis. A segunda etapa comeza coa supresión do coro da nave maior da 
Catedral contra 1946 e clelóngase ata os anos sesenta. Nese tempo Chamoso Lamas 
busca os vestixios das orixes da historia xacobea; Pons Sorolla ocúpase das arqui
tecturas. A partir do Ano Santo ele 1965 as intervencións cliríxense á_ conservación 
do patrimonio, que ten nas realizadas durante 1998 e inicios ele 1999 o seu mo
mento álxiclo23 . A gran noviclacle clesta posta en valor é a partici1jación ele patroci
nadores alleos ás aclministracións públicas, ocupando un lugar preeminente a ban
ca e as funclacións privadas. 

Notas 

' Entre outras publicacións de tales textos véxanse: Historia Compostelana , de . de SUÁREZ, M. 
e CAMPELO, ].: Santiago, 1950, pp. 21-22; BARTOL!Nl, D.: Apllntes biogrcíficos de Santiago 
Apóstol , Roma, 1885, pp. 76-78 e 376-386, texto castelán e latino, respectivamente ; CARRO 
GARCÍA, ].: "La escritura de concordia entre don Diego Peláez, Obispo de Santiago, y San Fa
gilclo, abad del Monasterio de Antealtares" , CLJadernos de EstLJdios Galegas, IV, (1949) , pp. 
112-122. Consúltese tamén GUERRA CAMPOS,].: fa:ploracion es arqLJeológicas en torno al se
plllcro del apóstol Santiago, Santiago de Compostela, 1982, pp. 39 e ss. 

SANTIAGO 

55 



SANTIAGO 

56 

2 LÓPEZ FERREJRO, A.: "A ILar y cripla del apóstol Santiago, rese1ia histórica desde su origen 
hasla nuestros días". En El Pórtico de la Gloria, Platerías y el primitivo Altar Mayor, Santiago de 
Compostela, 1975, pp. 125- 137. 

' GUE RRA CAMPOS, j.: Exploraciones arqueológicas .. . Op. cit., pp. 95 e ss., véxase en parti
cula r o expres ivo diagrama das pp. 268..,-273 . Sobre recentes investigacións re lativas ó edí
cu lo apostólico : MILLÁN GONZÁLEZ-PARDO, J.: ALttenticación arqueológico- epigráfica de 
la tradici_ón apostólica jacobea. El Camino ele Santiago. Camino de fatropa , El Escorial, 1991, 
(separata), pp. 4 7 e ss. 

•1 Sobre esta ara: GUERRA CAMPOS, J.: Exploraciones arqLteológicas ... Op. cit., pp. 71 e 87-89, 
fig. 19 bis; MORALEJO ÁLVAREZ, S.: "Ara de Antealtares. Soporte del ara de Antealtares". En 
Sa ntiago, Camino de Europa, Santiago de Compostela, 1993, pp. 252- 253. 

' GUERRA CAMPOS, j.: Exploraciones arqueológicas ... Op. cit., pp. 417 e ss. 

º Histo rict Compostelana, ed. cit., pp. 21-22; BARTOLINI, D.: Apuntes biogrdficos . ., Op. cit., pp. 
76-78 y 376-386. 

7 DÍAZ DE BUSTAMANTE, j.M. e LÓPEZ PEREIRA, j.E.: "El acta de consagración de la cate
dra l de Santiago", Composte llam1m, XXXV, (1990), pp. 377- 400; GUERRA CAMPOS, J.: Ex
ploraciones arqueológicas ... Op. cit., pp. 368- 372 e 405, fig. 105 ; LÓPEZ ALSINA, F: La ciLtclacl 
de Sa ntiago de Compostela en la Alta Edad Media , Santiago de Compostela, 1988, pp. 127-145; 
YZQUJERDO PERRÍN, R.: Arte Medieval l. Galicia, A Coruña, 1995, pp. 75- 76. 

" GUERRA CAMPOS, j.: Exploraciones arqueológicas.. Op. cit., pp . 339-368; NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ, M.: ArqLtitectLtra prerrománica, Santiago de Compostela, 1978, pp. 140-153; 
YZQU IERDO PERRÍN, R. : Arte Medieval. .. Op. cit. , pp. 77-81; Ídem: "Las basílicas compos
telanas y el arte prerrománico asturiano en Gal icia. Galicia románica e gótica". En Galicia. Te
tTa única , Ourense, 1997, pp. 140- 141. 

" Véxanse as publicacións citadas na nota 1 relativas a esta concordia. 

1" Líber Sancti lacobi. Codex rnlixtim1s, ed ición de MORALEJO, TORRES e FEO, Santiago de 
Co mposLela, 1951, pp. 569-570. Pala súa parte a Historia Compostelana, (ed. cit., p. 139), pre
cisa, incluso, odia do comezo: 11 de xullo. 

" CASTILLO, A. del.: "Inscripciones inéditas de la catedral de Santiago", Boletín ele la Real Aca
clemict Gallega, A Co rulia , l. XV, (1926), pp. 314 e ss. 

" /-/i storic1 Compostelana, ed. c it. , p . 242. A acusación de traidor debeuse ,. segundo es ta his
to ria, a que "unos enemigos sLtyos ... dijeron ele él qu e trataba de arrebatar al rey de Espaiia el 
reino de Galicia". 

" Un resumo destas opinións, así como as citas correspondentes, poden verse en YZQUJER-
00 PERRÍN, R.: "La construcción de la catedral románica de Santiago". En La meta del Ca
mino de Santiago. La transfo rmación de la catedral a través de los ti empo, Santiago de Com
postela, 1995, pp. 60-62. 

" YZQUIERDO PERRÍN, R.: "La construcción de la catedral románica ... ", Op. cit., pp. 64-65 . 

" Histol'ia Compostelana, ed. cit. , pp. 139, 218 e ss. 

16 Líber Sancti Iacobi. .. Op. cit., p. 571. Sobre a construcción das naves: YZQUIERDO PERRÍN, 
R.: "Las tribunas de las naves de la catedral de Santiago: sus muros y los capiteles de l triforio 
norte". En Homenaje al Profesor 01: D. ]osé /'da ría de Azcdrate y Ristori , Anales de Historia del 
Arte, Madrid , 1993- 1994, n. º 4, pp. 309-319. 

11 YZQUIERDO PERRÍN, R.: Arte Medieval /l. Galicia , A Corutia, 1996, t. XI, pp . 75-119. 
1• CAAMAÑO MARTÍNEZ, j.M.": El gótico. La catedral ele Sa ntiago de Compostela, Santiago de 

Compostela , 1976, pp. 249 e ss.; MANSO PORTO, C.: Arte Medieval //. Galicia, t. XI, pp. 
355-361; PUENTE MÍGUEZ, j.A.: "La catedral gótica de Santiago de Compostela: Un pro
yec to frustrado de don juan Arias", Compostellamtm, X, (1985), pp . 245- 275; YZQU IERDO 
PERRÍN, R.: "El clauslro medieval de la catedral de Santiago", Boletín del Seminario Fo11td11 Sar
miento, n. º 11, (1989), pp. 15-42; Ídem: El gótico. ArqLtitectura y eswltitrn. La catedral ele San
tiago ele Compostela, Laracha, A Corulia , 1993, pp. 246- 273. 

" VI LA JATO, tv!."D.: Galicia en la época del Rrnacimiento. Galicia, t. Xll , A Coruña, 1993, pp. 39-59. 



10 VEGA Y VERDUGO, ]. de. : "Memoria sobre obras en la Catedral de Santiago" . En SÁNCHEZ 
CANTÓN, Fj. (ed.) : Optísculos Ga llegos sobre Bellas Artes de los siglos XVII y XVIII, Santiago de 
Compostela, 1956. pp. 7 e ss. 

" Sobre o barroco na Catedral de Santiago véxanse, entre outras publicacións: BONET CO
RREA, A.: La arc¡uiteclura en Gcdicia durante el siglo XVII, Madrid, 1966; FILGUEIRA VAL
VERDE. J.: El barroco. La catedral de Sa ntiago de Compostela, Santiago ele Compostela, 1976, 
pp. 331 e ss.; GARCÍA IGLESIAS, J. M. : A rntedral de Santiago e o bárroco, Santiago ele Com
postela, 1990; ídem: La Edad Mode rn a. La ccitedral de Santiago de Compostela, Laracha, A Co
nu1a, 1993, pp. 284 e ss; Fernando de Casas Novoa, Santiago de Compostela, 1993; MONTE
RROSO MONTERO, J.M .: A arte ele Compostela: o Barroco, A Coru11a, 1997; RÍOS 
MIRAMONTES, M."T.: Aportaciones al barroco gallego, Santiago ele Compostela, 1986; TAÍN 
GUZlvlÁN, M.: Domingo de Andrade, Maestro ele Obras ele la catedral de San tiago , t. 1-11 , A Co
ruña, 1998; VIGO TRASANCOS, A.: La fachada del Obradoiro de la catedral ele San tiago 
(1738-1750) , Santiago ele Compostela, 1996. 

22 GARCÍA- ALCAÑ lZ YUSTE, J.: Arquitectura del Neoclásico en Galicia, A Coruña, 1989, pp. 
127- 134; LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: Desde 1758 hasta 1882. La catedral ele San tiago ele Compos
tela, Laracha, A Coruña, 1993, pp. 394- 408; OTERO TÚÑEZ, R.: La edad con temporánea. La 
catedral de Sa ntiago ele Compostela, Santiago de Compo_stela, 1976, pp . 381 e ss. 

" Como mostra dalgunhas das ob ras realizadas, e a máis das mencionadas ó comezo cleste bre
ve artigo, véxanse: Veinte mios ele 1-eslauración monumental de Espmia, (catálogo da exposición), 
Madrid , 1958, pp. 90- 91; Patrimonio mom1111e11tal ele Espa11a. Exposición sobre su conservación 
y revi tali zación, Madrid , 1975, pp. 36- 39. Como exemplo da intervención ele empresas e fun
clacións privadas: Obras maestras restauradas: Capilla del Cristo de Burgos ele la Catedral ele San
tiago de Compostela , Madrid , 1998. 
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HISTORIA E MEMORIA. MECENAS E ARTISTAS NA CATEDRAL 

juan M. Monterroso Montero 

"O mal c¡L1e Jan os hom es vive despois deles; 
O ben, moilas veces.Jica enterrado cos seus ósos". 

(W SHAKESPEARE, XL11io César) 

s catedrais, o mesmo que calquera outro edificio de carácter histórico , 

posúen isa que se poclería cualificar, lembrando a terminiloxía de 

Unamuno, como "intrahistoria", é dicir, unha existencia partiéular na 

que os feitos -neste caso as intervencións sobre a primitiva fábrica 

medieval- se mesturan coa vicia dos artistas e, sobre tocio, dos promotores e me

cenas dos ditas acontecementos. Estes e aqueles, como homes concretos -"ele 

carne e óso" como diría o filósofo existencialista- están dominados por unha 

ansia ele inmortaliclacle persoál que constitúe a esencia do ser humano. Esta aspi

ración, que mÚcla a existencia do individuo nun sentimento tráxico da vicia e o 

habilita como un ser para a marte, faise patente tamén na necesiclade ele plasmar 

sobre a materia inerte a pegada do seu paso como memoria vi.va da súa propia 

existencia e da conciencia de si mesmo presente nos outros 1• 

En rea liclacle, neste sentido existencial, a historia, a memoria e o retra

to, teti.en moito que ver coa marte . Como relatou Wilcle en O retrato ele Do

rian Gray, a tendencia humana a producir retratos -entendidos estes coma 

aqueles rastros que o individuo cleixa como pista e proba do seu paso por este 

mundo- non é máis que a expresión máis acabada da súa vontade inque

brantab le ele vencer á marte. Eterniza-la presencia dos xestos ou das obras 

que constitúen a vicia , foi a constante vontacle do home e, en calquera caso, a 

orixe primeira dos retratos2 • 

Neste contexto, non é inadecuado lembra-las palabras ele Franc;:ois Me

zeray, na súa Historie ele France ele 1651, na que afirmaba que "os retratos e 

maila narración son case os únicos medios para conserva-la fama dos graneles 

homes, verclacleiro propósito da historia. Os retratos trazan as faccións e ama

san o exterior e a maxestacle do carpo, namentres a narración relata accións e 

describe o carácter. .. "3 . Restaría lle a Mezeray mencionar que as obras, o mes

mo que acorre na pieclade cristiá4, son tan válidas, coma a representación dos 
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trazos físicos ou a narración de accións, para lembrar e inserir a eses grandes 
homes dentro da historia e a memoria colectiva. Nelas pódese descubri-lo 
mesmo "interese desinteresado" que nos retratos, isto é, un interese porque, 
por riba do coll.ecemento directo do personaxe -ben a través da historia ou, 
sinxelamente, a través dos seus trazos físicos- se sitúe a obra ou o logro par
ticular. É, en definitiva, unha manifestación máis cliso que Burckharclt cleno
minou "o sentido moderno da fama" que, nesta ocasión, póclese facer extensi
vo a tóclalas épocas da historia"5 . 

Dende esta cuestión inicial, o obxectivo ele reunir, recoller e recoti.e
cer a aqueles personaxes que, clun ou doutro modo, participaron na cons
trucción dun fenómeno como o xacobeo, cunha materialización final que se 
resume na obra da Catedral, fai inevitable a referencia á historia, á memoria, 
ó retrato e á morte. 

Aboncla con pasear polas naves e o deambulatorio da basílica compostelá 
para descubrir que, dende o mesmo instante da súa construcción, existe a 
conciencia da importancia do labor que se emprende. 

Explícase deste modo que, en 1075, canelo o bispo Diego Peláez e o rei 
Afonso VI comezan a edificación da Catedral románica cleixen constancia da súa 
participación nesta obra a través das cartelas que portan as figuras situadas nos 
capiteis da entrada da capela do Salvador; mentres que no da esquercla aparecen 
referencias ó monarca, indicando que "Reinando el príncipe Alfonso se constrnyó esta 
obra", no clereito menciónase que se realizou "En tiempos del Obispo Diego ... ". Por 
outra parte, a dita conciencia de estar participando na construcción clun feito his
tórico sen igual dentro do ámbito da cristianclade, queda patente canelo outra ins
crición da mesma capela completa a información facilitada polos capiteis nos se
guintes termos: "Los maestros canteros qite empezaron a edificar la catedral ele 
Santiago se llamaban Don Bernardo el Viejo, maestro admirable, y Roberto, con otros 
cinwenta canteros poco más o menos que allí trabajaban asiduamente" 6 . 

Algo parecido ocorre no Pórtico da Gloria, onde se gravou un epígrafe no 
que non só se celebra a colocación do xigantesco tímpano que o preside, senón 
tamén ó seu artífice: "ANNO AB INCARNACIONE DOMINI MCLXXXVl/1 ERA ICCXXVI 

DIE l\ALENDASIAPRILIS SVPER LIMINAR/A PRINCIPAL/VM PORTALIVM/ECCLESIE BEA

TI IACOBI SVNT COLLOCATA PER MACISTRVM MATHEVM!QVI A FVNDAMENTIS IPSO

VUM PORTALIVM CESSIT MAGISTERIVM". Ne!, a figura axeonllacla na parte interior 
da base do parteluz, o popular "Santo dos Croques", foi identificado tradicional
mente co Mestre Mateo , xa que detrás súa aínda se poden ve-las letras FE, prin
cipio do Jecit, que o identificaría como o arquitecto desta obra' . 

De ningún outro xeito se poclería explica-la presencia clun panteón real no 
que , a pesar da arquitectura do século A.'Vll que o define, aparecen os sarcófagos 
reais -trasladados dende a súa primitiva localización en 1635- ele Fernando 11 
(tl 188), Alfonso IX (t1230), Reimunclo de Borgoti.a (tl 107) ou dona Berengue
la, a esposa de Afonso vn (tl 149). 



Esta mesma tendencia clescúbrese no renacemento, canelo Afonso 11 ele Fon

seca faise efixiar como Xulio César no claustro construíclo por Juan ele Álava. Rea
parece na portada do mesmo claustro, onde el e mailo seu fillo, Afonso lll ele Fon

seca, retrátanse en caclanseu medallón situado nas penclentes da dita portada ou, 
canelo este último e don Juan Álvarez ele Toledo vol ven adopta-la tipoloxía do me
dallón para lembrar que foron eles os verclacleiros artífices da obra proxectacla por 

Álava e materializada na fachada do Tesauro por Rodrigo Gil de Hontañón. 

Pocleríase continuar con esta enumeración interminable en cada unha das 
capelas e altares da Catedral , onde arcebispos como don Xoán ele San Clemente, 

don Maximiliano de Austria, don Pedro Carrillo, frei Antonio ele Monroy, don 
Bartolomé Rajoi y Losada, o carcleal Miguel García Cuesta ou don Martiño ele He

rrera , e artistas corno Ginés Martínez, Mateo de Prado, Domingo A. ele Anclracle, 
Fernando ele Casas Novoa, Miguel Ferro Caaveiro, Cisneros ou Benlliure, entre 
outros, uniron os seus esforzos para ennobrece-la "Casa do Señor Santiago", pero 

tamén por uni-lo seu nome ó ele discípulo predilecto ele Xesús, compartindo con 

el o espacio do templo e da historia8 . 

* * * * 

Agora ben, por riba da simple relación ele promotores, artistas, e -obras 

catedralicias, só nunha manifestación artística específica, a escultura funeraria, 

póclese falar clunha absoluta uniclacle entre tóclolos principios manexaclos ata 
este momento: historia, memoria, mecenaclo, retrato e marte. Non é preciso ex

plicar como o promotor aspira, a través do seu clerracleiro retrato, a eterniza-la 
súa memoria cleixando constancia dela nunha grande obra9 . Aboncle con lem

bra-las palabras ele Jacques Thuillier que sinala como: "Estes personaxes revi

ven tal e como os entencleu un contemporáneo , mm contexto que estableceu 
arreciar súa, con expresións e actitudes que el elixiu, con cores, sombras e liñas 

que suxiren ou impoñen unha determinada aproximación ás veces sospeitosa .. . 

Tocia obra ele arte procede dun diálogo entre o artista e o seu público , presente 
e virtual: toda a historia da arte debe tomar en consideración ó mesmo tempo 

a creación e maila recepción ... " 10 • 

Bos exemplos do dita son os sepulcros dos arcebispos don Xoán Beltrán 
ele Guevara (tl622) 11 , don Pedro Carrillo y Acuña (tl667) 12 , frei Antonio de 

Monroy (tl 715) 13 e don Miguel García Cuesta (tl873) 1;. Todos eles teñen en co

mún a súa estreita vinculación coa difusión e fortalecemento do culto xacobeo e 

a aspiración a cleixa-la constancia da súa participación nese empeño a través da 

súa imaxe funeraria 15 • 

Unha análise xeral dos mesmos permite observar que neles utilízanse clous 
materiais diferentes: o mármore e o granito. O primeiro deles, tanto por textura 

coma por aspecto, canta cunha elevada consideración social, senda un dos mate

riais máis dignos e preferidos por tóclolos estamentos sociais. É o utilizado nas 
imaxes ele Carrillo e Monroy, onde, ou ben a policromía e o clouraclo ocultan o 

material utilizado ou ben a súa brancura rosada contrasta cas cores escuras dos 
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diferentes xaspes que adornan a capela. O que máis chama a atención desta si
tuación é que a súa utilización no contexto galega, o mesmo que en toda a zona 
norocciclental, é pouco común, senclo máis frecuente o emprego do granito, que 
posúe unha longa tradición no seu uso como material arquitectónico e escultóri
co. Nos dous casos restantes, este é o material elixido para a representación do 
vulto funerario . Non obstante, rendo en conta a dureza do mesmo e a clificultacle 
para conseguir un modelado suave e matizado e unhas calidades semellantes ás 
do mármore, óptase ben por valora-la esencia do mesmo, como acorre no caso 
ele Beltrán ele Guevera, ben por revestilo cunha grasa capa branca que persegue 
os mesmos efectos das imaxes marmóreas, como se aprecia no ele García Cuesta. 

No referido á súa tipoloxía, calquera deles responde ó modelo ele arco 
triunfal, posto que esa é a disposición que adopta o nicho sepulcral onde se co
loca o sarcófago e a representación do clefunto. É evidente que, coa adecuación 
formal correspondente, esta estructura de arco triunfal, que toma a tectónica ro
mana como paradigmática, ten a súa razón ele ser e o seu vigor na utilización que 
dela fixo Pompeio Leoninos sepulcros de El Escorial 16 • 

Tamén existen diferencias na forma na que se representa o clefunto. Por 
exemplo , don Xoán Beltrán ele Guevara aparece tumbado sobre un leito, coa ca
beza e parte do lombo apoiaclo sobre cinco coxíns, cos ollos pechados e unha ex
presión ele completa sereniclacle no rostro. Como sinala Redondo Cantera en re
lación cos sepulcros do século XVI, os pregamentos das súas roupas episcopais 
caen rectilíneos cara ós pés, case ele forma paralela. Unha contradicción seme
llante é a que se produce no aceno das súas mans, clispostas en oración -nun 
xesto vencellado, polo xeral, con eclesiásticos e clamas-, amasando unha activi
clacle que non transloce o seu rostro 17 • 

As outras tres imaxes adoptan a posición xenuflexa, coas mans en oración 
ante o peito. A diferencia do caso anterior, o seu rostro sereno presenta ó clefunto 
vivo, cos ollos abertos, ele tal forma que é posible establecer unha relación co ob
xecto da súa adoración; o que Bmhns clefiniu como "motivo da adoración perpe
tua", aplicánclolle o sentido da continua oración do fiel ante Cristo ou Maríarn 

No relativo á súa indumentaria pódese observar que todos eles visten alba, 
capa pluvial e manípulo e, excepto o vulto ele don Xoán Beltrán ele Guevara 
-toucaclo con mitra-, amasan as súas cabezas clescubertas, mentres o bonete 
aparece xunto a un misal ou libro ele oracións sobre o reclinatorio '9 . 

Un valor semellante ó que se lle asigna ás vestiduras ele cada un dos per
sonaxes é o que recibe a heráldica, presente nos catro sepulcros, se ben no ele 

I 

Monroy coroa o nicho onde está a imaxe do orante, mentres que nos restantes a 
súa localización correspónclese co fondo do clito arcosolio. En tóclolos casos, ele 
acorclo coa interpretación dada por Redondo Cantera,_ o escuelo ele armas exerce 
unha clobre función: por unha parteé un elemento que identifica o clefunto, in
cluso por riba da inscrición funeraria CO'! que conta; por outra, é o selo de pro
pieclacle que sinala que ese sepulcro será ele uso exclusivo do seu propietario e 
da súa familia20 • Este sentimento ele propiedacle foi expresado con toda claricla-



ele por don Pedro Carrillo y Acuña que , na escritura ele fundación da capela do 
Cristo ele Burgos, declara "es mi uoluntacl enterrarme en la dicha Capilla en el nicho 
y sepulcro qi1e para ello está destinado. Y si acaso se ofreciere morir Juera ele esta ciu

dad, siendo en parte qiie se ptiecla traer mi werpo á ser en el! sepultado, se hará ansí 
por ser mi expresa iwluntacl, y si fu ese en parte distante que impida el wmplirse se de
positará en lugar decente y clespues qiiiero se trasladen mis guesos al dicho sepulcro y 
nicho con la mayor decencia que pueda. Y quiero que en la dicha Capilla ni en parte 
algiina ele ella no se pi1ecla enterrar otra persona eclesiástica ni secula1; si no es yo y 
los parientes míos Carrillos que lo fueren, y otros clwclos míos si constare serlo y Jiie
ren prebenclaclos ele esta Santa Igles ia ... '"'· 

De moito rnáis interese resulta a análise das inscricións funerarias que po

súen todos estes monumentos. Todas elas combinan os elatos biográficos máis 
precisos coa enumeración ele cargos e cligniclacles que cada un posuíu en vida, cos 

acontecernentos históricos nos que participou e, incluso, con reílexións ele q irác
ter icleolóxico. O seu obxectivo e a súa función principal son identifica-lo perso

naxe na memoria do cal se ergueu o sepulcro. Óptase polo latín como lingua na 
que todos eles están escritos, o que se xustifica pola súa vinculación cos esta

mentos eclesiásticos, inclubiclablemente máis familiarizados con esta lingua, e 

pola solemnidad e que lle proporciona ó sepulcro22 • 

A importancia que se lle concede á insoición queda patente no relato que 

Barreiro ele Vázquez Varela inclúe no seu libro cleclicaclo a Monroy. Nel comenta 
o seu clesexo ele que a súa estatua sexa colocada a cena altura mentres que a ins

crición, gravada sobre unha lápida ele mármore negro, debe situarse un pouco 

rnáis baixa para que, dese modo, poicla ser licla por quen pase por alí23 . 

Unha última circunstancia debe ser analizada. Corno xa se comentou, os 

catro sepulcros garclan unha estreita relación co modelo dos Leoni no mosteiro ele 
San Lorenzo ele El EscorialH A dita relación transcencle a simple comparación for

mal , xa sexa do espacio onde está incluíclo o vulto funerario , xa sexa a súa tipolo

xía orante, para chegar a unha semellanza conceptual evidente. Cada un deles, ele 
un modo diferente, aspira a recuperar "o motivo da adoración perpetua", na que o 

clef unto in effigie participa ña veneración da eucaristía garclacla no tabernáculo e na 

misa celebrada no altar25 , aclemais ele cumprir coas súas clevocións particulares. 

No caso ele don Xoán Beltrán ele Guevara xa se sinalou que ese papel se
ría o clesenvolviclo pola representación da Virxe, segundo consta no proxecto pre

sentado por Francisco González ele Araujo 26
• Aíncla que se clescoñece que solu

ción achegou Bartolomé Fernánclez Lechuga a este respecto , cabe a posibiliclacle 

ele que adoptase a mesma que o mestre ele obras da Catedral, ou ben que, tenclo 

en conta a proximiclacle do sepulcro ó altar maior, este fose o obxecto da súa ado
ración. Esta última opción explicaría que o arcebispo se representase como xa

cente mentres que as súas rnans adoptan unha posición orante27 • 

No caso ele don Pedro Carrillo y Acuña esta cuestión queda solucionada 

dende a mesma escritura ele fundación da capela do Santo Cristo ele Burgos. Nela 
aclárase que o altar maior debe estar presidido por "vna imagen ele! Santo Cristo ele 
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Btirgos en el altar dorado que está sentado con su custodia ... "28 e, cara ó <lito altar de
bía mira-la imaxe do prelado29 • A esta circunstacia débeselle engadi-lo seu inte
rese en que, tralo seu óbito, se peche "la puerta qi1e ay desde la Sacristía á la tribu
na ele el lacio de la epístola, de suerte que no aya por ella comunicación algima, ni se 
pueda vsar ele aqi1el paso", co obxecto de inutiliza-la tribuna situada fronte ó seu 
sepulcro. Esta só podería ser usada por "los Sres. Arzobispos que fueren de esta Sta. 
Iglesia, para lo qual el Capellán Mayor y Capellanes , tendrán cuyclaclo ele recoger las 
llaues en las uacantes que se ofrecieren e entregarlas á los Sres. Arzobispos qiiando ui
nieren qL1e para este effecto quiero quede permanente la dicha tribima ... "30 . 

A explicación ó interese mostrado por don Pedro Carrillo no momento de 
estipula-lo futuro uso <lesa tribuna, non era outro máis que participar in effigie, 
de unha forma activa, xunto ós seus pares vivos, nos oficios sagrado,s, de tal ma
neira que, coma eles, poida beneficiarse das bendicións do sacramento. Débese 
ter en conta que, aínda que o arcosolio que o acolle non está abondo elevado do 
chan como para poder falar dunha distinción en altura entre o vulgo que asiste ó 
oficio e o prelado, si existe unha separación clara, posto que este e os arcebispos 
que ocupan a tribuna están no presbiterio, en !ligar privilexiado dentro da cape
la, ó mesmo nivel que o sacerdote que oficia o sacrificio da misa, no centro sim
bólico da fortaleza da Contrarreforma31. 

Esta relación é moito máis evidente na capela funeraria de freí Antonio de 
Monroy, onde a presencia de xaspes e mármores de variado cromatismo permite 
establecer unha vinculación directa moi precisa co palacio-mosteiro madrileñon 
A localización espacial do vulto funerario no muro occidental da capela, por riba 
da comunidade de fieis que poderían asistir ós oficios, o tipo de enmarcamento 
arquitectónico adoptado e o propio epitafio33 , estructurado en cinco partes per
fectamente diferenciables, ratifican esta vinculación. 

~ 

Monroy, de atendermos ó escrito por Barreiro de Vázquez Varela no libro 
Monroy, leyenda histólica (Pontevedra, 1884), era consciente de que a súa estatua 
tiña que estar colocada a unha certa altura, seguindo a pauta do sepulcro do ar
cebispo Blanco situado na Compañía de Xesús34• Como é lóxico, nunha cons
trucción de plan central como a capela de Nosa Sef10ra do Pilar, a fórmula para 
establecer unha diferenciación entre o fundador e os fieis -"ben está que nos dis
tingamos do vulgo e da nobreza", afirma Barreiro de Vázquez Varela- non pode 
ser outra máis que elevación en altura do arcosolio35 . 

Esta solución, coincidente coa tipificación establecida dende El Escorial, 
permítelle ademais, reforzando a devoción demostrada ele Monroy cara a San
tiago e a Virxe do Pilar, poñerse en relación directa co ático do retablo, onde se 
situou o cobre de juan Antonio García de Bouzas dedicado á Aparición da Virxe 
a Santiago e ós seus compañeiros. Deste modo, Monroy, o mesmo que o Após
tolo e os seus discípulos, axeónllase perante a gloria da Virxe, establecendo unha 
relación co altar maior que vai alén do simplemente formal ó afectar ó seu con
tido, posto que a adopción do tema da adoración constitúe unha continuación 
da adoración da Virxe por Santiago36 . 



Incluso é posible considera-la hipótese de que o marco arquitectónico do 
sepulcro -unha estructura templaria sostida por columnas de orde composta, co 
seu primeiro tercio decorado con puntas de diamantes e óvalos rodeados de or
namentación pictórica- non só teña unha remota relación de semellanza co 
sepulcro do arcebispo Blanco, senón que este se estea tomando como modelo, 
alomenos nos seus soportes37• 

Por último, o sepulcro deseñado por Cisneros on honoró carcleal don Mi
guel García Cuestas repite o modelo que ten enfronte, ele acorclo co eclecticismo 
historicista da época, tal e como sinalou López Vázquez38. Consonte coa persona
liclacle do prelado e co panexírico escrito por don Gaspar Fernánclez Zunzúnegui, 
maxistral da Catedral, o sepulcro toma como modelo o ele don Pedro ele Carrillo 
dende un punto de vista formal, posta que a disposición das súas mans sobre o 
reclinatorio introduce unha nota dinámica no monumento que activa a figura e 
crea un efecto ele instantaneiclacle que o diferencia ostensiblemente da ri~deza 

presente nos restantes vultos funerarios39 . Este novo acento vital é producto das 
novas tendencias escultóricas do momento e revela o arreclaclo que estaba da 
esencia da fórmula da adoración perpetua•0 . 

En definitiva, os catro últimos graneles monumentos funerarios e1ixiclos na 
Catedral compostelá presentan unha estreita relación cos modelos de El Eséorial, 
teñen como obxectivo fundamental asegurarlle ó clefunto a súa supervivencia na 
memoria histó1ica do edificio e do culto xacobeo, aclemais de garantirlle unha per
manente mediación e oración pola súa salvación. Como di Pedro ele Medina nos 
seus diálogos: " ... alí teño brasón das miñas aimas e dos meus clevanceiros, para 
que deles e ele min haxa perpetua memoria. Téñome nisto por benaventuraclo ... "•1• 

Notas 

1 ARÓSTEGUI, A.: Histoha de la Filosofía, Madrid, 1978, pp. 346-347. 

' GARÍN LLOMBART, EV: "Historia, concepto y prototipo del retrato como género artístico". 
En El retrato en el Museo del Prado, Madrid , 1994, pp. 9-25 . 

3 HASKELL, F: La histo1ia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado, Madrid, 1994, p . 67. 

' O mesmo que na "xustificación palas obras", onde a xustificación énos dacia pola fe soa, pero 
as obras son necesarias para a manifestación da dita fe, pasto que, no caso clunha fe aparente, 
esta non sería capaz de produci-las obras que se esperan dela; as obras realizadas por un indi
viduo en vicia, canelo alcanzan un valor histórico, son a proba fidedigna de que a súa memoria 
debe ser conservada e, adernais, son o mellar argumento para a súa pervivencia. LA BROSSE, 
O. de , HENRY, A.M . e ROUILLARD, Ph.: Diccionario del Cristianismo, Barcelona, 1986, p. 541. 

' BURKE, P.: "La sociología del retrato renacentista". En El retrato en el Mttseo del. .. , Op. cit., 
pp. 105-1.08. 

• Sobre a Catedral de Santiago son numerosas as publicacións editadas. Unha recente visión 
global da mesma , tanto dende un punto de vista histórico coma artístico e bibliográfi co, é a 
publicada baixo a dirección de José Manuel García Iglesias co título de La Catedral de Santia
go de Compostela . l Patrimonio Histórico Gallego. 1 Catedrales , A Coruña, 1993. 
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7 Neste sentido é s ignificativa a lectura que ofrece Precedo Lafuente sobre o costume de 
po1ie-los dedos na columna central do Pórtico da Gloria, xa que; malia non posuír ningun
ha fin alidade re lixiosa, "ó repeti-lo ri to, hai que mi rar naquela columna como unha lección 
c ri stolóxica, pois a lección plásti ca do fuste , a xenealoxía humana de Xesús, complétase coa 
do capitel, a orixe divina do verbo. E a actitude agradecida e humilde de Mateo , o Santo dos 
Croques, é unha ensinanza sobre a gratitude que o home lle debe a Deus, que puxo a súa ima
xe e a súa semellanza''. PRECEDO LAFUENTE , j.: "Origen y significado del Año Santo Com
postelano''. En Guia del Peregrino del Calixtino de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 25. 

' Unha interesante visión sociolóxica da historia da arte moderna galega, tomando en tódolos 
casos como centro a Cated ral compostelá , é a ofrecida nas seguintes publicacións: GARCíA 
!GLESLAS, j.M.: A Catedral de Santiago e o Barroco, Santiago de Compostela, 1990; 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M."A. : Arte y sociedad en Compostela 1660-1 710, Santiago de Com
postela, 1996; TAÍN GUZMÁN, M.: Los arquitectos y la contratación de obra arqttitectónica en la 
Ga licia Barroca, A Coruña, 1997; GOY DIZ, A. E. : Artistas, talleres e gremios en Galicia 
(1600-1650), Santiago de Compostela, 1998; Ídem: "El mecenazgo artístico de los Arzobis
pos Blanco y Sanclemente''. En EJRAS ROEL, A. (coord. ): El reino de Galicia en la Monarquía 
de Felipe 11, Santiago de Compostela, 1998, pp. 577-612 

0 Sobre a escultu ra fun eraria na Catedral de Santiago de Compostela véxase : CHAMOSO LA
MAS, M. : "La escultu ra funeraria en Compostela desde 1500", Ctradernos de Es tudios Gallegos, 
XIX (1964), pp. 65- 102; Ídem: Escu ltura fun eraria en Galicia , Ourense, 1979; ROSENDE 
VA LDÉS, A.A. : "Un marco para a marte : o sepulcro galega no século XVI". En Galicia no tem
po. 1991, Santiago de Compostela, 1992, pp. 221-243. 

'º THUILLI ER, j. : "Elogio del Retrato". En Versal/es. Retratos de una sociedad. Siglos XVII-XIX, 
Barcelona, 1993, p . 23 . 

Plinio o Vello, con cen a ironía comenta na súa Historia Natural: "Así, ó conservarse a efl.xie 
. dun individuo, non perduran os seus propios caracteres, senón os dos seus cartas ... lsto é o 
que ían especialmente aqueles que nin sequera de vivos queren ser recoñecidos''. PUNJO O 
VELLO: Historia Na tural, Libro 35, 5- ,7, ed. Antonio Machado, Madrid , 1987 . 

. Un bo co mpl emento ó exposto por Plini o introdúceo a máxima de Pascal ó afirm ar: "Que 
vaidade ,a da p intu ra que inspi ra admi rac ión polo parecido de causas das que non admi
rámo-los seus orixinais''. TORRES- GUARDIOLA , P.: "¿Qué es un retrato7 Notas .sobre 
Plini o , Leonardo , Pacheco, Le Brun , Roger de Piles y Diderot''. En Versa /l es. Retratos de .. ., 
Op. cit. , p. 32. 

Diderot, pola súa parte, cando aborda a cuestión do retrato no Século das Luces indica : 
"Paréce me que hai tantos xéneros de pintura coma de poesía; pero es ta d ivisión é super
ílua. A pintura de retra tos e a arte do busto débense hon rar mm pobo republicano, onde 
convén manter constantemente a mi rada do cidadán nos defenso res dos dereitos da súa 
liberd ade . Nun estado monárquico é diferente: só existen Deus e mailo rei .. . ". DIDEROT, 
E.: Essai sur la Peinture, 1765, Ed. Galimard , 1975, pp. 11 57-11 58. 

11 Este sepulcro , situado ~o brazo sur do cruceiro, no tramo máis próximo ó deambulatorio, íoi 
realizado en 1627 por Bartolomé Fernández Lechuga. Descoñécese quen pode se-lo autor da 
figura xacente que o preside. Véxase: BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia duran
te el siglo XVII , Madrid , 1966, p. 158; CHAMOSO LAMAS, M.: Escultura fun eraria .. ., Op. cit., 
pp~ 565-567; MONTERROSO MONTERO, j.M.: A arte de Compostela. O Barroco. Século XVII , 
Santiago de Compostela, 1997, pp . 34-38; GOY DIZ, A.E. : El ·arquitecto baezano Bartolomé 
Fe rnández Lechuga, Xaén, 1997, pp. 101-106. 

A proposta de Fernández Lechuga, ademais de optar pola fi gura xacente con indumentaria 
pontifical, consta de columnas pareadas toscanas con base ática e fuste estriado .. Érguense so
bre unha elevada base de netos afundidos e terman de cadanseu entaboamento con arco de 
medio punto. O rostro do prelado amasa un modelado sumario e xenérico, 'sen maior inten
ción realista que aqueles trazos que poden facilita-la identificación fi sionómica do. defunto. 

" lncluído dentro da capela do Cristo de Burgos, íundada e edificada polo propio arcebispo en
tre 1662 e 1664, de acordo coas trazas de Melchor de Velasco, a súa autoría está atribuida a 
Ped ro del Valle, quen a realiza ría arredor de 1672 . Véxase: BONET CORREA, A.: La arqui tec
tura en ... , Op. ci t., p. 321; CHAMOSO LAMAS , M.: Escu ltura fun eraria .. ., Op. cit., pp . 



577- 579; GARCÍA IGLESlAS, ].M.: A catedral ele Santiago e .. . , Op. cit., pp. 97, lJO; MONTE
RROSO MONTERO, J.M.: A arte ele Compostela ... , Op. cit., p. 22; FOLGAR DE LA CALLE, 
M."C.: "La Capilla del Cristo de Burgos de la Catedral de Santiago". En CAPILLA del Cristo ele 
Burgos. Catedral de Santiago ele Compostela, Madrid, 1998, pp. 34-35. 

O feito de que só a labra das mans e a cabeza sexa de alabastro, cunha clara intención ele lo
grar un maior naturalismo á hora da execución do retrato, tal e como sinalou Folgar de la 
Calle, abriga a dubidar sobre se a execución de cada unha desas partes do carpo do arce
bispo - as máis importantes dentro dun vulto funerario~ non corresponderán a outro 
autor diferente de Pedro del Valle. É preciso lembrar a este respecto que esta non é unha cir
cunstancia extraordinaria, como se pode constatar no caso do vulto funerario do carcleal don 
Rodrigo de Castro ele Monforte de Lemas. Cfr. ROSENDE VALDÉS, A.A.: "Un marco para 
a marte ... ", Op. cit. , pp . 241. 

A citada autora puxo este sepulcro en relación co realizado por Mateo de Prado para o bispo 
de Quito na colexiata de !ria Flavia e co do bispo don Mateo de Segada, na capela de Santo 
Antonio de Melide. 

" A imaxe do arcebispo clébese poñer en relación co escultor Diego de Sancle. Véxase: CHA
MOSO LAMAS, M.: Escultura funeraria ... , Op. cit., pp. 581- 585; RÍOS MIRAMONTES, M."T. : 
Aportaciones al Barroco gallego. Un gran mecenazgo;-Santiago de Compostela, 1986, pp. 
185- 189 e 209; GARCíA IGLESIAS,j.M.: A catedral de Santiago e .. . , Op. cit., pp. 90- 94; TAÍN 
GUZMÁN, M.: Domingo ele Anclracle, maes tro de obras de la catedral ele Santiago (1639- 1712), 
Santiago .de Compostela, 1998, pp. 139-157. 

Cunha coidada valoración cromática do material utilizado -o mármore rosado destaca con 
intensidade sobre os xaspes negros da lápida e a penumbra da fornela na que está incluida a 
imaxe do prelado- , o seu rostro describe con minu-ciosidade as súas faccións e as pegadas 
do tempo sobre o mesmo. O modelado suave que dota dunha extraordinaria brandura as súas 
carnacións, ricas en efectos pictóricos, contribúe a manter un· delicado equilibrio ·entre o seu 
realismo descritivo e o idealismo sereno da súa expresión. A aplicación de cor sobre as súas 
pupilas activa e introduce unha nota de vitaliclade máis neste retrato. 

H Situado fronte ó sepulcro de don Pedro Carrillo, imita a composición do mesmo. Véxase: 
CHAMOSO LAMAS, M.: Esculturafunera 1ia ... , Op. cit., p. 587; FOLGAR DE LA CALLE, 
M."C.: "La Capilla del Cristo de ... ", Op. cit., pp. 34-35; LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: "Desde 
1758 hasta 1882". En GARCÍA IGLESIAS, j.M. (dir.): La catedra l ele Santiago ele Composte 
la ... , Op. cit., p. 441. 

Este retrato, encadrabk dentro do eclecticismo finisecular que, indistintamente, cultiva un es
tilo naturalista-historicista como propón a introducción dun vocabulario máis moderno, re 
vela un realismo que é adoptado, non como un estilo, senón como un modo, que se 
sobreimpón ó encaclramento iconográfico, lembranclo a escultura do mundo barroco de 
Bernini. O rostro descríbese cun ·modelado apenado, máis suxeito á realidade material dos 
trazos do modelo, que aspiran a crear una sensación ele vitalidade e instantaneidade que se 
reforza co movemento das mans 

" Se o goberno ele don Xoán Beltrán de Guevara estivo marcado polos problemas xurdidos arre
dor do padroado de Santiago e á disputa sobre as rendas do voto, a devoción de don Pedro 
Carrillo y Acuña e de frei Antonio de Monroy maniféstase en todo o su esplendor nas cape
las que erixiron, dentro das cales o culto e devoción a Santiago queda patente en altares e di 
versos símbolos xacobeos. No referido ó cardeal don Miguel García Cuesta abonde lembrar 
que foi o encargado de consagra- lo templo da Virxe do Pilar en Zaragoza. 

16 No caso de don Xoán Beltrán de Guevara, curiosamente, dentro do proxecto presentado por 
Francisco González Arauja, o Mozo, especificase de forma clara e precisa que "toda la obra se 
haría , según la escritura, en granito ele buena calidad como correspondía a un personaje ele la valía 
ele donjuan Beltrán ele GLtevara". Esta noticia, conservada no Arquivo da Catedral de Santiago 
- Colección de Documentos Saltos, VI, n.º 430- e recollida por Goy Diz, establece unha re
lación directa entre o material utilizado e a "valía" do personaxe que, considero oportuno 
contextualizar dunha forma máis precisa, a pesar de que tal proxecto foi substituido polo de 
Bartolomé Fernández Lechuga. A localización física <leste sepulcro dentro do espacio litúrxi
co da Catedral, non nunha capela illada que se abre a este, condicionaría a unidade de mate-
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rial co resto de sepulcros rneclievais que se cli spoñen no mesmo espacio, do mesmo modo que 
acorrerá coa súa posición. Véxase: GOY DIZ, A.: El arquítectp baeza 110 Barto/omé Fernánc/ez Le
chugc1, j aén, 1997, p. 102, nota 6. 

En relación cos sepulcros rneclievais véxase, aclernais da bibliografía xa citada: MORALEJO 
ÁLVAREZ, S. : Escu ltura gálica e11 Gcilícia (1200-1 350), Santiago de Compostela, 1975, (resu
mo da Tese de DouLOramenLO). 

17 Sobre a orixe e a evolución clesta fo rma de representación cfr.: REDONDO CANTERA, M.'T : 
El sepulcro en Espwia ... , Op. cil., pp. 122-124. 

Goy Diz xa s inalou que o proxecto de francisco González Arauj o, o Mozo, ó que tarnén 
menciona López Fe rreiro, seguía os gustos da época, "segundo a clesc rición que se fai no 
cont rato, a proposta do arquitecto consistía en aproveita-lo espac io que había entre a cape
la de Santo Andrés e San Froitoso para clispoñer mm enmarcarnento arquitectónico e detrás 
clun co rtinado, a figura do clefunto, axoenllaclo, en actitucle orante e protexiclo por unha re
presentación da Virxe". 

Corno se pode ver, o modelo esta ría próximo ó difundido polos Leoni dende El Escorial, o 
cal, tenclo en canta a súa situación dentro do deambulatorio da basílica cornpostelá, supofiía 
un grave agrav io ós outros benfeitores da Catedral enterrados en lugares de menor impor
tancia e, aparentemente, con menor cligniclacle. lsto é o que parecen querer indica-las pala
bras do licenciado Francisco de la Calle, carcleal e fabriqueiro da Catedral, cando protesta acl
vertínclo lle ó cabido que "a11símísmo en caso ele qlle Vsª aya ele azer clhos nichos cleue Reparar y 
mirar mL1 cho el modo y circunstancias ele Sll obra y fábrica y qL1e no excedan á la ueneración y 1Tes
peto que se deue á la presencia del sepulcro del glorioso aposto/, que tanto an gL1ardaclo y rrespela
do tocias las personas Reales qlle sean enterrado en esta Sta. Igles ia, pues Vsª se lo da por st1 gracia 
11í excecla11 á la ponpa ni adorno conque aora guarnece Vsª las caxas y leclws en que li es la11 las per
so11 as reales que /1 esla Sta. Iglesia tiene en su capi lla ele los Reyes -principalmente auienclo tanta di
ferencia en los pL1 eslos y clemas rrespetos y auienclolos mirado y gL1 ardado tanto tocios los prelados 
qu e se w1 enterrado e11 eslct Sta. Iglesia tocio lo qual cleite Vsª mirar y 1Tepara r e yo como Jabríqlle
ro desta Sw. Igles ia l<epresentarlo á Vs" ... ". Parece evidente que un dos problemas que suscita
ban as trazas rea li zadas por Araujo era a inco rporación do prelado corno efi xie activada, é cli
c ir, orante, que, aclerna is de ser representado vivo, adquiría unha capaciclacle de acc ión 
determinada e propia. En especial se se ten en conta, segundo sinala Rosencle Valclés ó refe
rirse a un "ve rclacleiro estatus de reviva!" na tipoloxía funeraria cornpostelá da segunda rneta
cle do século XV I, que a fórmula inicial adoptada polos xacentes do panteón -real - o clefun
to recostado , clurrniclo, lixeirarnente inclinado cara ó espectador, cunha man na rneixe la e 
outra no ventre- fo i repet ida por juan B. Celma nos sepulcros do carcleal don Pedro Varela 
e no de clona Mencía de Anclracle . Cfr. GOY DIZ, A.: El arquitecto baezano ... , Op. cit., p . 102; 
LÓPEZ FERRElRO, A.: Historia ele la Sa nta A.M. Iglesia ele Sa ntiago ele Compostela . IX, Santia
go de Compost~ l a, 1907, pp. 76-77, apéndice Xlll ; PANOFSKY, E: Tomb sculptllre. lts dwn
gí 11g mpeclfrom Ancien Egypt Lo Berní11í, Londres, 1964, p¡J. 76- 78; ROSENDE VÁLDÉS, A.A.: 
"Un marco para a rnorte ... ", Op. cit. , pp. 235-236. 

'" Cfr. REDONDO CANTERA, Jvl."j .: El sepu lcro en Espaiia ... , Op. cit., 124-1 30. 
1• Cfr. REDONDO CANTERA, M."j.: El sepL1lcro en Espaiia ... , Op. cit. , p . 248. 

É este un atributo común no clero, p ropio da súa función sacerdotal, que en tóclolos casos apa
rece pechado. Con tocio, en cada un deles posúe unha significación panicular, estre itarnente 
vencellacla coa personaliclacle do clefunto. Chamoso Lamas e rnais Folgar ele la Calle vincula
ron este obxecto, ó referirse a don Pedro Carrillo, coa su obra Decisiones de la Sacra Rola, pu
blicada en 1665. Do mesmo modo, o carcleal García Cuesta é o au tor ele un Catecismo para uso 
del Pu eblo, acerrn del Protesta11lismo y de l Catecismo ele Fundamentos ele Religión. Finalmente, frei 
Antonio Monroy foi recofieciclo no seu t¡:: mpo como "el primero entre los Doctores Mejicanos". 

"' Redondo Cantera citq un dos Diálogos ele Pedro ele Medina como exemplo da estima que po
día alcanzar un brasón sobre unha sepultura. Cit. por REDONDO CANTERA, M."j.: El se
pulcro en Espaiia ... , Op. cit. , p. 305. 

" Co paso do tempo, esta manda testamentaria percleu vixencia e, en 1873, foi enterrado, fron
te a don Pedro, o carcleal don Miguel García Cuesta. Con tocio , a inscrición da súa sepultura 
lernb ra esta circunstancia: " ... acorclá11close ele la muerte en vicia, erigió para sí este seplllcro. .. ". 



Este novo monumento funerario fo¡ erixiclo polo sobriño do carcleal, don Pablo Cuesta , quen 
se fixo cargo , aclemais, da restauración da capela. LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Sa nta 
A.M. Igles ia de ... , Op. cit., p. 131, apéndice XXIV 

22 As inscri cións ele cada un clestes monumentos funerarios xa foron publicadas por diferentes 
autores. Por esa razón, remitímo- lo lector á obra ele Fernánclez Sánchez e Freire Barreiro, 
onde a transcrición latina apa rece acompai1acla coa traducción en castelán . FERNÁNDEZ 
SÁNCl-I EZ, j.M.ª e FREIRE BARREIRO, Fr.: San tiago, j erusalén, Roma ." Diario de una peregri
nación á estos y otros san tos lugares de Esp01ia, Francia, Egipto, Palestina, Siria é Italia en el aiio 
del jubileo universa/ de 1875, Santiago ele Compostela, 1880, pp. 84- 85, 108, 109-110. 

No caso ele Beltrán ele Guevara son as cligniclacles terreais do clefunto as que rnáis lle intere
san ó auto r do seu epitafio, identificado con don Fernando ele Vera, bispo ele Bugía. O mes
mo acorre co ele frei Antonio ele Monroy, onde se inclúen referencias a clevocións específicas 
do prelado co rno Nasa Señora do Pilar ele Zaragoza, Nasas Se11ora ele Guadalupe e Santiago, 
ademais da institución da festa do Bo Ladrón. Moito máis conciso e sinxelo, o epitafio ele Ca
rrillo recorda que o arcebispo burgalés "dedicó con ánimo agradecido esta Capilla al Santísimo 
Cris to de Bl1rgos". E, finalmente, don Manuel Ulla e lbarzábal, coa supervisión do epigrafista 
xesuíta P. Angelini , cleixa constancia escrita ele que o carcleal Garcia Cuesta "es tu vo presente con 
el obispo de Salamanca, en nombre de la Igles ia Esp01iola ~ cuando Pío IX Pontífice Máximo definió 
el dogma de la Concepción lnmaculada de la Madre de Dios" e, aclemais, "consagró en Zaragoza el 
Templo de la Bie1wventurada Virgen María del Pilar". 

Neste sentido , é abrigado recolle-las palabras ele Fernánclez Sánchez e Freire Barreiro en re
lac ión co panexírico escrito sobre a urna ele frei Am onio ele Monroy. "Sus grandes merecimien
tos á la gratitud ptíblica están consignados en el epitafio, qtte, tratándose de w1 Prelado tan digno, 
no queremos dejar de trasladar aquí, á pesar de su desmésurada extensión, y lo que es mucho peor 
que esto, á pesar de su estilo rimbombante y si1blimemente gongorino, acreedor sin eludo á las más 
despiadadas fustigaciones y aceradas críticas de trn P Isla. No merecía el Ilustre Prelado, el munifi
centísimo Mecénas, tm panegerista tan genindiano, ni lwber vivido en un siglo tan desdichado para 
las artes de lo bello ... ". En relación coa clesc ri ción feita por estes autores do deambulato rio da 
Catedral compostelá véxase: MONTERROSO MONTERO, j.M.: "La catedral ele Santiago re
visada. Las capillas ele la girola". En La meta del camino de Santiago. La Transformación de la Ca
tedrctl a través de los ti empos, Santiago ele Compostela , 1995, pp. 171- 192. 

23 Este texro·é citado por RÍOS MIRAMONTES, M.ªT.: Aportaciones al Ba rroco ga llego ... , Op. cit., 
pp. 187- 188. 

" Neste sentido insistiron , referínclose a casos paniculares: RÍOS MIRAJvlONTES, M.ªT.: Apor
taciones al Barroco ga llego .. . , Op. cit., pp. 311-312; ORTEGA ROMERO, M.ªS. : "A propósito 
del o rnato de la capilla del Pilar ele la Catedral de Santiago: el vi aje ele Fernando de Casas a 
Portugal". En 1 Congreso Internacional do Barro(o, Porto, 1990, 11 , p. 180, nota 38; GARCÍA 
IGLESIAS, j.M.: A rntedral de Sa ntiago e ... , Op. cit. , pp. 86- 94; FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC.: 
"La Capilla del Cri sto el e ... ", Op. cit. , p. 34; TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade ... , Op. 
cit., p. 148, nota 182. 

" Bruhns explica a orixe e clesenvolvemento cleste motivo como a representac ión clun morto en 
actitucle orante e separado do obxecto da adoración , podenclo se-lo adorado un cruci fixo, 
unha imaxe ele María ou calquera obxecto semellante, sen que necesariamente o sacramento 
eucarístico tivese que estar exposto no altar. OSTEN SACKEN, C. von der: El Escorial. Estu
dio Iconológico, Madrid, p . 65. 

" Véxase nota 17. Unha circunstancia parecida clábase no sepulcro do arcebispo Blanco, situa
do orixinalme!lle na igrexa ele Santa María a Nova e, coa creación do colexio da Compafüa, 
situado no presbiterio, no muro do evanxeo. Cfr. ROSENDE VALDÉS, A.A.: "Un marco para 
a marte ... ", Op. cit., pp. 238- 239; GARCÍA IGLESIAS,j.M.: "Actividades artísticas aplicadas 
a los espacios construidos". En EIRAS ROEL, A. (coord.): El reino de Ga li cia en la Mona rquía 
de Felipe 11, Santiago de Compostela, 1998, pp. 523- 546. 

" A trans lac ión do se pulcro, con motivo da construcción da capela ele Nasa Se11 o;·a do Pi
la r, ó luga r que ocupa ac tualmente potencia moito rnáis esta interp retación ó clispo!'1e-la 
imaxe en dirección ó altar, es táblecenclo así unha relación máis direc ta co mesmo, a lome
nos aparentemente. 
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'" LÓPEZ FERRE IRO , A.: Historia de la Sa nta A.M. Iglesia de .. . , Op. cit. , p. 124, apéndice XXIV 

''' Folgar ele la Calle ac lara perfectamente cales foron os motivos que concluciron ó arcebispo á 
elección da dita advocac ión. Como é lóxico, esta está determinada pala orixe burgalesa do ar
cebispo, ó que se debe uni-la devoción dos peregrinos a Santiago cara a esa imaxe que se ve
ne ra na Catedral ele Burgos. A mesma autora establece, aclemais, un interesante paralelismo 
entre o proceder ele Carrillo e o que, anos máis tarde, terá Monroy ó asumi-la construcción 
da que sería a súa capela fun erari a cleclicacla á Virxe do Pi la r. FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC.: 
"La Capilla del Cristo el e ... ", Op. cit., pp. 16-17. 

"' Sobre este aspecto da fundación clesta capela, xa chamou a atención no seu día García Igle
sias. GARCÍA IGLES IAS, j. M.: A catedral de Santiago ... , Op. cit., p. 90. 

31 Pónse ó crente en relación ca altar a través da presencia da súa imaxe s ituada na capela maior, 
presencia que representa a realiclacle e repite o modelo ele El Escorial. A imaxe orante do ar
cebispo está re lacionada ca altar maior non só pala súa acti tucle ou a dirección da súa mira
da; a estructura da "tribuna" - serne llante á presente na tribuna real escurialense- e a act i
tucle orante que adoptarían os sus sucesores na sé cornpostelá, reforzan esta hipótese . 

O interese que o fund ador ti 1ia na permanencia e o carácter irnperececloiro da súa fundación 
é algo que se deduce da seguinte orcle: " ... Y prohibo qlle otro ninguno ¡n1ecla enterrarse en ella 
por ningL1na ca usa ni pretexto porc¡Lt e es ta es mi exp1-esa L10IL1ntacl". LÓPEZ FERREIRO, A.: Histo
ria ele la Santa A.M. Igles ia ele .. . , Op. cit., p. 131 , apéndice XXIV 

" Taín Guzmán , aclemais el e sinala r corno antecedente clesta obra a proposta e memoria ele Vega 
y Ve rdugo para revesli-la capela maio r con este mate rial e indicar que Anclracle necesaria
meme tivo que coliece-los mestres xaspistas que u-aballaran na dita obra e que poclería ter 
aprendido o ofi cio e a técnica, sina la que a iníluencia do Panteón Real ele El Escorial é inclu
biclable. TAÍ N GUZMAN , M.: Domingo ele Anclracle .. ., Op. cit., p. 148. Véxase nota 24. 

" Na primeira delas, na pa rte superior, faise unha interpelación ó fiel - "Detente, viajero (pe re
grino), lee y llora"- ; na segunda, á esquercla do que mira, identificase o defunto especifican
do a súa condición, rango e virtudes, mentres que , na terceira, na columna da clereita, enu
méranse tóclalas súas acc ións. Na parte inferior indicase a elata do óbito e, arreclo r do arco 
se pu lcra l, insístese na devoción a Santiago. 

1·1 Out ro modelo para o seu sepulcro é o do arcebispo Girón, situado na igrexa das Mercedarias, 
que considera demas iado elevado con relación ó chan. Véxase RÍOS MIRAMONTES, M.ªT.: 
Aportaciones al Barroco gallego .. ., Op. cit. , pp. 187-188. 

" Barreiro de Vázquez Vare la recolle no seu libro sobre Monroy o seguinte relato sobre a trans
lac ión do seu carpo á capela do Pilar. O seu interese céntrase non só na clescrición do lugar 
onde foi emerrado, senón tamén no ritual litúrxico levado a cabo para tal acontecemento: 
" .. . clavando SLI cubierta lo llevaron en hombros cuatro sacerdotes á la capi lla del S1: D. Pedro Carri
llo c¡lle llaman del Sa nto Cristo ele Bu rgos en cliclw Santa Igless ia , y lo pllsieron sobre Llll lúmlllo con 
111L1 chos blandones encencliclos para trasladarle al día siglliente á su capilla. Tocio lo ref erido se eje
cutó á pllertas cerradas. El dia jlleves siglliente, 14 de di cho mes, co ncL11Tieron tocias las comLtnicla
des á decirle una misa cantada con vigilia y acabado el coro, y misa qlle celebró del Angel.fue el Ca
bildo á busca /es á diclw capilla y trayéndole il delante del Sa nto Apóstol poniéndole sob 1·e w1 túmulo 
1m1y alto, entre coros, con muc/10 aparato y en las cuatro columnas inm ediatas puestas diversas pin
turas de NL1 estra Seiiora del Pilar y del venerable arzobispo con diferentes versos en latín, le canta
ron una misa con vigilia y acabada ele deci1; el S1: D. )llan Abella (A bollo) Castrillon; Penitenciario 
de la Sa nta Iglesia dijo en el púlpito de la oración fún ebre en qlle se ha portado con tanta erudición 
y destreza qlle á los corazones mas empeclerniclos hacia enternecerá clo/01; con la renovada memo
ria de la muerte ele es te gran prelado, y por otra pa rle templaba el dolor con los elogios en c¡lle tan
to se esmeró en la vida tan santa y ejemplar que ha tenido este insigne varan; cuya noticia y fama 
lo pllblican SLIS grandes obras, no solo en es te reino, sinó también en las provincias mas extralias. 
Acabad et ele decir esta oración, cada Prebenclaclo, por SLI dignidad y antelacion, le jL1e diciendo su res
ponso rezado; y llevado despues á su capi lla, lo pllsieron en el nicho qlle está hecho en el medio ele la 
pared, sobre el cual se ha puesto su efigie de mármol con sitial delante, mirando al altar de la sobe
rnna Imagcn de Nuestra Seiiora del Pilíll; con lo mal se dio fin á esta solemne y fúneb re fllnción . Sir
ven es la capi lla cuatro capellanes". BARREIRO DE VAZQUEZ VARELA , B.: Monroy. Leyenda his
tórica, Samiago ele Compostela, Imprenta ele la Gaceta ele Ga licia, 1879 , pp. 350- 352. 



36 Esta mesma concepción é a que, segundo Osten Sacken, está presente no retablo maior e nos 
sepulcros ele El Escorial. Cfr. OSTEN SACKEN, C. von der: El Escorial ... , Op. ci t. , p. 67. 

Esta mesma tese é a que sostén Rosende Valdés canelo se refire á relación que se establece en
tre a imaxe do cardeal don Rodrigo de Castro, no colexio ele Nosa Sefiora a Antiga ele Mon
íorte de Lemos, e o retablo maior, "como un membro máis do conexo clesa Epi.f anía do pri
meiro corpo, un vínculo que se vería reforzado ele terse disposto aquí tamén , como ocorre en 
El Escorial". ROSENDE VALDÉS, A.A.: "Un marco para amone ... ", Op. cíl., p. 241. 

Na rosca do arco sepulcral póclese ler: "O bienaventurado Sa ntiago, amé la hermosura de lu casa 
y el lugar de la habitación de tu gloria". A capela íoi solemnemente inaugurada en setembro ele 
1723, Ano Xubilar en Compostela. 

37 Rosencle Va lclés sinalou que, se ben este non é o primeiro monumento funerario onde o cle
íunto aparece axeonllaclo, dende un punto ele vista iconográfi co é o monumento que mellor 
resume os principios contrarreíormistas do cleíunto. ROSENDE VALDÉS, A.A. : "Un marco 
para a mone ... ", Op. ciL , pp. 238-239. 

Ríos Miramomes xa sinalou a relación tipolóxica que existía entre a estructura arquitectónica 
ele ámbolos sepulcros , íacéndoa extensiva ós do arcebispo Carrillo e do bispo ele Quito, na 
capela ele Santo llcleíonso da antiga colexiata ele !ria Flavia. RÍOS M!RAMONTES, M."T.: 
Aportaciones al Barroco ga llego ... , Op. cit., p.p. 187-188. 

" LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: "Desde 1758 hasta ... ", Op. cit. , p. 411 . 

" O cóengo don Pablo Cuesta so lici tou o permiso durante a sesión do cabido do 14 ele maio de 
1876: ''.El 51: Dean dio w enta de ww solicitud del 51: Canonigo D. Pablo CL1esta, en la qL1e niega al 
Excmo. Cabildo le conceda su permiso para en el di a doce del proximo junio traslade!/" las cenizas 
de Slt difunto lío el Eminentisimo Seiior Cardenal Doctor D. Miguel García Cuesta, Arzobispo que 
ha sido, de esta Diócesis, al nuevo Panteón, que ha constniido en la Capilla denominada de Ca rri
llo, concluido que sea el Cor de la Maiiana. 

Y el Cabildo accediendo a sus deseos acordo concederle dicho permiso, y que el aula .f11nebre se cel 
bre entre vallas, siendo la asistencia voluntaria". (Arquivo da Catedral ele Santiago. Actas capit11-
lares . 1876-1882. 14 ele maio ele 1876). 

"º O panexírico , sen embargo, póclese situar dentro da máis acabada tradición dos oradores 
da Contrarreforma, tanto pola súa grandilocuencia coma pola súa vehemencia, parellas das 
amosaclas polo carcleal nas súas obras: "ve rle con aquel aire de lwmildad y modestia que le ha
cía tan simpático á todos; aún nos parece verle atravesa r la va lla, subi endo á la Capilla Mayo 1; 
con aquella sonrisa dLd ce, qL1e revelaba su complaciente genio; mín nos parece verle en el púlpito 
reprendiendo los vicios con su voz de trueno y explicando los misterios sagrados con aquel la elo
wencia viril que él solo poseía; aún nos parece ve rle en el gobierno de la dióces is, dominc111do to
dos los negocios con una inteligente práctica, resolviendo millares de asuntos con su aclividad in
creíble, hermanando admirablemente la severidad del Prelado con la bondad y. du!zL1ra del Padre; 
aún nos parece verle en su !ralo social grave, sob rio, sincero, revelando siempre su palabra el sen
tir de su corazón, lipa acabado de la .franqueza y de la hon radez castellana; aún nos parece ver
le en su trato íntimo tan sencillo y humilde como un niiio; en medi o de su inm enso tcilento, p1·e
guntanclo y consultando á todos él qu e era maestro de todos; alargc111do su mano leal qué nunca 
conoció la simulación ni la doblez; tan penetrante por un lacio que sabía adivinar los sen timien
tos, y tan transparrnte por otro que se dejaba ver su alma entera a través de sus si nceras .frases. 
Ay! proseguía nu es tro bu en c1migo, en Llll arranqu e de enllisiasmo en que más que la boca habla
ba el corazón, ay! wánto li emos perdido, Seiiores ... ! Yo le conocí, vosotros le conocisteis, todos le 
tratamos. Todos adm iramos mil veces aquella gran intel igencia qu e imponía respeto á la impiedad 
y daba confian za á los burnos. Todos admiramos aquella erudición vaslísima que era el pasmo del 
episcopado espa1iol y el asombro de la misma Roma. Todos admiramos aquel ca rácle1; aquel co
ra zón, aquel hombre qu e 110s llenaba el alma, y que lloramos muerto hace tres aiios, sin q11e se 
haya calmado el dolor". FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, j.M." e FRE!RE BARRE!RO, F.: Sc1ntiago, 
j enmdén, Roma ... , Op. ciL , pp. 84-85. 

•11 Cit. por REDONDO CANTERA, M."j.: El sepulcro en Espa1ia ... , Op. cit., p. 305. 
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O PAZO EPISCOPAL 

José Luis Senra 

primeira mención clun pazo episcopal remóntase ó ano 912 e parece 

que se situaba cara ó mediodía da Catedral, xunto á fachada ele Pra
terías . Durante a revolta da poboación ele Compostela en 1117 este 
desaparecido conxunto fo¡ saqueado e sufriu serios danos, o que 

motivou que, tres anos clespois, xa obticlo o palio arcebispal, Xelmírez cleciclise 
erixir unha nova edificación, concretamente no flanco oposto da basílica, o se

tentrional, máis consonte coa cligniclacle da sé apostólica. Sen embargo, non sa
bemos case nada cleste pazo, tan só que contaba con tres estancias, seguramente 

superpostas, e mais unha torre. Por outro lado, o libro quinto do Codex Calixti
mts infórmanos ele que unha das portas da basílica, a chamada da Escola ele Gra

máticos (Gramaticornm Scola), ofrecía acceso directo a esta residencia arcebispal. 

Dende finais do século Xll clecicliuse intervir na edificación promovida por 
Xelmírez ( t 1140). Se ben resulta complicado si na lar que parte do terreo ocupaba, 

todo indica que é o oriental o sector con máis posibilidades ele acollela . A este res

pecto hai que lembrar que tanto a fachada occidental da Catedral coma os clous úl
timos tramos da nave, é clicir, a parte sobre a que se aliña a ala palaciana ele po

ñente, non foi levada a cabo ata as clerracleiras décadas do século Xll . E é 

precisamente nese período canelo a historiografía tradicional sitúa as primeiras mo
clificacións no pazo ele Xelmírez responsabilizando ó arcebispo Pedro Suárez ele 

Deza (1173-1206) ele inicialas, moi probablemente na década ele 1180. E resulta 
evidente que a totaliclacle das estancias que se contemplan na actualiclacle_son bas

tante posteriores á época do primeiro arcebispo compostelán e poñen ele relevo as 

diferentes fases constructivas que foron necesarias para remata-lo conxunto. De 
feito, dende que xa o indicara Antonio López Ferreiro, boa parte dos especialistas 

que se ocuparon cleste magnífico pazo adscriben a realización do refectorio ó ar

cebispaclo ele Xoán Arias (1238- 1266), constatándose durante o seu mandato 
unha decidida vontacle constructiva. Sabemos que este prelado cleu comezo ó 

claustro Larclorrománico, substituido no século XVI polo que na actualiclacle se 

contempla e incluso, procurando unha maior amplitucle espacial para o coro, alen
tou o inicio clunha nova cabeceira na basílica románica seguinclo os parámetros da 

Catedral gótica ele León. Hai uns anos saíron á luz os alicerces cleste ambicioso pro

xecto que ocupaba boa parte da superficie da actual praza da Quintana. 

Os arquitectos que se sucecleron na obra do pazo optaron por unha vella ti
poloxía:_ a construcción vertical superpoñenclo as diversas estancias. Do mesmo 

xeito que na fachada oeste da Catedral, a penclente que presentaba o terreo pala 

súa zona occidental, esixiu a disposición ele dependencias destinadas a salvalo. 
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A .planta do pazo configúrase con dúas alas dispostas en forma de T: a ala lonxitu
dinal, paralela á Catedral, destinouse a servicios (cociña, almacéns e torre), men
tres que a transversal, aberra ó Obradoiro, constitúe a ala nobre (sala de armas e 
refectorio ou salón de festas). Durante as reformas barrocas realizadas na fachada 
do Obradoiro e coa vontade de enmascara-las construccións medievais cun reves
timento barroco, procedeuse a tabica-la fachada do pazo detrás doutra en clara 
sintonía co novo marco estético. Isto provocou, ademais, unha importante altera
ción na iluminación orixinal das dúas estancias principais do pazo. No tocante á 
comunicación entre as diversas dependencias, case todas elas situadas en diferen
tes niveis, esixiu a planificación de escaleiras, boa parte delas intra mLLros. 

Ó pazo accédese dende o Obradoiro mediante unha portada onde a xamba 
dereita está emparedada polo forro pétreo barroco. Era unha porta a,cobadada con 
·<lúas columnas a cada lado e capiteis dunha estilística de neto sabor borgoñón moi 
próxima á dos que poden verse no veciño Pórtico da Gloria. As arquivoltas alternan 
rosca plana e groso bocel rematándose en chambrana taqueada. Esta portada dá 
paso a un vestíbulo de dous tramos cubertos por bóvedas de cruce1ía, resaltadas 
con grosos nervios que descansan sobre columnas con capiteis ornados mediante 
motivos vexetais de factura na mesma liña que os anteriores. No lado esquerdo do 
primeiro tramo ábrese unha porta que conduce á chamada sala de armas. Trátase 
dunha estancia rectangular (8,32 x 19,90 m) configurada en <lúas naves de cinco 
tramos cada unha, separadas por piares aliñados e compostos por feixes de carro 
medias columnas. Os tramos cóbrense con bóvedas de aresta separadas por arcos 
de perfil recto, que nos muros pousan en pilastras decoradas con impostas lisas. A 
escultura, restrinxida ós capiteis, introduce motivos vexetais en evidente sintonía 
coa ornamentación da fachada oeste da Catedral. No muro oriental disponse un fo
gar cunha campá, reposta na restauración .de 1955, sustentada por <lúas columnas 
con capiteis lisos de volutas. No ángulo dereito do muro setentrional ábrese unha 
porta de medio punto pola que se accedía á ruela de dous tramos que comunica as 
prazas da Inmaculada e a do Obradoiro, c011.ecida como Arco do Pazo. 

Sobre a sala de armas sitúase o refectorio ó que na actualidade se accede a 
través dunhas escaleiras acondicionadas no seu extremo noroeste. Trátase dunha 
estancia rectangular (8,5 x 33 ,5 m) de seis tramos, cuberta mediante bóvedas de 
crucería con arcos perpiaños e grasas nervacións rematadas con claves. Apoian en 
quince ménsulas ou consolas que ó exterior refórzanse con amplos contrafortes. 
As bóvedas do seu extremo setentrional concentran a maior ornamentación, tan
to nos nervios coma nas claves que alcanzan un gran desenvolvemento en super
ficie. No lado oposto hai que destaca-las <lúas últimas coas imaxes do sol e a lúa. 
Ademais este extremo norte da estancia está rematado mediante dous pequenos 
tramos transversais xerados a partir dunha columna illada. Con todo iso creába
se un orixinal recurso encamiñado a subliña-la zona que constitúe a cabeceira da 
dependencia, lugar no que se dispoñían os comensais máis destacados. Tal énfa
se resulta habitual na maior parte dos refectorios medievais , se ben a través de so
lucións estéticas menos afortunadas como podía se-la articulación mural. Ámbo
los tramos están dispostos sobre o Arco do Pazo e é precisamente neles onde se 



acumulan unha maior cantidacle ele vans, case todos eles alterados na súa confi

guración orixinal a causa de sucesivas reformas. Por outro lado, a tradición de re

fectorios ele nave única e abovedados está presente en varios exemplos da penín

sula, como poñen de relevo os mosteiros cistercienses ele Santa María de Poblet 

(Tarragona) e xa no mesmo período cronolóxico que o compostelán, aínda que 

cunhas espectaculares dimensións, o ele Santa María de Huerta (Soria). 

As ménsulas constitúen os soportes iconográficos da estancia e centraron 

a atención ele boa parte dos autores que se ocuparon dela. Son escenas ele .co

mensais e músicos que evocarían o plano celeste. Recentemente Manuel Núñez 

propuxo unha interpretación iconográfica que superaba o aparente tema profa

no. Cunha vontade acloutrinadora e moralizadora trataríase ele subliña-las rela

cións da monarquía con Deus. Algunhas das figuras portan cartelas con inscri

cións latinas pintadas, pero percléronse as máis delas: "El varón fiel será coronado 
en el cielo"; "Lo que no qL1i eras para ti no se lo hagas a otro". O mesmo que as es

culturas que sobreviven do claustro desaparecido, a inercia estilística e mesmo 

nalgún caso iconográfica (reis tocando un organistrum) respecto ás realizacións 

do Pórtico da Gloria son máis que evidentes. No lado esquerclo do muro meri

dional ábrese unha porta que clá paso á tribuna da Catedral a través da torre no

roeste. Así mesmo, no muro occidental e á altura do quinto tramo conservouse 

unha despensa seguramente destinada a garcla-los utensilios dos banquetes (vai

xelas, fontes, etc). Destaca a súa porta cun lintel e ménsulas ornadas con moti

vos vexetais, moi próximos no seu estilo ós que se aprecian no lintel ele acceso 

ás escaleiras que dende a cociña clan paso a esta estancia. Finalmente, hai que si

nalar que, como xa indicara Kenneth Conant, as diversas portas que se abrían no 

seu muro occidental poñerían ele manifiesto a existencia clun balcón sustentado 

por ménsulas aberto cara ó Obracloiro. López Ferreiro consignou a presencia 

clun Pedro Bonet como mestre ele obras na Catedral nestes anos, polo que con 

frecuencia foi vinculado á obra do refectorio. Estivese ou non implicado na súa 

construcción, o certo é que esta estancia non responde a un impulso constructi

vo unitario: a cuberta abovedada foi levada a cabo nun segundo mon1ento, se 

ben non distante no tempo á elevación dos muros. 

Como xa sinalabamos, na ala paralela á basílica, é clicir, con orientación 

este-oeste , situábase a cocitia, a despensa e diversas estancias ele servicios. Aíncla 

tenclo a mesma altura que a ala nobre, na súa zona occidental presenta tres niveis, 

loxicamente ele menor altura que a sala ele armas e o refectorio. O nivel inferior, 

composto por clúas estancias transversais, foi moi alterado no seu desenvolve

mento meridional por mor da inclusión das capelas barrocas da Catedral. Sobre 

el foi construíclo o nivel segundo, clistribuíclo por un corredor ele servicio. En pri

meiro lugar clisponse a cociña. É un ámbito cuadrangular cuberto con bóveda ele 

canón que arrinca ele imposta lisa. Está situada a unha altura intermedia respec

to á sala ele armas e o refectorio e, seguinclo unha estricta lóxica funcional, co

municado con este último mediante unha estreita escaleira perforada no muro 

oriental claque!. Ábrese ó corredor a través da porta e un van xeminaclo con ílo

res nas penclentes da bóveda, articulación presente no desaparecido coro pétreo 

Refectorio do Pazo episcopal. 
Santiago de Compostela 
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da Catedral, do que foron reconstruíclos recentemente algúns dos seus sitiais. O 
interior está dominado por unha cheminea disposta no seu muro occidental e, 
como a que viamos na sala de armas, coa campá, se ben de arco de medio pun
to, sustentada por senllas columnas de capiteis con volutas. Á súa esquerda pó
dese apreciar un vertedoiro que, destinado ós entullos, conclúe na moi alterada 
dependencia disposta debaixo a modo de carboeira. Sobre o extradorso da bóve
da da cociña disponse a escaleira que dende o refectorio dá paso ó terceiro nivel 
da ala ele servicios e á torre, zona non incorporada ó circuíto turístico. 

Seguindo o corredor e situada entre a cociña e o almacén, cos cales se co
munica a partir de dúas portas, construíuse unha cámara de planta caclracla cuber
ta con canón transversal respecto ó da propia cociña. Seguidamente e no extremo 
oriental desta ala, ábrese unha estancia, moi alterada ó longo do tempo, á que se ac
cede a través clunha porta alintelada na que destacan clúas ménsulas fmmadas por 
cabezas ele personaxes dentro dunha estilística moi propia do momento cronolóxi
co do final do románico. O personaxe da esquerda mordisca unha peza de comida 
subliñándose quizais o destino das provisións almacenadas, sequera eventualmen
te, na estancia. Franqueada a porta, uns chanzas descendentes dan paso a esta de
pendencia que en mixe cubríase cunha aimazón de madeira e algúns dos seus 
apoios, en forma ele ménsulas, aínda poden observarse in situ. Con frecuencia foron 
consideradas cortes de cabalas, función que puido desempeñar, se ben non dende 
un principio tal e como se deduce da existencia dunha cheminea (muro setentrio
nal). Todo indica que o seu destino primixenio foi o dunha estancia nobre recon
vertida trala finalización do refectorio. En data de difícil precisión pero xa entrado 
o século XIII dividiuse con tres tramos mediante a inclusión ele piares cuadrangu
lares unidos por arcos apuntados de perfil recto, alteración que conclenou a chemi
nea. Así mesmo procedeuse a abrir unha ampla porta ele arco rebaixado. Esta nova 
morfoloxia deu pé a pensar no seu destino como corte, se ben a posición xunto á 
cociña abriga a non rexeitar categoricamente a súa función como almacén. 

Na zona inferior da ala de servicios e debaixo da cámara contigua á cociña 
aprécianse diversas alteracións sobre o proxecto inicial. Alí clispoñíanse clúas estan
cias ele planta rectangular, con eixo transversal á basílica, das que só a oriental man
tén boa parte da súa estructura a pesar ele que o seu extremo meridional foi cles
truído trala construcción da capela barroca do Santo Cristo ele Burgos. Cubríase con 
bóveda ele canón clisposta sobre imposta lisa e unha porta aberta no seu muro oc
cidental posibilitaba a comunicación coa sala ele armas. Sobre ela abríase outra es
tancia da que pode apreciarse a porta de ingreso dende o corredor ele servicio da 
cociña, así como restos da súa bóveda. Finalmente, hai que indicar que o conxun
to do edificio palaciano estaría fortificado mediante unha torre centrada na ala lon
xitudinal, matacáns e merlóns, e os seus muros reforzados por amplos contrafortes. 

O pazo arcebispal constitúe un dos máis destacados exemplos dentro do 
minguado contexto da arquitectura civil medieval da península. Ademais, a súa 
supervivencia permítenos percorre-los diferentes espacios que o constitúen, 
apreciando a sabia disposición das estancias e recreando o fasto clalgunhas das 
actividades que alí se realizaban. 
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Programa iconográfico do Salón de Cerimonias do Pazo Episcopal de Santiago de Compostela, segundo M. Núflez Rodríguez 

O ch~mcele r bendi o yantar de yedra e recoii.ece en 
Dcus a suprema autoricbde da vida 

O xefe ele comedor efectúa a aprobación dos alimentos Acción purificadora do lav<llorio ou rito prolücolario 

previo a este banquete de ton eucarístico 

Os escucleiros preceden ós reis na cma da bebida e 
degustación ele alimentos 

Os xograres dos que debe el n:y usa-los cantares, 
lonxe da bufonada 

Os reis equilibraclores da amiga e da nova lei (David e 
mailo novo David) afinando o 01gmlis1ru111 

Propostas morais sobre a necesaria unción da vontade 
rexia ás divisas do bo goberno 

A Monarquía asociada á imaxe perfecta dos seus 
poderes: ficleliclacle e xustiza 

Ánxo amasando o códice que haberá ele controla-lo 
nivel moral do existir crisliá.n 

A alianza perpetua enLre Deus e o pobo elixiclo. 
pre e posmcsiánico 

Reis en loanza ou principio de relación harmónia emre a 
realeza bíblica e o novo David encargado de mame-la íe 

Os clous atribuws equilibraclores do bo gobe rno: 
o coitelo espiritual e o coitelo temporal 

Bibliografía: CHAMOSO !J\MAS, M. et al. : Galice Romane. La Pierre-qui-Vire, 1973, pp. 187-191; 
CHUECA GOITIA, F: Histo1ia de la arquiteclura espaiiola. Edad Antigua y Media, Madrid, 1965, pp. 
236-237; CONANT, Kj.: Arquitectura Románica da catedral de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 1983 (Cambridge, mass. 1926), pp. 51- 52; FALQUE REY, E. (ed): Historia Composte
lana, Madrid , 1994; FILGUEIRA VALVERDE,j.: "Gelmírez constructor". En Historias de Compostela, 
Vigo, 1970, pp. 23-59; !J\MPÉREZ Y ROMEA, V: Arquitectu ra civil espmiola: de los siglos I al XVIII , 
Madrid, 1922, tomo 1, pp. 518-527;_ LÓPEZ ALSINA, F: La ciudad de Sa ntiago de Compostela en la 
Alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1988; LÓPEZ FERREIRO, A. : Historia de la Sa nta A.M. Igle
sia de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1902, tomo II , pp. 190-203; MORALEJO 
ÁLVAREZ, S.: "Refectorio del Palacio Arzobispal". En O Portico da Glo1ia e o seu tempo, A Coruña, 
1988, pp. 50-51; NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M.: El Refectolio del Palacio de Gelmírez, Pontevedra, 1996; 
SÁNCHEZ RIVERA, C.: Notas Compostelanas, Santiago de Compostela, ca. 1946, pp. 30- 36. 
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A PEREGRINACIÓN XACOBEA E A HOSPITALIDADE NO CAMIÑO 

Manuel Valdés Fernández 

Coclex Calixtinus , reali zado no século Xll , é un manuscrito formado 

por douscentos vintec in co foli os que conserva o Arquivo da Catedral 
el e San ti ago, que constitúe unha gu ía ampla en conticlos e precisa en 

incli cacións que ll e fac ilitaba o camiüo ó peregrino'. O autor, supos
tarnente Aymeric Picaucl , dedicou un capítulo ós "tres hospitais do mundo"; 
mm dos parágrafos enumera as funcións e as tardas: "Están situados estes hos

pitais en puntos de ve rclacleira necesidacle; trátase de luga res santos, templos el e 

Deus, lugar ele recuperación para os benaventurados peregrinos, acougo para os 
necesi tados, alivio para os enfermos, salvación dos monos, auxi lio dos vi

vos/ .. ./quenqueira que levantara estes sacrosantos lugares estará, sen ningunha 
clúbicla, en presencia do reino de Deus"2 . 

O Liber Sa ncti j acobi recolle toda unha fermosa tradición da hospitalidacle 

que arranca dos consellos evanxélicos; en efecto, Mateo (25, 35-36) pón en boca 

de Cristo parte do novo manclamento: "Hospes eram, et collegistis me: nuclus, et co
opent istis me: infirmus ... " 3. 

O itinerario textual que se iniciou co capítulo sobre a "Hospitalidacle de 

Abrahán" (Xen. 19, 1-26) íoi confirmado polo Evanxeo ele Mateo e por San Pau

lo na súa Epístola ós Hebreos (13, 1-2). A estas pasaxes débense incorpora-los 
escritos sobre a cariclacle e a hospitalidade dun dos fundadores da vida monacal 
en Exipto , Pacomio (ca. 290-ca. 346), os comentarios ás Institiicións cenobíticas do 

provenzal Casiano (ca . 350-d. 4 32) e os textos dos Padres da lgrexa, como en 

Santo Ambrosio (ca. 340- 397)4. Nos esc ritos aludidos ténclese a identificar vocá

bulos tales como hospes, hos tis, peregrim1s e pereger!egris, en tanto que poderían 
unifi ca-los significados de hóspede, estranxe iro , peregrino e viaxeiro; os que ca

rni!lan polos montes e polos vales5. 

O Rei Sabio, sen entrar en El istincións entre peregrinos, palrneiros e ro
meiros, aíirrnou que "Peleg1foo tanto quiere decir como ome estraiio, que w1 a visitar 
el Sepulcro Sa nto ele Hi eru salem e los otros Santos luga res en que nuestro Seiior j esu 
Christo nasció, bivió / .. ./o que ancla en pelegrinaje a Santiago o a Sant Sa lvador de 
Ovieclo o a otros lugares de lu enga e ele estraiia tierra"". 

Os primeiros hospitais que mereceron esta denominación son sinxelas ins

titucións creadas na segunda rnetade do século IV, no marco do cristianismo pri

mitivo. No ano 368 San Basilio funclou un albergue na ruta que conducía cara a 

Cesarea coa íinaliclade ele dar abeiro ós viaxeiros, ó que se lle engacliron espacios 

destinados á curación ele enfermos. 
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A hospitalidade monacal inspirou as regras hispánicas da Alta lclacle Media 
dende as escritas por San Leanclro , Santo Isidoro e San Froitoso, ás dictadas por 
San Xe naclio no alborecer do milenio, entre as que fi guraba a Regra de San Bieito7

. 

A Europa do novo mil eni o mirou cara ó poii enle e xustifi co u a súa ex is
tencia co mo unh a viaxe eterna e purificadora. Nun mund o concibiclo como 
fonte el e pecado, no que todo xiraba arreciar da id ea ele Deus, co mo co rres
pondía a unha socieclacle Leocé ntrica, ex istían poucas pos ibiliclacl es el e asegu
rarse a sa lvac ión fóra dos grosos mu ros clun mosteiro. Unha das form as litúr
xicas máis popular el e lava-l as faltas, de conquista-la benévola mirada el e 
Deus, foi a peregrinación, a viaxe ex piatori a; o abandono do luga r, da casa de 
dos parentes, para enfrontarse ó desco fi ec icl o e ó afastaclo sen o apoio do mar
co protector do coLi án, ca mifiar durante moito Lempo por territorios estra11os 
e enfrontarse a unha natureza impl acable. 

A idea xera l sobre a protección do viaxeiro instalouse con forza nas terras 
que 1je rcorre o Camiño de Santiago como consecuencia do papel hexemónico dos 
cluniace nses". En efecto, no marco clun xenei'ali zacl o culto ás reliquias , Cluny 
converteuse no organizador da Europa en movemento penitente cara a Santiago 
de Compostela , no aglutinaclor da comuniclacle espiritual que viaxaba de leste ó 
oeste e no creador da peregrinalio in slabililale, el e tocias aque las institucións que 
fi xeron máis doacl o o Camifi o: rnosLeiros, hospitais, albergues, etcétera' ". A orga
nización do Cami11o el e Santiago, e moi especialmente no momento da súa inter
nacionali zac ión, feito que se procluciu a partir da segunda metacle do século Xl, 
Lifia a necesidacle de crear unha cacl ea estratéxica ele hospitais e albargues". 

A proxección do pensamento cluniacense sobre o Camiño ele peregrinos, 
apoiada no fa vo r rea l, e coa colaboración en elatas máis serocl ias da ari stocracia e 
da ri ca burgues ía, foi determinante para a elaboración dun conxunLo de normas 
que procuraban a total protección das vidas e dos bens dos peregrinos; normas 
que foron cod ificadas pau latinamente entre 1080 e a segunda metade do século 
XUL: "mercaclores e peregrinos percorrían o reino sen temor"". 

Mona rquía e lgrexa co nve rtéronse nos grandes paladíns da po líti ca as is
tencial. Noticias Lemperás dan a coñece-la fundación que fi xo Ramiro 11, no ano 
945 , dun hosp ital en Sahagún e a doazón que íi xo no ano 971 da súa casa o 
conde García Fernández, preto de Villabás.cones, para conve rtela en hospital; 

. . . 
máis Larde existen noticias doutras rundacións hosp italarias : García Sánchez lll 
de Navarra e a raíña Estevaílla fund aron o albergue de Santa María la Real el e 
Nájera arredor de 1050, Afonso V111 de Castela fund ou en 1195 o 1-lospital Real 
de Burgos e Fe rnando lll arnparoun o, Pedro 11 de Aragó n (1196- 1213) prote
xeu o albergue de Santa Cristina, e Fernando 11 de León (1157-1188) Lutelou 
o de San Xoán de Foncebadón, leva ntado no monte lrago, lugar desé rtico e in
hóspito en inve rno e un dos pasos máis penosos do cami11 o cara ó Bierzo; tan 
difícil e perigoso coma o paso cara a El Salvador de Oviedo. O hospital de San
ta María de Arbas, pos ibl emente fundado por Afonso lX (l 188-1230) , aliviaba 
en parte as penalidades deste tramo do Cami11o. 



Os eclesiásticos foron especialmente coidadosos na súa política asistencial. 
Noticias de finais do século XI falan dos hospitais fundados polos bispos de León, 
don Paio - "ante iamiam ecclesie, in hereditate Sancte Malie", para pobres, enfer
mos e peregrinos- e don Pedro. Don Pedro de Roda fundou en Pamplona un 
hospital, cedéndolle a administración ós cóengos de Santo Agostiño . Especial
mente entusiasta foi don Diego Xelmírez e moito máis tarde, en 1458, o bispo 
don Rodrigo, que fundou un hospital en Padrón. 

Un exemplo singular do activo papel asistencial dos eclesiásticos apa
rece na localidade leonesa de Puente de Villarente, á beira do Porma 13; o ar
cediago de Triacastela, don Andrés Pérez de Capillas, fundou en 1531 o hos
pital de Nosa Señora a Branca por "s er despoblado y estar en camino franc és y 
a causa clel río qu e por allí pasa qcie mando creze impide el paso de los peregrinos 
y caminantes y por no aliar clonde se acoger rescivian muchas fatigas" 1• . É unha 
construcción trazada como hospital, desfigurada polas obras realizadas no 
século XVII . Os espacios dedicados á sanidade e aloxamento, que se desen
volven arredor dun patio porticada con columnas e capiteis reforzados con 
zapatas , nos que subxacen solucións decorativas dun gótico tardío e a facha
da en arco carpanel con grandes doelas, sitúan o conxunto no ámbito da 
arquitectura civil na transición do século XV ó século XVI. É unha obra que 

camiña cara ó renacemento. 

Hospitalidade e caridade son dous conceptos que viaxan xuntos polo Ca
miño de Santiago ata o século XI11' ; como idénticos son os significados que con
verxen no viaxeiro e máis no pobre. Con independencia da condición económi
ca do peregrino, o excepcional marco de relacións e circunstancia vitais que 
derivan da complexidade da viaxe expiatoria, é inevitable a identificación de ám

bolos conceptos: peregrino e pobre16. 

A hospitalicia.de benedictina estaba sometida ó pensamento relixioso 
que se manifesta no "misterio" que será revelado por Cristo o día do xuízo can
elo declare que "a través e no peregrino recibimos ou rexeitámo-la súa -mesma 
persoa ''. A Regra de San Bieito recolle distintos aspectos do binomio carida
cle/hospitalidacle11; no capítulo LIII, titulado "De hospitis suscipiendis", deri
vado do consello evanxélico recolliclo por San Mateo e San Paulo, clise: "lwspes 
fcti et suscipistis me/peregrino fcli y me hospedaste"; e no capítulo LVI titulado "De 
mensa abbatis", afirmase que a mesa do abade estará sempre preparada para 
recibir hóspedes e peregrinos18. 

En gran medida os principios da hospitalidade benedictina recollíanse na 
Regra de San Froitoso que distinguía 'entre a hospitalidade como tal e a caridade ; 
o primeiro termo, que deriva de hospes/itis, contén significados ele acollida e axu
da, mentres que a caridade está relacionada co socorro mediante a esmola. A hos
pitalidade en San Froitoso, en continuidade con Pacomio, manifesta un sentido 
evanxélico na enumeración das regras; por unha banda ofrécese auga (ad vespe
rum lavancli pecles), aceite (oleo penmgencli), leito (l ectura hicerna) e alimentos para 

as próximas xornadas do camiño (viatiwm) 10
• 
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Dende a rnetacle do século XI os benedictinos puxe ron en marcha os prin

cipi os hospitala ri os que dimanaban da Regra; en 1047 o conde el e Carrión ce

cleull es San Zoilo e, a partir dese momento van xurclinclo funclacións como San 

juan ele la Pefla en Huesca, Frómista en Palencia, Silos en Burgos, Sahagún, Vila

franca do Bierzo, etcétera. 

Na segunda metacle do século Xll , coa percla ele pulo dos benedictinos, 

continuaron ese labor hospitalario os cistercienses, enunciando a teoría da dife

renciación entre hospitaliclacle e caricl acle, entre acollicla e esrnolerías. 

A finais do século Xll n ovas a reles re li xiosas aco clen ó Ca mi11o el e San

ti ago . Os cóengos el e Santo Agosti11 o xogaron un papel secund ari o ó laci o dos 

rnonxes negros; non obstante, íoilles encomendada a o rgani zac ión da hospi

taliclacl e en clous centros ele importancia excepcional: Roncesvalles e o Hos

pital dos Reís Ca tólicos ele Santiago ele Co mpostela. O labo r asisten cial en 

Roncesvalles rastréxase dende os albores do século Xll. A igrexa levantouse 

no século seguinte segundo os dictados ele Sain t-Denis, pero lamentables res

tauracións des fi guraron o edifi cio; no medi o ele composicións caó ticas apré

cianse so lucións arcaizantes como bóvedas sexpartitas e rexos piares. Ronces

valles ío i a grande hospedería do Cami11o el e Santi ago; a sú a materi aliclacl e 

foise enriquece ncl o ó longo do tempo con conticlos poé ticos e lenclarios en 

fun ción da situac ión topográfi ca. 



En Roncesvalles abríase a grande etapa hispánica da peregrinación xaco

bea, que se pechaba no Hospital Real ele Santiago. Este hospital , levantado a ini

ciativa dos Reis Católi cos , comezou a construírse en 1501 segundo as trazas en

tregadas clous anos antes por Enrique ele Egas; adaptaba as di stintas funcións 

hospitalari as a unha planta basilical dentro clunhas tracli cións góticas que evolu

cionaron ele fo rma tímida cara ó renacemento. 

A intervención das orcles mendicantes procluciuse fundamentalmente duran

te a Baixa lclacle Media. Os franciscanos iniciaron o seu labor hospitalario a finais do 

século Xlll ; no territori o ele Galicia fundaron no século XlV o hospital ele Pobra de 

Burón en Lugo, no século seguinte o ele Herbón'"; na terceira década do século /..'Vl 

administraron a obra que fundara o arcediago ele T1iacastela en Puente ele Villarente. 

A intervención dos dominicos realizouse ó compás da suposta peregrinación de San 

Domingos de Guzmán a Santiago e dos numerosos milagres que realizou no Camiño. 

As Orcles Militares tive ron unha participación desigual e pouco concreta 

na hospitalidacle xacobea . A Orde de San Xoán ele Xe rusalén , vencellada por de

fini ción a un labor asistencial nos camii'los expiatori os, especialmente os marxi

nais e secundarios, tiña fundacións en Xaca, Puente de la Reina, Pamplona , Ata

puerca, Hospital de Órbigo na provincia ele León e Portomarín en Lugo . 

Respecto á Orde de Santiago , se ben nos textos f undacionais indícase unha 

dedicación secundaria á hospitaliclade e á inclixencia, non nace con vocación ca

miñeira; non obstante, reali zou máis ou menos eficazmente os labores hospitala

rios en Santa María de las Tiendas e no convento de San Marcos de León . 

As ori xes do covento e hospital ele San Marcos ele León clébense si tuar no 

marco da pro moción real; en 1152 clona Sancha , irmá ele Afonso Vll , fixo cloazón 

clun terreo para a construcc ión clun complexo arquitectónico á beira do río Ber

nesga, sobre o vao polo que cli scorría o cami11o de peregrinos; estaba fo rmado por 

unha igrexa, un hospital, unha ponte e polas vivencias dos servidores. 

No clerracleiro tercio do século XI l, o hospital estaba atendido por cóengos 

el e Santo Agosti11o , pero a partir do século Xlll encomenclóuselle a administración 

á Orcle ele Samiago. A partir dese momento foi rnáis cloaclo clistingui-l as funcións 

do convento e ele hospital para peregrinos" . 

A situación da antiga fundac ión hospitalaria xustifi couse máis polo clesexo 

ele pasa-la páxina da cultu ra artísti ca que sobre a fra xiliclacle e antigüidacle das es

tructuras arquitectónicas. O capítulo da O rcl e ele Santiago , celebrado en Valladolid 

en 1513, aco rdou, a instancias ele Fernando o Católico , clerruba-la fábri ca medie

val e construir outra nova "conforme a ww traza que sea echa por mi manclaclo" "
Non parece que esta dec isión fose necesari a; un documento ele 1442, d i: "Delante 
ele/ monasterio está un hospital muy solemne e muy bien obrada e muy bien edifirnc/a"23

• 

É o momento no que se abre o primeiro capítulo clunha das grandes empresas ar

tísti cas do século XVI, na que se cleron cita arquitectos corno Juan ele Horozco e 

Martín ele Villareal , escultores corno Guillén Doncel, juan ele Juni, Juan ele Angés, 

Étienne j amet, e vidreiros corno Francisco Valdivieso e Nicolás de HolandaH 

SANTIAGO 

85 



SANTIAGO 

86 

Notas 

' Sobre a hospitalidacle no Camiño de Santiago consúltese: ÁLVAREZ, C. e CAVERO, G.: "Pere
grinación y hospi talidad". En Los const ructores de catedrales , León, 1993, pp. 127-152; CARDl
NI, E: "Peregrinos y viajeros en la Edad Media", Acta Histórica et Arcliaeologica Medievalia, 10, 
(1989), pp. 101-106; CAVERO DOMÍNGUEZ, G.: Peregrinos e indigentes en El Bierzo medieval 
(siglos XI c1 XVI). Hospitales en el Ca111i no de Sa ntiago, Ponferracla, 1987; Ídem: "Hospitali clacl mo
nástica. Carraceclo", Estudios Bercianos, n.º 16, (1992), pp. 83- 94; MARTÍNEZ GARCÍA, L.: "La 
asistencia hospitalaria a los pergrinos en Castilla y León durante la Edad Media". En Vida y pe
regrinación, Madrid , 1993, pp. 57- 69; LABANDE, E.R.: "Recherches sur les pelerins clans l'Eu
rope eles XI et XII siécles", Calliers de Civil isa tion Mediévale, 1, (1985), pp. 159-169; VÁZQUEZ 
DE PARGA, L. , LACARRA e URÍA RIU, ]. : Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid , 
1949 (reimp. Pamplona, 1993), véxase especialmente o traballo ele donjuan Uría sobre a hos
pi ta liclacle, nas páxinas 281 a 399 do tomo 1; VIEILLIARD, ].: "Pelegrins cl 'Espagne á la fin clu 
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SANTIAGO PEREGRINO 

Isidro Gonzalo Bango Torviso 

,.....,..:a anclo se fala da irnaxe ele Santiago Peregrino, o normal é pensar que es
tamos cliante clun tipo iconográfico concreto e moi específico' . Sen em
bargo, a realiclacle é outra: a partir dun determinado momento, salvo 
naquelas composicións que a biografía do Apóstolo non o permita2, 

sexa cal fose o sentido icónico non faltan notas distintivas da peregrinación, aín
da que estas non sexan necesarias. 

Os santos aclquiren unha caracterización iconográfica que os identifica 
ele contado ós ollos ele quen contempla as súas imaxes. Esta caracterización 
acloita afectar á indumentaria ou a algún atributo que leva nas mans, ou está 
ó seu lado. Así, atopamos que o Bautista é co11.eciclo por levar como indu
mentaria a pel ele camelo que vestiu durante a súa vida no deserto, ou que 
Santa Helena aparece portando unha gran cruz nas mans que nos lembra a 
súa vicia dedicada a atopa-la vercladeira cruz de Cristo. Algúns mártires teñen 
como atributo as partes do corpo que lle foron amputadas durante o cruel 
martirio: Santa Lucía leva mm prato ou banclexa os olios que lle foron arrin
caclos durante o seu tormento; Santa Áclega presenta como emblema icono
gráfico os seus peitos cortados polo verdugo. Unha terceira solución consiste 
en presenta- la imaxe do santo acompañada do instrumento do seu martirio, 
e así vernos aparecer toda unha teoría ele obxectos ele tortura: espadas, ma
chadas, cruces de todo tipo, etc. Sirvan como ilustración clesta solución ima
xes como a ele San Lourenzo portando a grella na que sufriu tormerí.to, ou 
Santa Engracia cun cravo na_ testa ou na man . Existen outros recursos icono
gráficos moito máis convencionais, que serven para a identificación ele gru
pos ou clases. A esta categoría ele "signos" pertencen as palmas dos mártires , 
os libros ele apóstolos e evanxelistas, etc. 

De acorclo con estes criterios ¿cales deberían se-los signos ele identifica
ción ele Santiago o Maior? En primeiro lugar os ele carácter rnáis xenérico, todos 
aqueles que representan ós individuos que constitúen o colexio apostólico . Dei
xando o xenérico e pasando ó particular, teriamos que procura-la súa caracteri
zación icónica propia nas inforrnacións clocumentais rnáis antigas sobre a súa vicia 
e rnilagres. A este respecto a información coa que contarnos, malia ser Santiago 
un dos Apóstolos importantes segundo a tradición cristolóxica3, é ben pouca. Eu 
diría que tan só pocleriarnos contar con clúas referencias interesantes con respec
to ó tema que aquí nos interesa: a identificación que lle confire o mesmo Xesús 
nos textos evanxélicos e o acto que escenifica a súa marte ou martirio. 
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Era tal a paixón coa que os dous fillos do Cebedeo defendían ó seu mes
tre, que Xesús apúxolle- lo alcume de "Filias do trono"•. Durante a Idade Media a 
xente sentiu unha especial admiración por esta nota distintiva do seu carácter; sen 
embargo, mentres que a literatura haxiográfica desenvolvía amplamente esta ca
racterística de Santiagos, a súa reproducción plástica era practicamente irrepre
sentable cun determinado prototipo icónico. 

Mellar sorte ternos coa información sobre a súa marte, pois permíteno- la 
utilización de dous iconogramas absolutamente estáeotipados entre os emprega
dos de maneira xeneralizada polo santoral. Baixo o reinado de Herodes Agripa 
(40- 44 d.C.), Santiago será axustizado pala espacla6 . Deste suceso os expertos de
ducen facilmente dous prototipos iconográficos idénticos ós cloutros moitos már
tires que pacleceron un suplicio semellante: Santiago portador da espada do seu 
martirio' ; Santiago, decapitado, tendo nas mans ou xunto a el a súa cabeza". 

Canela estas imaxes, que denominaremos ele representación, xurdirán 
outras que responderán a ilustracións de pasaxes da vida e milagres do Santo. 
Con este sentido ele ilustración clunha escena, no que eu coñezo, habería que 
destacar clúas variantes: os ternas evanxélicos ós que antes aludimos e .os que 
están en relación co seu martirio. 

Nas imaxes ele temas evanxélicos, aíncla que Santiago é un dos protago
nistas principais, como é lóxico, todo o foco de atención céntrase na-figura ele 
Cristo. Trátase clunha iconografía ele tipo moi antigo, pero que, en todo caso, 
debemos entenclela en relación con ciclos cristolóxicos, en principio absoluta
mente inclepenclentes da teoría iconográfica xacobea. Na portada ele Praterías, 
da Catedral compostelá, consérvase unha imaxe de Santiago ele pé entre clous 
troncos ele árbore9 ; a súa identificación non cleixa lugar á clúbicla, ¡Jois unha ins
cric ión scibre o nimbo inclícano- lo seu nome: lACOBUS ZEBEDEl' º· O feito ele 
que na portada Miegeville ele Saint Sernin ele Toulouse figure o Apóstolo cun
ha iconografía semellante fixo supoñer, a algúns especialistas, que esta era unha 
das creacións da peregrinación". 

As escenas do martirio seguen un esquema totalmente convencional, 
tal como se codifica a partir da escultura dos sarcófagos paleocristiáns nos 
que se representan composicións semellantes, fose cal fose o mártir: empera
dor, rei ou maxistraclo romano sentado ordenando o martirio que se clesen
volve á súa dereita ou á súa esquercla. No caso ele Santiago, un capitel tarclo
rrománico da Ca_teclral de Léricla, amósanos esta composición que aíncla 
mantén esquemas moi antigos.'2 . 

Ata aquí falamos clunha iconografía que seguiu os testemuños máis an
tigos do cristianismo, sen que se tivese ningunha referencia clunha posible via
xe ele Santiago a España, e moito menos o achaclo do seu carpo en Composte
la . Esta iconografía seguirá pervivinclo, aíncla que claramente en menor medida 
que a realizada a partir do Santiago enterrado no Fisterra, xa que á súa tumba 
acoclen millóns ele peregrinos. 



Cando dende o século Vlll Beato se refire a Santiago como cabeza reful
xente da lgrexa hispana e a principios da centuria seguinte aparece a tumba do 
Apóstolo, os haxiógrafos deben elaborar toda unha teoría dos sucesos que avalen 
estes feitos. Entre eles eu destacaría dous aspectos fundamentais: un Apóstolo via
xeiro ata esta parte ignota do mundo e unha nova viaxe ata aquí traendo o seu 
corpo. O primeiro aspecto será dunha total transcendencia para a codificación de
finitiva da imaxe persoal de Santiago, mentres que segundo, aínda que co paso do 
tempo adquirirá un amplo desenvolvemento cíclico, será dun interese moito máis 
restrinxido 13• Todo parece indicar que sería en Compostela onde se producirían 
os pasos decisivos na creación dunha iconografía que terminaría impoñéndose na 
imaxe definitiva do Apóstolo, Santiago primeiro peregrino. 

A Catedral compostelá subminístranos información literaria e plástica 
sobre a iconografía do Apóstolo no século XII: imaxes de Santiago na escultu
ra monumental das tres grandes portadas do templo. Na descrición do Calix.
tino indíca~enos que Santiago estaba nas tres portas monumentais previstas no 
proxecto orixinal 1; . Sen embargo, por distintas causas, só chegou ata nós a 
imaxe antes mencionada de Praterías, onde evidentemente non pode haber 
símbolos referidos á peregrinación, pois trátase de Santiago como testemuña 
protagonista no monte Tabor15 . Xa dentro da época tardorrománica da Cate
dral, no Pórtico da Gloria ternos dúas figuras máis do Apóstolo: unha, no par
teluz, e, a outra, nunha xamba xunto á representación do seu irmán Xoán. Sen 
entrarmos no contexto da lectura iconográfica xeral do pórtico 16 , o que a nós 
nos interesa aquí é que en ámbalas imaxes aparece Santiago cunha caracterís
tica nota distintiva: un bastón de muleta. 

Este bastón de muleta representa para López Ferreiro un "signo de autori
dade"17; esta é sen dúbida unha lectura adecuada, pero non a única. 

Un caxato nas mans dunha imaxe maxestática dun Apóstolo non pode 
interpretarse doutra maneira que como un convencionalismo enfático de pres
tixio e autoridade. Agora ben, elixiuse a forma de muleta para o bastón porque 
corresponde ó tipo de apoio idóneo para o viaxeiro-peregrino. Aínda que a dis
posición en tau non é a xeneralizada entre as imaxes do peregrino xacobeo 18 , ta
mén foi tida como caxato de peregrinos, tal como aparece nas imaxes de ·San
tiago que acabamos de ver no Pórtico, a mesma que será utilizada como 
referente nos báculos dos arcebispos composteláns e incluso nos bordóns dal
gúns peregrinos notables. Cando Santa Isabel, raíña de Portugal, cumpriu a súa 
primeira peregrinación a Santiago en 1325, don Berenguel de Landoira, tal 
como nos conta a biografía da raíña, regaloulle un báculo e un bornal para que , 
ó seu regreso, fose identificada como peregrina a Santiago de Compostela 19 • 

Conservamos este báculo da raíña, que a identificaba como peregrina xacobea, 
e podemos comprobar que é unha fiel interpretación do bastón de muleta que 
ten Santiago no parteluz do Pórtico da Gloria20 • 

O Santiago do parteluz leva unha cartela que nos explicita o significado da 
imaxe: Missit me Dominus ... 21 
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A outra Jigura de Santiago é portadora tamén dunha cartela na que se es
cribe: Drns autem incrementwn dedil in hac rexio11e22• 

É evidente que os dous letreiros aluden ó mesmo, a misión apostólica: 
Santiago foi enviado por Cristo e evanxelizou Galicia. Así pois, Santiago, como fa
rían despois os seus devotos peregrinos, debía emprender un longo e penoso ca
miño ata alcanza-las terras que lle foran encomendadas. Convén ter presente que, 
para aqueles séculos escuros do medievo os viaxeiros podían andar ata moi lon
xe , pero sempre había terras máis alá; sen embargo, vir ata Galicia representaba 
chegar ó confín da terra coñecicla, onde se iniciaban as augas do avolto océano, 
onde o sol morría ó enterrarse na liña do horizonte. Santiago convertíase así no 
primeiro peregrino ou viaxeiro ó Fisterra. 

O iconógrafo que dirixiu o programa figurativo que Mateo e 'os seus es
cultores realizaron no pórtico occidental da Catedral, seguinclo claquela unha tra
dición local máis que secular, puxo especial énfase en sinalar por escrito e por 
símbolos -o báculo ele muleta- a idea do Apóstolo como primeiro peregrino, 
no momento mesmo de ser enviado en misiónn 

Unha vez que queclou definida a idea dun Santiago primeiro peregrino a 
Compostela, a súa caracterización como tal é unha consecuencia lóxica, o mesmo 
que a súa adaptación, segundo a época, á moda dos peregrinos. Os textos avalan 
que esta idea do Apóstolo Peregrino do Pórtico respondía a unha tradición com
postelá documentada alomenos dende finais do século XP' . 

A caracterización clun peregrino vén dada por dous elementos da súa in
dumentaria: o bastón-bordón e o cabaz ou bornal. Dende moi antigo a igrexa dis
puxo clun cerimonial ele bendición especial para os camiñantes, do que ternos un 
bo testemuño ele referencia no sacramentario Xelasiano antigo (¿século VII?) . 
Nesta obra declícanse unhas oracións co título ele "Item orationes ad iter agentibus" . 
Co paso do tempo, estas fórmulas destinadas ós simples viaxeiros converteranse 
en benclicións específicas dos peregrinos. Xa durante o século IX engacliranse as 
fórmulas da entrega dos emblemas -"sporta et bawlus"- ós peregrinos. Non fi
gura aquí a concesión doutra insignia da peregrinación, non senclo a cruz que se 
lles entrega en ofrenda ós que parten para Terra Santa25

. Só coñezo unha excep
ción, na que, segundo algúns especialistas, este distintivo da cruz posiblemente 
figurase no cerimonial dos peregrinos xacobeos26 . 

Así pois, a entrega dos elementos necesarios para a peregrinación como 
son o báculo e o bornal ós peregrinos xacobeos _é a mesma que o doutros pere
grinos27 . É evidente que , partindo dunha función de utiliclade, acaban tenclo un 
profundo significado simbólico. Para os peregrinos xacobeos serven as mesmas 
interpretacióm xenéricas e ademais as propias dos ambientes composteláns28. 

Se báculo e bornal son comúns a todo tipo ele peregrinación, ¿que signifi
ca a vieira? En principio é a insignia que amosa a todos que o peregrino estivo no 
santuario ele Santiago; venclíase no adro entre outros recordos29 . Mentres que zu
rrón e báculo eran entregados ele maneira solemne ó iniciarse a peregrinación, as 



cunchas eran o emblema da peregrinación cumpricla30 . Na súa orixe tiñan nunha 
función emblemática, pero acabarían utilizándose con fins curativos e protecto
res. Un elemento tan popular coma este non tarclou en ser motivo de interpreta
ción simbólica por parte do clero preocupado polos temas xacobeos. 

O célebre relevo do claustro de Silos representando a Cristo e os discí
pulos ele Emaús, obra ele principios do século Xll, amósanos a Xesús levando 
un bornal cunha vieira. A pesar ele todo tipo ele interpretacións dadas a esta 
obra, o que realmente demostra é que xa claquela a vieira se convertera mm 

símbolo xeneralizaclo para sinala-los peregrinos en xeral e non só os xacobeos. 
A este respecto o texto evanxélico non cleixa lugar a dúbiclas, pois as palabras 
do discípulo clirixiclas a Cristo son moi explícitas: " fo solus puegrinus é in 
lerusalem ... "3 1• 

Non sei se para toda Europa, dende logo si para o reino castelán-leonés 
de arredor do 1100, a insignia compostelá da vieira era o símbolo do peregrino 
por excelencia32• 

No mesmo contexto cronoestilístico, o do romanico pleno, a portada da 
igrexa zamorana de Santa Marta ele Tera amósano-la imaxe dun Santiago Pere
grino portador do báculo e o bornal coa vieira. 

Ata aquí o que coñecemos das circunstancias que explican que Santiago 
teña a iconografía dun peregrino, incluso o medio compostelán no que se xerou 
a idea. Por falta de espacio non podemos entrar nas variantes icónicas clesenvol
vidas durante o medievo; en todo caso, a imaxe do Apóstolo irá adoptando a mes
ma evolución que a dos seus peregrinos, sempre axeitándose a indumentaria e 
mailas actitudes ás modas de cada momento. 

Hai detalles iconográficos curiosos, de significación certamente ambi
gua, que en principio poderían dar lugar a interpretacións equívocas. Santia
go, como calquera outro apóstolo, pode aparecer portando un libro; a partir 
do século XV, adoita ser bastante habitual que o libro se garde clehtro ·dunha 
bolsa. Nunha primeira interpretación poderíase considerar que isto clébese a 
que se trata clunha bolsa ele viaxe propia do peregrino; sen embargo, non é 
así , pois no último gótico son moitos os santos portadores ele libro dentro 
clunha bolsa semellante. 

Outras variantes iconográficas ele Santiago tamén aparecerán contamina
das pola imaxe do peregrino. Desta maneira, o Santiago Cabaleiro ou o Mata
mouros, ademais do seu aspecto bélico, completan a súa vestimenta cos elemen
tos emblemáticos da peregrinación. 

Na representación das diferentes escenas que constitúen os ciclos icono
gráficos santiagueses, habería que distinguí-las representacións anteriores á che
gacla a Compostela e as que corresponden ós eu regreso33 . Para vir predicar en mi
sión a Galicia, Cristo entregáralle ó seu discípulo o báculo e en moitos casos 
tamén o cabaz. Agora ben, nestes elementos non había indicacións das célebres 
cunchas, xa que, tal como indicamos, só eran un testemuño de ter cumprido a 
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Notas 

peregrinación. Desta maneira a lóxica iconográfica obriga a esta distinción crono
lóxica. Santiago no momento do seu xuízo e no ele tóclolos sucesos relacionados 
con el aparece coa indumentaria do peregrino incluínclo a profusa decoración das 
cunchas, pois xa entón evanxelizara Galicia. 

Terna paralelo ó do propio Santiago é o da representación cloutros santos 
que adoptan a súa iconografía e ás veces póclense confundir co mesmo Apósto
lo. Santos camiñeiros, que viven ó longo do Carniño ou que eles mesmos foron 
peregrinos xacobeos, poden adoptar unha iconografía similar. Parecido é o caso 
ele San Roque, que ás veces adopta o hábito ele peregrino xacobeo e polo tanto 
a súa irnaxe resulta semellante á do propio Santiago, tan só se distingue por arno
sárlle-las súas fericlas ós cans que o lamben. No caso ele Roque, o emprego cles
ta caracterización xustifícase porque foi peregrino a Compostela; sei: embargo, 
hai outros casos confusos que parecen non ter lóxica. San Rafael ou outros san
tos viaxeiros ou peregrinos , en absoluto relacionados co xacobeo, adoptan a in
dumentaria ele Santiago porque esta, nalgúns medios , era, tal como indicaba 
Dante para o termo peregrino, a indumentaria que se consideraba xenérica nas 
viaxes santas e peregrinacións ele todo tipo. 

' Os prirneiros tratados de iconogra fía de principios cleste século consideraban que Santiago 
adoptaba no século XIII a iconografía dos clernais apóstolos, e só o cabaz adornado cunha 
cuncha o dife renc iaba. Unicarnente aparecería como un romeiro a fin ais clesta centuria e "Au 
XIV siécle; c'esl un pélerin véritable avec le grand chapeau, le manleau de voyage, le bourdon oit 
pend la gourde" (MALE, E.: [Arl rel igieux de la fin dtt mayen age en Fran ce. Élttde sur 1'icono
gmphie dtt mayen age el sur ses sowus d'i nspiralion, 6" eclic., París, 1969, p. 178). O cambio 
cleberiase ó costume de que un peregrino fixese o papel do santo nas procesións organizadas 
palas confrarías, clesta maneira a xente afaríase a imaxina-lo Santo como o peregrino que o 
representaba (MA LE , E.: LArt religieux ... , Op. cit., pp . 179 e s.). Vázquez de Parga non está 
de acorclo con esta afirmación e considera que "o primeiro paso no proceso de asimilación do 
tipo de Santiago ó dos peregrinos que visitaban o seu sepulcro , parece que foi o de clarl le 
corno atributo a vieira que estes usaban como emblema e distintivo" (VÁZQUEZ DE PARGA, 
L. , LACARRA, j.M." e URÍA RIU , j.: Las peregrinaciones a Sanliago de Compostela, Madrid, 
1949, reimp. Pamplona, 1993, t. Ill , p. 566). 

A creación iconográ fica depende da formación cultural do seu autor, o que ás veces provoca 
erros, ós que non lle debemos buscar máis transcendencia nin motivación que a ignorancia. 

• 
3 Tanto Santiago coma o seu irmán Xoán e Pedro ocuparon sempre un lugar de honra ó lacio 

de Xesús, tal como podemos ve r en episodios tan significativos coma a resurrección da filia 
de Xairo, a transfi gurac ión no monte Tabor, a oración no harto das Olive iras, etc .. Por tocio 
isto, Clemente de Alexanclría non clubicla en considera-los clous irmáns como os esco lleitos 
do Salvador. 

' lvia rcos 3, 18-19. 



' Estas palabras cle jacobo ele la Vorágine, na súa célebre obra A lene/a doLirada, poden ser un 
bo teste111u1io sobre o Lema: "Chámase lle Boanerges ou fili o do trono pola conmoción que 
a súa predicación producía; en efec to , cando exe rcía o seu 111inisterio facía tremer de es
panto ós 111alcis, sacaba da doca ós preguice iros e espen aba a tocios coa pro fun cl iclacle das 
súas ve rbas" . jacobo ele la Vo rágine non facía" 111áis que reco lle r un ha idea que un sécul o an
tes Live ra un ampl o eco en 111eclios composte láns, tal como podemos comp robar en dive r
sos textos do Códice Calix tino. 

" Fo i o primeiro dos apóstolos en sufri-lo martirio, cumprínclose así a p romesa rea lizada a Xe
sús el e beber do seu mesmo cá liz (Mateo 20 , 22 e ss) . 

7 Entre a lexión de sam as e mártires que se emblemati zan coa espada estarían Paulo, Marti1io 
de Tours, Mi guel, Rosencl o, Catarina de Alexanclría, Xuliana , Xulita , Teoclora . .. Algúns deles 
aparecen coa espacia clisposta de maneira menos heráldica e moito máis dramática, as í Eu
clalclo ou Va lenLín lévana fundida no seu peito . . 

" Entre os santos portado res da súa propia cabeza fi guran , entre outros, Dionisia , Fer111ín , Lau
reano e Nicasio. 

'' Ay meri c recoñece a especie das árbores, pois na súa guía dinos" .. . Santiago á cle re ita entre 
clous alciprestes", BRAVO LOZAN O , M.: Guía del peregrino medi eval ("Codex Calix tinus "), 
Sahagún, 1991, p. 75. 

1" Un segundo letreiro fai refe rencia á acc ión do monte Tabor: HIC IN MONTE IHESVM MIRA
TUR GLORIFICATUM (PITA AN DRADE, j. M.: "El Cristo ele la Transfiguración", Archivo Es
paiiol de Arte, (1 950); p. 450). 

" Nestes te rmos exprésase E. Mal e: "N ous avons lá la premiére image ele saint jacques créée par 
le péle rinage, au commencemenL du XIIº siécle. Elle n'est pas tres caractéristiques encare , ce
penclam les cleux mystéri eux cyprés lui clonnent une physionomie á part" (MALE , E.: LArt re
ligieux du XIIº siécle en Fran ce. Étude sur les origines de l'iconographie du Mayen Age, París, 
(1923), 1966, p. 294. 

" Véxase a escena reproducida en BANGO TO RVISO, I.G. : El Camino de Santiago, Maclricl , 
1993, p. 12. Sobre o contexto estilístico e iconográfico cleste capitel vid. YARZA LUACES, j.: 
"Primeros talleres de escultu ra en la Seu Ve lla". En Congrés de la seu Vella de Lleida. Acles, Llei
cla, 1991, pp. 39 ss., especialmente 40-41. 

11 Sobre o tema do traslado do ca rpo san to e unha das súas primeras manifestacións icono
gráficas vid . CARRO OTERO, j. : "Moneda del rey D. Fernando 11 de Galicia-León y 'ceca' 
composte lan a, con e l tema el e la "Tras lac ión " del cue rpo del Apóstol Santiago 
(1157-11 88)", Co111postella11w11 , n. º 32 , (1987) , pp. 575-594. Para unha visión ampla do 
tema véxase en MELERO MONEO, M. ª L.: "Translatio sancti jacobi. Contribución ó estudio 
da súa iconografía". En Los Caminos y el arle, 111: Caminos y viajes en el arte. Iconografía , San
tiago de Compostela, 1989, pp. 71-93 . 

11 Na portada se tentrional ocupaba unha das xambas fronte ó seu irmán Xoán. Na meridional 
aparecía a imaxe antes citada na que Samiago se situaba emre cipreses. Na occidental , que 
claquela non estaba feita , Samiago formaría parte da escena do monte Tabor. 

" Salvo erras iconográ ficos ou outras imencións simbólicas , na vicia ele Santiago só poden apa
rece-los elementos referidos á pe regrinación a partir do seu en\1ío en misión . 

"' Para unha visión xe ral do programa iconográ fico cleste pórti co véxáse o estudio ele YARZA 
LUACES, j.: Ma estro Mc1teo, El Pórtico de la Gloria , Maclricl , 1984. 

17 LÓPEZ FERREIRO, A. : El Pórtico de la Glori a, Plalerías y el primitivo Aliar Mayor, Santiago de 
Compostela, 1975 , p. 54. Para Vázquez de Parga este bastón no corresponde a un símbolo da 
peregrinac ión "senón o propio de Santiago" (VÁZQUEZ DE PARGA, L. , LACARRA, J.M.ª e 
URÍA RIU , j. : Las peregrinacio11 es ... Op. cit. , t. Ill , p. 566). 

1" Vázquez ele Parga describe así o bordón xacobeo máis usual entre os peregrinos : " ... é un pao 
reclonclo, ou caxato, de lonxitucle variable, xe ralmente rematado nun pomo e provisto clun 
re1Íiate aguzado ele ferro. Aíncla que as representac ións gráfi cas nos amasan borclóns ele dife
rentes La111aii os, dominan aqueles cunha altura que sobrepasa o ombreiro e mesmo a cabeza. 
O pomo que os remata acloila se r reclonclo, e ás veces clobre, quedando no medio un gancho 
do que pendura invariable111ente o cabaz" . (Las peregrinaciones .. . , l. 1, p . 127) . 
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'" A enLrega clesLas o frendas é refe rida pala Vita da santa nos seguintes Lermos: Completa ejus 
pe regri1wtione, Arc/1iepiscopus S. )acobi dedil Reginae bacult1111 et sportellum; ut perilla appainel' 
esse peregrina S. )acobi; el sic reversa Juil ad Regnwn Portugalliae.. (LÓPEZ FERREIRO, A.: 
/-li sloria de la Sc111la A. /vi. Igles ia de Sa ntiago de Compos lela, Santiago ele Compostela, 1903, t. 

VI, Apéndices, p. 85) . Sob re esta peregrinación do ano 1325 véxase BAQUERO MORENO, 
J-1 .C. e O LI VE IRA MARTINS, A.M.: "Figuras el e la realeza portuguesa en peregrinación a 
Sanliago". En Sa ntiago, Camino de ELlropa. Cuila y Cullura en la peregri nación a Composlela, 
Santiago ele Compostela, 1993, pp. 109 e ss. 

10 S. M. e M. R.: "Bácul o ele Santa Isabel ele Portugal ''. En Santiago, CC/111ino de fatropa ... Op. 
cit ., pp. 634- 635. 

" O leLreiro esLá practicamente pe rdido, pero Ló pez Fe rreiro chegou a lelo e incluso propu
xo unha leCL u ra e traducción da parte que xa non se conservaba no século XIX: /vlissit me 
Do111 im1s - ¿vobis evange li za re?- (Envioume o Seño r a anunciárvo-lo Evanxeo) (El Pórti
co ... Op. cit., p. 54). 

" "Deu cleume incremento nesla rex ión" (Ídem, p. 58). 
21 Posiblemente por esta circunstancia só se alude á viaxe no bastón e omítese a referencia das 

cunchas. Como ve remos máis acliante, o emprego das cunchas sería xa a ind icación de que a 
viaxe se rea li zara. 

" As referencias a Santiago peregrino, dende o momento mesmo do envío en misión, coa en
Lrega do báculo para apo io da penosa viaxe, ata a simple invocación ó santo é unha constan
Le, da que Lemas exemplos diversos no Códice Calixtino. Sirva como exemplo esta composi
ción poéLica aLribuída a Fulbeno ele Chartres: 

"Est.e es en verdad Sc111tic1go, 
el tan anwdo de nuestro 
Se1io1; por ser su soldado 
y su abC/lu/erndo egregio, 
bien probado en la milicia 
Apóstol de los gallegos, 
peregrino muy Ja111oso, 
digno de honores sin cuento; 
mc1rnvilloso en milagros 
y rn gloria resplandeciendo, 
a quienes los pueblos acuden 
de la pat ria y extrnnjeros" 

(Líber Sancti)acobi. Codex Ccdix tinus, traducción de A. MORALEJO, C. TORRES ej. FEO, San
Liago ele ComposLela, 1951 , p. 326) 

" Para unha revisión ele tocios esLes texLos referidos á bend ición dos viaxe iros e peregrinos ó 
longo da hisLoria da liturxia, así como a entrega das insignias identificadoras da peregrinación 
e o seu simbolismo, é fundamenta l o estudio ele ROMANO ROCHA, P: "El peregrino a San
Liago y la oración ele la iglesia". En Sa ntiago, Camino de Europa .. . Op. cil., pp. 17-35. 

26 No sacramentario ele Cuxá, no momento ele entregárlle-la cruz ós peregrinos que van a 
Xe rusalén , tamén se indica a mesma entrega ós que van a España : "O ratio ad cnicem dan
da111 ante a/tare l1 is qui rnpit1nt pe1ge re ad lspaniam" (Romano considera que esta referencia 
podía se r enLenclicla como peregrinos a Santiago - ROMANO ROCHA , P.: "El peregrino a 
Santiago y ... " Op. cit., p. 23- ). ¿Non es tariamos ante a pervivencia clun uso da palabra 
lspcmia como a terra dominada polo Islam tan hab itual da historiografía da Iclacle Media 
máis Lempe rá? De isLO ser así, esta entrega sería tamén para os que acoclen a Te rra Santa a 
través ele Al-Ancla lus. 

" Sob re o ritual do inicio da peregrinación e a entrega dos distintivos e a súa consagración, vé
xase VÁZQUEZ DE PARGA, L.: Las peregrinaciones a .. ., Op. cit., t. 1, pp. 137 e ss. 

'" Sobre a función ele bornal e báculo, tanto no referido á súa utiliclacle práctica coma ó seu carga
do simbolismo, é moi importante o texto ele Ven eranda dies (Libe/' Sancti)acobi .. , pp. 204-205). 



,. Aymeric, na .súa descrición do templo, así o canta: "Detrás da fonte está, segundo dixemos, o 
paraíso, pavimentado ele pedra, onde, entre os emblemas ele Santiago, vénclense as cunchas" 
(BRAVO LOZANO, M.: Guia del peregrino medieval. .. Op. ci t. , p. 72). 

'º As vieiras encontradas nas escavacións parecen indicar como cronoloxía máis ant iga o sé
culo XI. Unha síntese sobre o tema pode verse en KÓSTER, K.: "Les coquilles et les en
seignes de pelerinage ele Sa int-jacques ele Compostelle et des routes ele Saint-jacques en 
Occiclent". En Santiago de Co mpostela , 1000 Ans de Pélerinage Eumpécn, San tiago ele Co m
postela, 1985, pp. 85- 95. 

" Lucas, 24, 18. 

31 Dante na Vita mwva fa¡ a seguinte reílexión sobre os peregrinos: 

"Pe regrin o póclese inte rpretar ele clúas maneiras, en sentido lato e en sentido estri cto. En 
senti do lato na medida en que peregrino é tocio aquel que está fóra da súa patria. En sen
tido est ri cto, non se cons idera pe regrino senón a aquel que se clirixe á casa ele Santi ago 
ou regresa dela". 

Estas palabras ele Dante son un bo exemplo da importancia da peregrinación xacobea ó lon
go da histo ri a; importancia que conclicionou un uso abusivo e errado do termo peregrino en 
beneficio do xacobeo. Sen dúbicla este abuso clestectábase xa no emprego da vieira ele forma 
xenérica no relevo silense séculas antes, alomenos no ámbito xeográfico hispano. 

33 Sempre hai que ter en canta o erro iconográfico moi habitual nas obras ele carácter popular. 
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historia de Santiago bellator ou Santiago Matamouros principiou nun 
lugar do val do río lregua, Clavijo, onde se di que o Apóstolo, mon
tado nun cabalo branco, combatiu ó lado do exercito cristián de Ra
miro I contra as hostes infieis mandadas por Abderramán II. Isto de

beu acontecer alá polo ano 844 da nosa era, non sendo que en lugar de Ramiro I 
quen recibiese a milagrosa axuda dos ceos fose Ordoño II e que o caído ós pés do 
cabalo do Apóstolo non fose o cuarto soberano dos orneias senón o rei musulmán 
Musa ben Musa Qasi, que se enfrontou con pouca fortuna ó rei cristián en Mon
te Laturce, non lonxe de Clavijo, no ano 859. 

Esta historia que se teceu vagarosarnente e que, polo que sabernos, non ?e 
deu afianzado ata as prirneiras décadas do século XII, xerouse seguramente antes 
do reinado do rei Ramiro, nun momento no que as xentes cristiás que habitaban 
as tenas ó norte do Duero empezaban a temer polo éxito da empresa emprendi
da por don Pelayo e polo seu xenro Afonso l. Quen salvou, segundo Claudio Sán
chez Albornoz, a España cristiá foi Afonso II o Casto. Pero antes de que este rei, 
no seu medio século de reinado (791- 84 2), restaurase a orde gótica e coutase con 
éxito os ataques dos musulrnáns, o emirato de Córdoba non deixou de estar á es
preita do reino asturiano, minando o seu espírito de resistencia e de reconquista, 
aínda que quizais o erosionaron rnáis os propios enfrontamentos internos, tanto 
políticos coma relixiosos. As de en por si fráxiles institucións da Igrexa e o Esta
do rachaban ante unha crise, a do ano 800, que parecía imparable e que para al
gúns non era senón signo da Parusía, da fin do mundo que se aveciñaba. 

Incluso Deus parecía ter cleixaclo da man ós astures ó non benclicir cun fi
llo o matrimonio de Silo e Aclosincla. Xa non só se enfrontaban faccións cristiás 
entre si - o rei esmagou os magnates galegos en Montecubeiro- senón que a . 
morte ele Silo (783) desencadeou unha violenta loita entre Mauregato, fillo natu
ral de Afonso I, e os partidarios - entre eles a raíña viúva, Adosinda- de Afon
so, fillo do fratricida Fruela que rnorreu, á súa vez, asasinado. 

O reinado de Mauregato foi curto (783-788) e o monarca traspasou o 
lirniar da vida ele morte natural. O máis visionario home de Igrexa que ilu
rninou, despois de abandona-lo mosteiro ele Liébana, a súa corte - e a dou
tros monarcas astures-, Beato, clexergou que en momentos tan críticos o rei
no soamente podía salvarse gracias á intervención do auxilio divino. E aquel 
que xa no Comentario ó Apocalipse afirmara a misión apostólica de Santiago na 
amiga España (no Libro II, prólogo, 3 !ese: "Os apóstolos, malia todos seren 
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un só, sen embargo recibiron cadanseu destino para predicar no mundo: Pe
dro en Roma, Andrés en Acaya, Tomé na India, Santiago en España, Xoán en 

Asia; Mateo en Macedonia; Felipe nas Galias, Bertomeu en Licaonia / Simón 
Celota en Exipto; Matías en Xudea; Santiago, irmán do Señor, en Xerusalén"), 
no himno litúrxico O Dei Verbwn, que polo xeral se lle atribúe e que forma 

parte do oficio divino de rito mozárabe na festividade do Apóstolo Santiago, 
invoca a este como salvador de España: "¡Oh ve rdadeiramente digno e máis 

santo apóstolo,/ que refulxes como áurea cabeza de España,/ o noso protector 
e patrimonio nacional, evitando a peste , se do ceo salvación,/ arreda tocia en
fermidacle, calamiclade e crime.// Amósate piadoso protexenclo o rabaño a ti 

encomendado e manso pastor o rei, o clero e o pobo ; que coa túa axuda go
cemos das leclicias do alto/ que nos revistamos da gloria do reino conquista
do,/ que por ti nos libremos do inferno eterno". 

Beato invoca a Santiago ele Cebedeo para que protexa ó reí (no acrós

tico do Himno !ese, traducido: "OH REI DE REIS, ESCOITA Ó PIADOSO RET MAU

REGATO. DEFÉNDEO E PROTÉXEO CO TEU AMOR"), ó clero e ó pobo da peste, 

da enfermidade, das calamidades, dos crimes do inferno eterno. Santiago 
conquistou España co favor divino e é este favor o que implora Beato para 
"prende-los culpables magos", para "reprimi-las iras dos demos", para "cas

tigar" con veleno os seus émulos. Santiago arrebata victorioso os estigmas da 

paixón e para facelo captura, reprime e castiga os inimigos de Deus,_ os infieis, 
os musulmáns. Santiago non só é Apóstolo e protector nacional: é verdadei

ramente un soldado de Deus. 

Se Beato no seu himno non fa¡ cabalgar a Santiago á fronte dos exércitos 

cristiáns, no seu Comentario ó Apocalipse, que conclúe na súa versión definitiva ta
mén, seguramente, durante o reinado ele Mauregato, esténclese (Libro undécimo , 

1, no que fai referencia á pasaxe Ap. 19, 11- 16) en como son os exércitos do ceo 
e que simbolizan os cabalas brancas que montan. Para Beato, o "cabalo branca é 

o corpo que asumiu Cristo, e o seu xinete é Señor da maxestacle; é o Verbo do Pa
dre Altísimo". O cabalo branca, fiel e veraz, loita polos cristiáns contra o cabalo 

vermello, contra o negro e contra o pálido para liberalos da maldade do pecado. 
Os cabalas brancas son os santos, é clicir, a lgrexa; nos seus carpos brancas imi

tan e seguen ó Cordeiro onde queira que vaia. Segundo a citada pasaxe do Apo
calipse, os ollos do que monta o cabalo branca son chama ele lume e da súa boca 

sae unha espada afiada para ferir con ela ós pagáns. 

En época tan crítica da monarquía astur, Beato de Liébana debuxou, pois, 

con trazo seguro a figura ele quen sería o seu protector: Santiago de . Cebede9, 

aquel que predicou a palabra do Reí de Reís en España e que, vestido ele li11.o . . 
branca e puro e montado en cabalo branca á fronte dos exércitos do ceo, segue a 

cabeza ele Cristo. A promoción dese padroaclo non cae.u en terreo baldío, pois 
poucas décadas despois (arreciar ele 820- 830) , obispo de Iria Flavi.a, Teodemiro, 

anuncioulle a Afonso II - que subiu ó trono trala renünci.a de Verm1Jclo I, suce

sor ele Mauregato- o milagroso achado do sepulcro marmóreo no que descansa
ba o corpo de Santiago, o salvador de España. 



Cando Deus, o Sell.or sentado sobre acendicla nube, vüiese poll.er pe
rante os homes a balanza da xustiza, a Espall.a que renacía da invasión árabe 
xa podería levar no seu canistrel o precioso don de Santiago, da mesma forma 

que, segundo Pruclencio (Peristephanon, Himno IV), Calahorra amasara os ósos 
de Emeterio e Celeclonio, Cartago os de Cipriano, Córdoba os ele Acisclo e Zoi

lo, Tarragona os ele Froitoso, Xirona os ele Fiz, Barcelona os do ilustre Cucufa
te, Mérida os da virxe Baia, Alcalá ele Henares os ele Xusto e Pastor, e Zarago
za os dos clezaoito mártires. 

Como o valor ele Emeterio e Celiclonio, o ele Santiago púxose ó servicio da 
fe, claqueles solclaclos chamados á milicia eterna que volveron outorgar clignicla

cle ó dispararen dardos coas súas clestras mans e a manchalas en matanzas san
guentas, porque eran as matanzas ele Deus. Tras asentarse o seu paclroaclo polo 
clescubrimento da súa tumba, o Apóstolo Santiago, enarboranclo .o macleiro glo

rioso que venceu ó dragón, debeu ser invocado con frecuencia palas milicias cris
tiás na súa loita contra os infieis; montada en branca cabalo, a súa figura clebeu 

ser contemplada cos ollas da fe e do fervor cabalgando xunto á claqueles que se 
enfrontaban ó estandarte da media lúa. 

Pero a literatura non recolleu tales visións ata principios do século Xll, 
época en que a cristianclacle xa emprendera, tomando as armas, a via sancti sepiil
cri; época proclive á épica dos "exércitos de Deus" que till.an como abancleiraclo a 
San Xurxo - que xunto con San Demetrio e San Mercurio gozaba clunha longa e 

recoll.ecicla tradición guerreira como patrón dos exércitos bizantinos-; e época 
tamén na que os reinos occiclentais da Espall.a cristiá , sumidos en insondables te

mores, recuperaron as figuras retóricas do Come11ta.1io ó Apocalipse. Os reis caste

láns-leoneses, hercleiros dos astures, na súa cruzada contra os sarracenos puicle
ron tomar como patrón a San Xurxo, como fixeron os aragoneses ou os ingleses, 

pero preferiron continuar, hai que supoll.er non sen clúbiclas, co paclroaclo ele 
Santiago promocionado por Beato. 

A clúbicla maniféstase ele maneira contundente na Historia Silense e no Ca
e/ex Calixtim1s, e incluso máis neste ca naquela, non polo relato en si, senón polo 

contexto en que aparece. Na Silense (arreciar ele 1115) a clúbicla aparece no con
texto da narración histórica do reinado de Fernando l; no posterior Calixtim1s 
xorcle nunha narración dos milagres do Apóstolo. E o milagre, ou o milagroso ou 

sorprendente, non é tanto a participación de Santiago na toma ele Coímbra, feito 
que segundo o calendario mozárabe procluciuse o 9 de xullo, véspera ele San Cris

tovo, senón a constatación ele que Santiago é cabaleiro. 

Efectivamente, no capítulo XIX do Libro 11 do Calixtim1s relátase a his

toria clun tal Esteva que, abandonando o seu bispaclo en Grecia - elimínasé, 
pois, a directa alusión a Xerusalén que aparece na Silense-, veu a· Compostela . 

O que fora bispo e clesprezara os praceres cleste mundo e as terreais delicias, 

vestido corno un pobre peregrino, recibe o favor de vivir nunha choza dentro 

da basílica que garclaba o valiosísimo tesauro "honor ele Espall.a", a quen hon
ra día e noite con xaxúns, vixilias e oracións. Esteva, que vili.a da terra na que 
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San Xurxo era o miles Cl11isti por excelencia, queda turbado ó oír un día que 
unha "caterva ele alcleáns" invocan ó Apóstolo ele Deus coas seguintes palabras: 
"Santiago, bo cabaleiro, líbranos dos males presentes e futuros" . O grego che
gara a Santiago percorrendo milleiros de quilómetros, centos de poboacións e 
cidades; visitara decenas e decenas de igrexas dedicadas ó Apóstolo, estivera en
tregado á oración dentro da basílica compostelá días e días e os seus oídos non 
escoitaran - nin os seus ollos viran- que Santiago fose invocado como caba
leiro. E tanto era así que a invocación consiclerouna unha blasfemia, xa que 
amoestou ós aldeáns dicíndolles: "Alcleáns parvos, babecos, a Santiago debedes 
chamalo pescador e non cabaleiro". 

Chegacla a noite proclúcese o milagre, xa que ó santo varón aparecéuselle 
Santiago "vestido ele branquísimas roupas e non sen cinxir armas que superaban 
en brillo ás raiolas, como un perfecto cabaleiro, e ademais con <lúas chaves nas 
mans". E chamándoo tres veces clíxolle: "[ .... ] aparezo desta forma, para que non 
clubides máis ele que milito ó servicio de Deus e son o seu campión e na loita con
tra os sarracenos precedo ós cristiáns e saio vencedor por eles. Conseguín do Se
ñor ser protector e auxiliador de tódolos que me aman e me invocan de todo co
razón en tóclolos perigos. E para que creas isto máis firmemente con estas chaves 
que tei'lo na man abrirei mañá ás nove as portas da cidade de Coímbra que leva 
sete anos asediada por Fernando, rei dos cristiáns" . 

O milagre non se clá, pois, na apertura das portas de Coímbra ás tropas 
cristiás, senón en supera- la incredulidade, á maneira ele San Tomé, do exemplar 
varón grego -varón que pocleriamos pensar que simboliza o mundo oriental 
posto baixo a protección do soldado de Deus, Xurxo- ante Santiago Cabaleiro. 
Tanto é así que trala súa visón nocturna o grego deu razón dela "á parte máis sá 
tanto dos cregos coma dos segrares". E o que vira e oíra -que Santiago era ca
baleiro- demostrouse que era ceno "con moitas probas" . 

As clúbiclas do grego debían ele ser fundadas, xa que son poucas as 
imaxes de Santiago conservadas que presentan ó Apóstolo como cabaleiro, 
poucas alomenos ata finais do século XV, o que resulta certamente estraño 
mm momento histórico dominado polas empresas guerreiras . Se se cleixa a un 
lado o terna dos "cabaleiros victoriosos", frecuente na escultura románica do 
Camiño de Santiago - tema, como recolleu Ángel ele Apraiz, tratado con xus
ta ironía por Pío Baro ja en El cura ele Monleón (1936): "Xa ven vostedes -clixo 
[o cura] - este relevo do home a cabalo. Para todos nós era Santiago. Veu aquí 
un sabio catedrático e dixo : 'Non, é o Redentor' e non hai moito apareceu un 
profesor ele Barcelona que nos asegurou terminantemente que era Constanti
no"-, polo común tense como primeira representación de Santiago soldado 

ele Cristo ó denominado tímpano da Porta de Clavijo da Catedral cornposte
lá. A súa data, contra 1230, é tardía respecto ás fontes literarias da lenda e, 
sen dúbida , tarnén é tardía en relación ás representacións paralelas ele San 
Xurxo, como a que o Mestre Nicolo labrou para o tímpano dunha das portas 
da Catedral ele Ferrara que leva a elata de 1135. 



lconograficamente, Santiago bellator, que no propio ambiente castelán tivo 
como competidor a San Millán, non gozou da brillante fortuna crítica que acom
pañou ó santo de Capadocia. Se xulgamos a teor do que chegou ós nosos días, 
pocleríase afirmar que na Idacle Media, salvo excepcións - como a súa represen
tación nalgúns selos canónicos e dos consellos ele León e Galicia e, no século XIV, 
no fo l. 2v do Tumbo B da Catedral ele Santiago, onde aparece como peregrino en 
sede maxestática e cabaleiro que, portando un pendón vermello bordado con tres 
vieiras, cabalga como miles Tristi sobre os corpos ele cabaleiros, non precisamen
te sarracenos, despezados e decapitados, e nas pinturas murais ele San Giacomo 
ele Bolonia ele bielas a jacopino di Francesco- , a súa figura foi principalmente ve
nerada polos aldeáns (e ele aí a súa maior presencia na arte que clalgunha ou ou
tra maneira se poclería considerar popular), por aqueles alcleáns que xa o invoca
ban case "hereticamente" na época do grego Estevo. 

O paracloxo ele que a protección clun espello ele cabaleiro e soldado de 
Deus, como éra Santiago, fose máis pretendida polos alcleáns que pola "parte máis 
sá tanto dos cregos coma dos segrares", esvaeceuse un tanto a partir do século XVI 
no momento en que, tamén paracloxalmente, xa foran expulsados das terras ele 
Espall.a os seus inimigos ancestrais, os sarracenos, aíncla que, é certo, que xa non 
Espall.a, senón as Españas, till.an que loitar contra novos infieis. E Santiago bella
tor -que tivo que enfrontarse tamén con Santa Teresa polo paclroaclo ó que o 
promocionara o Beato- cabalgou montado no seu cabalo branco por terras ame
ricanas e tamén o fixo, con máis fortuna que na Iclacle Media, no campo das ar-
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tes. De iso é boa rnostra unha das rnáis fermosas irnaxes, senón a que máis, ele 
Santiago Matamouros, a que arreclor ele 1749 pintou Giambattista Tiepolo para o 
altar da capela privada do embaixador español en Londres, lenzo ele grandes cli
rnensións que hoxe atesoura o Széprnüvészeti Muzeurn ele Buclapest. 

A sospeita de que o guerreiro victorioso - ataviado de branco corno bran
ca é o seu cabalo- que pinta Tiepolo , espada en man e os olios alzados ó ceo, 

. non é soarnente un matamouros, senón un soldado do Cristo Rei de Reís do que 
falaba Beato , queclou confirmada na última das cruzadas que arrasou a terra es
pañola, a ele 1936, en que ele novo Santiago fo i invocado para loitar contra o Ma
ligno , tal como cantou en 1939 José María Pemán á maneira de Beato no seu 
Poema de la Bes tia y el Angel : 

" ... Y estaba yo mirando, sin voz, este profimdo 
signo, de todo entendimiento Juera, 
wando desde SL! trono de jaspe, el Rey del Mundo, 
con voz de muchas aguas, me habló de esta manera: 
Este por qitien Esmirna y Laodicea 
y Ef eso y Sarclis, andan en pelea 
[ .. . 1 
este es el candelero 
de la Iglesia ele Espai'la: 
el resplandor postrero 
de la lumbre de Europa; chira cai'La 
contra los vientos largos del Oes te. 
Es su cabeza la ciiidad celes te 
wartel de la milicia 
del Após tol de Dios, campo ele estrellas;· 
sobre el mar; soi'ladora de qiierellas 
bajo los siete arcos qiie en el día 
nuevo, en qiie amanecía 
el pensar europeo, 
el maestro Mateo 
estremeció de Imperio y Teología .... ". 

Mal soño tivo o santo varón grego Esteva. 



IMAGO PARVULA BEATI IACOBI 

Robert Georg Plótz 

irnaxinería popular abarca toda a iconografía xacobea coñecida e cle
clícase á mesma temática que as graneles obras ele arte. 

Iacobus apostolus et patronus peregrinorum 

A representación ele Santiago corno Apóstolo e patrón ele peregrinos é 
indubidablernente a que se interpreta con ruáis frecuencia. Con cuncha, bor
dón e cabaza como insignias do peregrino e co libro nas rnans, Santiago o 
Maior e Apóstolo aparece ele pé nunha paisaxe idílica cliante clunha cidacle 
imaxinacla, que se poclería interpretar corno a Xerusalén Celeste ou como a 
mesma Compostela, nun gravado en rnacleira (1: sig. M 95/5) ele jakob Faber 
(Basilea/Lyon) - colaborador ele Hans Holbein o Novo- , de cara a 1540. A 
segunda representación deste tipo está datada arreclor ele 1800. É un gravado 
en cobre sobre papel que amosa un Santiago heroico, con caxato recto corno 
unha arma, aíncla que co instrumento do seu martirio - a espada, segundo os 
feitos apostólicos- no chan (II: sig. M 92/118). 

Outra versión do mesmo tipo de irnaxinería popular é Santiago "Pere
grino e Apóstolo", en busto, ele perfil o coa cabeza ladeada. Leva sernpre bor
dón e libro, rnoitas veces cuncha e algunhas veces sornbreiro. Na exposición 
amósanse varias irnaxes flamengas, do século XVll, ele C. Galle ele Arnberes 
(lll: sig. M 92/224), con borclonciii.os formando unha coroa ele martirio. Ta

mén se expón unha estampa, que serve igualmente para a memoria e lem
branza ele loito do defunto Tornas Versyp con "vita" latina no revés; outra es

tampiña do mesmo artista, tamén en reproducción, para]. Schoormans, aínda 
en 1829 (IV: sig. M 98/382), amáis cloutra de G. Huberti (t1684), sobre per
gamiiio impreso e iluminado (V: sig. M 96/92). Segue esta tradición pictórica 

co gravado en cobre da empresa Vinzenz Zanna & Compaiiía de Augsburgo 
(Vl: sig. M 941168), da que se presenta unha versión triunfadora ele Santiago 
pertencente á producción da segunda metade do século XVlll. As clúas se
guintes representacións, ele finais do século XVIII, amasan a arte discreta das 
monxas (Vl l: sig. M 95/53 e VIII: sig. M 98/111). Irá tase clun gouache sobre 
pergami1i.o calado e perforado con marco clouraclo e ornamentos florais, e ou
tra acabada en acuarela multicolor, levantado en ouro, sobre papel branquea

clo, como recorclo clunha primeira comuñón ele 1799. 
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A última mostra desta categoría está representada por unha imprenta fran
cesa, con bordos en cor e un medallón gravado sobre prancha de aceiro (IX: sig. 

M 97/214). É da empresa Dopter ele París e elata de arreclor de 1880. 

Sanctus peregrinus 

Hai un elevado número ele imaxes que se dedican a presentar a Santiago o 
Maior como peregrino santo, que ó mesmo tempo é santo dos peregrinos. En Am
beres, arredor de 1650,jan van den Sande ( t cara a 1664) gravou e imprimiu so

bre pergamiño e iluminou unha imaxe ele Santiago de alta caliclacle (X: sig. M 
93/161), recibindo a encarga da missio a través do Espírito Santo, o que alude á 
clivisio apostolorwn do Pentecoste. W Baumgartner deseñou a imaxe de Santiago 

Peregrino sobre un "pedestal" en estilo rococó, no que o Apóstolo Santiago apa
rece rodeado ele anxos e acompañado dun paxe que se agarra á súa túnica. Unha 

machada, á esquerda, representa a ferramenta do seu martirio (XI: sig. M 92/98). 
Imprimiuno ].X. Glauber (1740-1813). 

Aplicando un clebuxo ele Joaquín von Sandrart, o artista nuremburgés 
Christian Weigel (1654-1725) gravou en prancha ele cobre un "S. Iacobus 

Maior", ante un ceo atolclaclo e movido nunha paisaxe cunha igrexa ó fondo 

(Xll: sig. M 96/78). O gravado iluminado en prancha de cobre (Xlll: sig. M 
95/4 3), ele procedencia xermánica, que leva un marco pintado á man así como 

clous salmos (5, 24) en lingua eslava, presenta unha peza rara con imaxe de 
Santiago Peregrino <liante clunha igrexa -quizais a de Compostela-. Foi 

realizado arreclor ele 1800. Porta no seu revés unha oración e a elata "1822". 

Da producción de johannes Pachmayer, ele Praga, procede a pequena litogra
fía iluminada que presenta un Santiago con abrigo amplo e aberto, cunha igre

xa ó fondo . Datada arredor de 1825 , está enmarcada cun bordo decorativo de 
punta perforada (XIV: sig. M 96/77). 

jacobus sanctus peregrinorum et martyr 

· En moitas estampas popularizouse o tema da morte sanguenta de San

tiago como o primeiro mártir entre os apóstolos. Aparece tanto nun gravado 
iluminado en cobre, de arredor de 1740 (XV: sig. M 92/116), onde clous an

xiños manteñen a coroa como signo do martirio e do elixiclo polo Señor, so

bre a cabeza ele Santiago, coma nunha estampiña de ].A. Stockman (cara a 
1750), ele Augsburgo (XVI: sig. M 921141), que coloca a Santiago e ós anxi

ños <liante dunha cidade imaxinaria cun solpor. Unha representación emble

mática, chea de alusións á missio hispánica e á morte do Apóstolo Peregrino, 
en pé sobre unha rocha entre dous báculos florecentes, está deseñada polo 

que se pode considera-lo máis importante artista do ambiente ele Augsburgo, 
Gottfriecl Bernharcl Góz (1708-1774) e gravado por I.S. Klauber (1712-cles
pois ele 1787) (XVll: sig. M 93110). 



Dous retratos de busto de Santiago o Maior, en medallóns centrais e coa 
escena da decapitación debaixo en interpretación autóctona, pechan o círculo do 
martirio do Apóstolo. Un dos retratos é ele l.A.P. (Iohann Anclreas Pfeffel , 
1674-1750) ele Augsburgo, da primeira metacle do século XVlll (XVlll: sig. M 
92/194); o outro é ele Georg Frehling, tamén ele Augsburgo, realizado arreclor ele 
1780 (XIX: sig. M 93/7). 

jacobus "miles Christi" 

A representación ele Santiago como Cabaleiro e miles Christi está intima
mente vencellada á función ele Santiago como patrón do país e da aristocracia his
panos. Cornelius de Boudt, de Amberes -entre 1687 e 1730 aparece menciona
do nos libros como socio do gremio de San Lucas-, eclitou un par ele estampas 
que corresponden ó tipo ele miles Christi (XX e XXI: sig. M 82/660 e M 89/133). 

Co título "S. Jayme A. " preséntase unha estampiña catalana do século XIX ilumi
nada, na que Santiago aparece utilizando unha lanza como arma ele combate no 
canto clunha espada como o patrón de Cataluña, Sanjorcli (XXll: sig. M 92/223), 
na súa loita contra o dragón. 

Jacobus "auctor epistulae apologeticae (catolicae)" 

Nun gravado sobre macleira ele Lucas Cranach o Novo (1515-1586) que fi
gura nunha edición da Biblia de Lutero (XXIX: sig. M 89/358), Santiago o Maior, 
sentado baixo a viña do Señor, ostenta os símbolos de peregrino e os requisitos ele 
escritor sagrado. Desta fonna, Santiago o Maior aparece como autor da Epístola ele 
Santiago, apoderándose así da autoridacle histórica ele Santiago o Xusto, primeiro 
hispo ele Xerusalén, coñeciclo tamén, por contaminación, como Santiago o Menor. 

Credo Apostolorum 

O Credo Apostolorwn tamén entra na temática xacobea. Foi o artista Hen
clrik Goltzius (1558-1617) quen creou un modelo que influíu moito no mundo 
artístico ele reproducción. Un reflexo indirecto póclese recoñecer nun gravado en 
cobre (XXlll: sig. M 89/497) ele Crispian de Passe "senior", ele Utrecht (cara a 
1565-1637), un gran representante da escola ele Wieriex. 

O tema de Santiago, Apóstolo e Peregrino, en retrato ele busto, queda am
pliado pola cita da sentencia do Credo: "S. jacobiis Maior Evangelista Hispaniae . In 
]udaea iussu Herodis Aglipae, capite plexus est'', é clicir: segue en vigor a tradición 
da evanxelización ele España por Santiago como parte do Credo (XXIV: sig. M 
94/86). É un gravado en cobre sobre · papel, moi probablemente ele Susanne 
Flauwyn (1663-64), ele Amberes, mencionado no libro do gremio ele San Lucas. 
No gravado Santiago aparece como peregrino, indicador ele camiño e santo, inte
grando a escena do martirio ó fondo á esquercla 
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jacobus maior et consortes 

Santiago o Maior "pactou", como os demais, con varios santos, reflec
tindo desta rnaneira a súa gran popularidad e as súas múltiples funcións. 
Nunha estampa en cobre (XXV: sig. M 96/48) -que Catharina Klauber 
"swlpsit" na segunda metade do siglo XVlll- aparecen Santiago e San Xoán 
Evanxelista formando unha parella sinóptica, nun retrato de busto con mar
co rococó. Da primeira metade do século XVll é a estampiña en cobre 
(XXVI: sig. M 98/434) de Michel Faulte (Francia), publicada nun libriiio de 
devoción, na que Santiago ten como compañeiro a San Cristovo quen , malia 
ser apócrifo, segue acompañando e protexenclo ós viaxeiros modernos , os au
tomobilistas. O gravado está dedicado ó 25 ele xullo, fes ta de tradición occi
dental de Santiago e tamén ele San Cristovo. 

jacobus maior et adhaerentes 

O milagre do aforcaclo e das aves resucitadas sempre xogou un papel ex
traordinario dentro da imaxinería xacobea. Unha estampiña en cobre - evi
dentemente parte clun devocionario do século xvm (cara a 1760/1780)-, dá fe 
disto (XXVll: sig. M 92/166). 

E, por último, Santiago como pater pereg1inorw11 ílotando nas nubes, obra 
do xa mencionado gravador e artista Christian ele Bouclt, ele Amberes, (XXVIll: 
sig. M 90/201); diante súa, de xeonllos, aparece representada unha familia -pai, 
nai e filio- e, ó fondo , a ciclacle ele Santiago como unha Xerusalén celeste. 

l. 5crnlicrgo Apóswlo. 
j akob Fabcr (Basilea , Lyon), 
colaborado r de Hans Holbcin el. j . Cara a 1540. 
Gravado en madeirn . 
Signatura M 95/5 

11 . 5cr111icrgo Apóstolo. 
Cara a 1800. 
Gravado en cobre sob re papel. 
Signatura M 92/1 18 
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111. Sa ntiago Apósfoio e Pcrcgri1w. 
Sectdo XV II. 
Gravado en cobre sobre perga mit1o. 

C. Galle, Ambe res, 
Reve rso: Uso co mo esc¡ueb . 
Signatura M 92/224 

V Swlfiago ApóslO!o e Peregrino. 
Sectdo XVII. 
Gravado coloreado en cobre sobre pergami1io . 
G. Hubeni (t 1684), Amberes. 
Signatura M 96/92 

VII. Sa111iago Apóstolo e Pcrcg1·i110. 
Finais do seculo XV I 1 l. 
Traballo de mosteiro. Augada sobre 
pergamii1o, punzndo e gravado. 
Signatura M 95/53 

IV Sa111iago Apóstolo e Peregrino. 
Seculo XVI l. 
Gravado en cobre sobre papel, lámina . 
C. Galle , Amberes, 
Reverso : esquela de 1829. 
Signatura M 98/382 

Glaufx.t un /,,.~'"'' (.'lu:ij1tu 1; . 

<1m 1-1.-if,.wiJ Wr \ri'!tt . 

VI. Sanfiago Apóstolo e Paegrino. 
Segunda metade d o seculo XV III. 
Gravado en cobre sobre pe rgamiño. 
Ed itorial Vinzenz Zanna & Compan ie, 
Augsburgo. 
Signatura M. 941168 

VIII. Swlfiago Apóstolo e Peregrino. 
. Finais do século XV III. 

Traballo de mosteiro. 
Acuarela, base gravada. 
Signatura M 98/111 
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IX. Santiago Apóstolo e Peregrin o. 
Cara a 1880. 
Gravado sobre aceiro en papel. 
Fa. Dopter (París) . 
Signatura M 97/2 14 

XI. Scmtic1go como sa11lo de peregrinación. 
Cara a 1760. 
Gravado en cobre sobre papel. 
Stecher W l3aumganner, 
Edit or j.X. Glauber (1 740-18 13), Augsburgo. 
Signatura M 92/98 

XIII . St111liago co1110 santo ele peregrinación. 
Cara a 1800. 
Gravado coloreado en cobre sobre papel. 
Orixe alemana, textos en lingua estranxeira. 
Signatura M 95/43 

X. Santiago co1110 santo ele peregrinación. 
Cara a 1650. 
Gravado coloreado en cobre sobre pergam iño. 
j an van den Sande (t hacia 1664), Amberes. 
Signatura M 93/161 

XII . . Santiago co1110 san to de peregrinación. 
Gravado en cobre sobre papel. 
Chr. Weigel (1654- 1725), 
Nuremberg, segundo modelo de J. von Sandran. 
Signatura M 96/78 

XIV. Sanliago co1110 san to de peregrinación. 
Praga, 1825. 
Li togra íia a cor sobre fond o punzonad o. 
Editorial j ohannes Pachmayer. 
Signatura M 96177 



XV. Sa11liago como sa11to de peregrinació11. 
Cara a 1740. 
Gravado coloreado en cobre sobre papel. 
Signatura M 92/ l l 6 

XVII. Santiago 11uirtir e ewmxelista. 
Gravado en cobre sobre papel. 
Gez. von Gott íried Bernhard Góz (1708-1774), 
Augsburgo, gravado por l. S. Klauber 
(1712--<:ara a 1787). 
Signatura M 93/10 

XIX. Sa11tiago mártir (meda/1611). 
Gravado en cobre sobre papel. 
Georg Frehling, 
Augsburgo, cara a 1780. 
Signatura M 93/7 

XVI. Sa11tiago mci1·tii: 
Gravado en cobre sobre papel. 
j. A. Stockmann, cara a 1750, Augsburgo. 
Signatura M 92/141 

XVIII. Sa11tiago mártir (medallón). 
Primeira metade do século XVIII. 
Gravado en cobre sobre papel. 
lohann Andreas Píefíel (1674-1750), 
Augsburgo . 
Signatura M 92/194 

XXII. Santiago "miles Cliristi". 
Gravado en madeira sobre papel 
coloreado á man. 
Catalán, século XIX. 
Signatura M 92/223 
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XXIII. Swniago c11 "Credo Aposw/orum " 
Gravado en cob re sob re papel. 
Crispian de Passe "se nior", 
U1rech1 (aprox. 1565- 1637) . 
Signa! u ra M 89/497 

~.-... ... -... 

XX\~ Santiago e Xoci rr . 
Grm·ado en cobre sob re papel. 
C:n harina Klaubcr ''sculpsit" 
(segunda metade do século XVIII) 
Signatu ra tvl 96/48 

:iMt1,d .V.c>p~.Cifp.u:la. 

f+ 

XXVII. Samiago con i\foria no milagrc do w dafa lso 
e a colwww . 
Gra,•ado en cobre sobre pa pel (devocionario), 
con re lación de mibgrcs no dorso. 
r\ lcma1ia. século XVII I. 
Signa1ura M 9211 66 

XXIV. Santiago en "C redo Apost olon1111 " 
Gravado en cobre sobre papel. 
Susanne Flauwyn, 
Amberes ( 1663- 64 mencionado no lib ro 
de gaslOs do gremio de San Lucas). 
Signatura M 94/86 

XXV I. Santiago e Crislovo. 
Gravado en cobre sobre papel (devocionario). 
tvl ichel Fauhe, Reino Franco 
(p rimeira metade do século XVII). 
Signat ura M 98/434 

XX \1111. Santiago pai peregrino. 
Gravado co loread o en cobre sobre papel. 
Christian de Boud t, Amberes, cara a 1700. 
Signatura tvt 90/201 
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XX IX. Santiago escribe a cpistola apoloxd irn. 
Gravado co loreado en rnadeira sobre papel. 
Lucas Cranach d.j., Wittenberg 154 1-1 542. 
Signatura M 89/358 
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A expansión do culto xacobeo 
dende a Idade Moderna no ámbito hispano 



O culto" S<1nti<1go en Esp<111<1. Lugares de procedencia dalgunh<1s pezas d<1 exposición 



A MONARQUÍA 

A COROA E A IGREXA DE SANTIAGO 

Ofelia Rey Castelao 

historia da igrexa compostelá estivo durante a etapa medieval es

treitamente ligada ó patrocinio da monarquía, xa que dende os ini
cios do culto xacobeo, os reis astures e leoneses demostraron unha 
gran xenerosiclacle para con ela, reflecticla mm importante conxun

to de diplomas reais que se conserva recolliclo nunha magnífica colección do
cumental polos arcebispos dos séculos XII e Xlll, como testemuño da vincula

ción dos reis co sepulcro ele Santiago. 

As primeiras fases clesa vinculación, a teor de determinados rastros clocu
mentais , ciarían comezo con Afonso 11, quen tería unido a sé ele Iria co "Lugar 

Santo", dotada e levantada a nova igrexa e concedido a esta un territorio ele tres 

millas arreclor súa, pero foi baixo Afonso III cando se procluciu unha importante 
fase de expansión territorial do dominio da Igrexa compostelá, cando se clesen

volveu a teoría da Reconquista como programa político no que a figura do Após

tolo desempeñaría un papel altamente simbólico e cando os bispos composteláns 
reivindicaron con forza o seu rango apostólico. 

O poder e o prestixio da Igrexa de Santiago, e a exaltación de ámbolos 
clous, acaclou a súa fase fundamental dende 1085. Debe terse en conta que inclu

so, trala separación do reino de León respecto de Castela, a Igrexa compostelá foi 
elixicla por Fernando 11 e Afonso IX -monarcas que representan a última fase do 

período máis brillante da Catedral- como panteón real. Sen embargo, unha vez 
reunificados ámbolos reinos baixo Fernando III , ciará comezo outra etapa ele mar

xinación crecente da sé xacobea, tocia vez que o avance da Reconquista cara ó sur 
clesposuíu o Camiño de Santiago da súa condición ele referencia e eixo vertebra

clor dos territorios castelán-leoneses, limitándose Fernando III a confirma-los pri

vilexios concedidos polos seus antecesores sen engaclir nada importante. 

Non obstante, foi o seu filio, Afonso X, quen cleu, dende mediados do sé

culo XIII , dentro do seu programa de codificación e organización da Tena de San
tiago e mediante as súas sentencias arbitrais referidas ó municipio da ciclacle, un 

paso máis nesa nova orientación privando á Igrexa compostelá do seu señorío: era 
o inicio clunha fase ele crise evidente, dominada pola pretensión dos bispos com

posteláns ele recuperar e ver confirmado o seu señorío, o que sucederá con San
cho IV e Fernando IV respectivamente, os cales, con esa revisión das clecisións de 

Afonso X, procuraban a lealclacle dos mitrados composteláns. Ó longo dos sécu-
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los XlV e XV, as oscilacións na política real e, sobre todo, a crise política previa ó 
reinado dos Reis Católicos, colocaron as relacións entre a sé compostelá e os mo
narcas nun marco case exclusivamente político, no que as cuestións referidas ó 
culto xacobeo pasan a un plano moi secundario. 

O período dos Reis Católicos (1475-1517) marcou o tránsito da ldade 
Media á Moderna e significou a reorganización e estabilización ele Galicia tralos 
problemas das guerras trastamaristas e da rebelión irmanclü1a. A partir ele entón 
e ó longo do período moderno, as relacións entre os titulares da Coroa e a Igrexa 
de Santiago adoptaron expresións ben distintas ás do período medieval, xa que se 
clesenvolven no novo contexto das relacións entre a Igrexa e o Estado imposto 
tanto polo fortalecemento da monarquía e a ampliación do ámbito dos seus po
deres ó asumir competencias que ata entón non til1a ou só til1a en teoría, coma 
pola crise da lgrexa, o efecto da reforma protestante, a vagarosa e oscilante cele
bración do Concilio ele Trento e a necesidade da colaboración das monarquías 
fieis ó catolicismo para implanta-las clecisións do concilio clespois ele 1562. 

A lgrexa compostelá, representada polos arcebispos e polo cabido, viviu 
ese proceso ele fortalecemento da monarquía como tódalas demais , loxicamen
te , ele modo que rexistrou o efecto da intervención real na designación dos ti
tulares da mitra -dende 1523 Carlos V obtén en padroado rexio e, xa que 
logo, a capaciclacle para enviar ó papa ele Roma a terna ele candidatos da que o 
prirneiro sería inva riablemente elixido para a mitra-, o aumento da presión fis
cal en beneficio da Coroa -dos ingresos da mitra compostelá, un tercio seralle 
detraído en concepto de pensións-, a ampliación da xuridiscción real en de
trimento da sel1orial -cómpre lembrar que arcebispo e cabido de Santiago 
ocupaban os primeiros lugares como sel1ores de vasalos estando baixo o seudo
minio a propia cidade de Compostela- e da secular en perxuízo da eclesiásti
ca, ou a progresiva perda de influencia no temporal. 

No tocante á crise da lgrexa, reflectiuse especialmente no absentismo ele 
arcebispos e capitulares e na prioriclade que uns e outros lles daban ás súas 
carreiras, o que á súa vez se traduciu no deterioro das funcións espirituais e li
túrxicas. Nese mesmo contexto, acúsase a crise do culto xacobeo, motivada esen
cialmente por un cambio nas expresións da espiri~ualidade en beneficio clunha 
piedade máis interior e íntima que exterior e colectiva, na que tiüa difícil acomo
do a tradicional imaxe belicosa do Santiago Matamouros da Reconquista -rema
tada, por outra parte , en 1492-; a decadencia das peregrinacións acelerouse acle
mais pola política de peche de fronteiras adoptada por Felipe II a partir ele 
mediados dos anos cincuenta, que coutaba a entrada ele estranxeiros para evitar 
contaxios protestantes e limitaba os movementos internos para mante-la socie
dacle castelá baixo control nun período de inquietude. E a todo isto habería que 
engadi-lo impacto da celebración do Concilio de Trento e da aplicación das súas 
disposicións , que somerxeu a Igrexa de Santiago mm complexo proceso de reor
ganización funcional e administrativa, de modificación dos comportamentos do 
clero catedralicio, ele adecuación das formas do culto ó ordenado polo concilio e 
ele adaptación do propio edificio da Catedral ó cerimonial postridentino. 



Malia o anteclito, a Igrexa de Santiago e os monarcas do período moder

no mantiveron unha relación estreita e en ceno modo singular pola vinculación 

de séculas que os unía, baseada na condición da Igrexa compostelá como sé 

apostólica e asentada en traclicións meclievais que lle ciaban á Coroa unha no

table bagaxe simbólica: a idea de "cruzada" fronte ó Islam -identificado cos 

mouriscos peninsulares e co Imperio turco- , ou o sentido de "uniclacle políti

ca" e de unidacle relixiosa que se atribuía á figura do Apóstolo Santiago, razóns 

que moveron ós Reis Católi~os a vir a Compostela antes de emprende-la etapa 

final da Reconquista para pecli-la intercesión apostólica ou a Felipe 11 a exercer 

tocia a súa influencia ante o papa cando, a raíz da revisión do santoral romano, 

as festas cleclicaclas a Santiago foron seriamente recortadas na súa categoría. Eses 

dous feitos marcan o sentido da relación entre a Coroa e a Igrexa de Santiago 

entre finais do XV e o tránsito do XVI ó XVll . 

En efecto, a visita dos Reis Católicos a Compostela, alén cloutras implica

cións, supoüía a revitalización do significado de Santiago como patrón da unifi

cación política que Isabel e Fernando propoüían e como símbolo contra o ba

luarte is lámico de Granada. Como expresión dese xesto, clecicliron a 

construcción cluh hospital de peregrinos e erifermos e clotárono das rendas do 

Voto de Santiago procedentes do reino de Granada, se ben, tralas reclamacións 

do cabido, esas rendas clivicliríanse en tres partes: unha para o hospital, outra 

para a fábrica da Catedral -en concreto, para a súa capela de música- e, a ter

ceira, para o propio cabido. Con isto esperábase que aumentase o fluxo de pe

regrinos melloranclo a súa asistencia a través do hospital, restaurando a magni

ficencia do culto e garantínclolle ó clero capitular un substancioso aumento dos 

seus recursos, a condición de perpetua-la memoria da victoria sobre Granada 

coa celebración de diversas solemnidades. 

O novo signo dos tempos non permitiu que as peregrinacións se revitaliza

sen e, pola contra, favoreceu que se cuestionasen as traclicións xacobeas. Sen em

bargo, as esixencias clunha renovación da vicia eclesiástica e relixiosa empezaron a 

notarse positivamente en Santiago, non tanto pola acción de arcebispos como Fon

seca lll, don Xoán Tavera o don Gaspar de Ávalos, ausentes case sempre debido as 

súas abrigas políticas con Carlos I, como porque antes e durante a celebración do 

Concilio de Trento comezaron a producirse algunhas rnoclificacións que tendían a 

cambia-las actitudes do clero. No que atinxe ó culto xacobeo propiamente clito, 

Carlos l, criado nas ensinanzas de Erasmo de Rotterdarn e ben lonxe da relixiosi

clacle militante que simbolizaba o Apóstolo, e rnailo seu fillo Felipe 11, home pro

fundamente relixioso pero pouco amigo do cerirnonial, non se inclinaron espe

cialmente pola devoción xacobea, de modo que as súas visitas a Santiago, en 1520 

e 1554 respectivamente, corno a de Juana la Loca e Felipe el Hermoso en 1506, 

non deben interpretarse como peregrinacións, xa que se trataron de estadías bre

ves, de camili.o a destinos políticos que os reclamaban en Europa. 

Sen embargo, Felipe 11 viuse na abriga de intervir, e fíxoo belixerante

mente, cando como consecuencia das agres críticas dos protestantes a moitas 

lenclas e milagres, o papado e os padres conciliares clecicliron proceder a un pro-
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fundo labor ele limpeza claquelas tradicións relixiosas que carecesen dun mínimo 
fundamento histórico. Dese proceso, conducido polo cardeal Baronio, as tradi
cións referidas ó Apóstolo Santiago saíron claramente maltreitas, de modo que o 
papa Clemente VIII reformou o breviario romano recollendo a vinda de Santiago 
á península só como tradición piadosa pero sen comprobación histórica, e recti
ficáronse os libros da liturxia romana suprimindo os parágrafos referentes á vin
cla, á predicación e á presencia do corpo ele Santiago en Espall.a. A reacción ofi
cial, rápida e intensa, clerivou da convicción de que ese expurgo cuestionaba a 
cligniclacle histórica do símbolo da unidade política e relixiosa que Felipe 11 re
presentaba xusto nun pe1iodo no que se enfrontaba cos turcos no Mediterráneo 
e cos protestantes no Atlántico; a activiclacle diplomática que Felipe 11 orclenou en 
Roma, amparado nos múltiples apoios que encontrou en medios eclesiásticos e 
intelectuais españois, conseguiu finalmente que se rectificase o breviario e os ou
tros textos e que se volvese á situación previa. 

Por todo o dito, non cleixa ele ser paradoxal que a relación entre os suce
sores ele Felipe 11 e a lgrexa compostelá estivese marcada polos problemas do pa
droado, cuestión que non se pode desligar da xeral discusión das traclicións xa
cobeas vivida no clerracleiro tramo do século XVI. O certo é que a· pesar da 
defensa clesas traclicións ante Roma, o ambienté relixioso postriclentíno adquiriu 
un novo pulo coa beatificación ele Teresa ele Ávila, moi significativa do auxe do 
misticismo na Castela do momento e moi ben acollida en ambientes políticos, o 
que se tracluciu na súa elevación ó padroaclo, compartindo honores co Apóstolo 
Santiago, por acorclo das Cortes de Castela adoptado en 1617. 

Esa noviclacle ele finais do reinado de Felipe Ill, foi o comezo clunha polé
mica tan aceda coma reveladora da existencia ele profundas diferencias dentro do 
propio círculo da Coroa, unhas de carácter rélixioso -a relixiosidade interioris
ta e a renovación espiritual representadas por Teresa fronte á cerimonia e a tradi
ción representadas por Santiago- e outras de claro conticlo político -cliscutíase 
a capaciclacle da monarquía e das cortes para entremeterse en materia relixiosa e, 
máis alá, poñíase en xaque a influencia do conde-duque de Olivares, principal 
defensor da causa teresiana-. A polémica enfrontou a prosantiaguistas e prote
resianos -estes últimos non necesariamente antisantiaguistas-, e cleuse por 
concluícla mediante resolución ele Felipe IV de 1627 restituínclolle a Santiago a 
súa condición de patrón único. 

Tanto Felipe lll coma o seu filio oscilaron dun bando a outro, en boa 
medida conducidos polos seus validos, pero ó final impúxose a opinión pro
santiaguista. O posible agravio infrinxiclo ó paclroaclo ele Santiago por esa ac
titude ambigua ou indecisa da Coroa amorteceuse mediante a concesión á fá

brica catedralicia dunha pensión sobre os ingresos da mitra arcebispal e, sobre 
tocio, mediante a instauración por Real Cédula ele 17 de maio de 1643, clunha 
ofrenda anual de mil escudos ele ouro -41.102 reás de vellón- destinados a 
mante-lo culto apostólico na Catedral compostelá; cantidad

1
e que sería entre

gada en acto · solemne cada 25 de xullo por man do alcalde maior da Real 
Audiencia ele Galicia como representante da Coroa. As Cortes de Castela deci-



diron poucos anos despois establecer unha segunda ofrenda anual, ele cinco
centos ducados de prata - 8.272 reás- que sería entregada o 30 de decem
bro ele cada ano para conmemora-la festa da translación dos restos do Após
tolo a Santiago. Malia estas expresións ele devoción santiaguista, a propia 
Coroa xogou ó longo da segunda metacle do século XVII e aínda no XVlll coa 
posibilidade de elevar ó padroado a San Xosé, San Miguel, San Xenaro, sen que 
·se producisen situacións conflictivas como a anterior, pero si causando a lóxi
ca alarma nos arcebispos e capitulares, que moveron ele contado as súas in
fluencias en Madrid para evitar calquera alteración. 

os· titulares da nova dinastía que ocupa o trono dende o comezo mes
mo do século XVlll, os Borbóns, en ningún caso visitaron Compostela 
- tampouco o fixeran os tres últimos Austrias , aínda que si don Xoán de Aus
tria en 1668 e mais dona Mariana de Neoburgo en 1690- e a relación que 
mantiveron coa súa lgrexa foi semellante á de calquera outra diocese castelá; 
quer dicir, dentro dun contexto marcado polas tensións con Roma durante o 
reinado ele Felipe V e pola sinatura do Concordato de 1753 . Felipe V non al
terou o curso das ofrendas anuais ó Apóstolo nin se opuxo ó seu pagamento, 
limitándose en 1712, e ele novo en 1726, a asina- las ardes conducentes a que 
ámbalas ofrendas se fixesen efectivas, xa que ó estar situadas sobre o serviéio 
de millóns da cidacle de Santiago "se suele hallar embarazo en los recaudadores 
de Millones a cuyo cargo está sit entrega por falta de abonos o por tener puestos en 
arcas los caudales"; a irregulariclade do pagamento efectivo das ofrendas alte
raba a vicia económica da fábrica catedralicia, polo que con tales ardes pre
tendeuse deixala a salvo dos problemas que afectaban ás rendas reais. Si é ver
clade que neste século se engacliron por parte da raíña, do Príncipe ele 
Asturias e dos infantes outras ofrendas, institucionalizadas dende 1762, que 
se entregaban nos anos santos a través ele representantes - estes adoitaban ser 
bispos doutras dioceses galegas- e, ó mesmo tempo, tampouco se pode des
preza-la crecente importancia cerimonial do acto da ofrenda do 25 d.e xullo, 
alimentada por un ton militarista cada vez máis acusado, perceptible nos dis
cursos cos que se conmemoraba a festa. 

Se no século XVlll non se produciu ningunha novidade digna de ser sina
lada polo seu efecto sobre o culto xacobeo, non se debe esquecer que as tradi
cións sobre a vincla e predicación ele Santiago na península volveron ser discuti
das pala historiografía ilustrada - en especial polo ilustrado levantino don 
Gregario de Mayáns e polo xesuíta exiliado P Masdeu- e que se iniciou, por par
te do duque de Arcos, máis ou menos abertamente apoiado por influentes perso
naxes do período de Carlos llI - Campomanes, Jovellanos- , o proceso que aca
baría, xa no século seguinte, coa abolición do Voto de Santiago e a supresión da 
ofrenda -anual nas Cortes de Cádiz, nas que, ó mesmo tempo, Santa Teresa foi 
declarada como patroa ele España. 

A restauración da monarquía na persoa de Fernando VII clespois de aca
bada a Guerra da Independencia fronte á Francia de Napoleón, coa conseguin
te reposición do Voto, da ofrenda e do padroado de Santiago, vinculará todo o 
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referente ó culto xacobeo co absolutismo e coas tendencias conservadoras, de 
modo que nas sucesivas vagas políticas do século XIX, asociaranse ámbalas cou
sas. En 1834, xa con Isabel II, suprimiuse definitivamente o Voto e a ofrenda 
non se fará con carácter regular, senón ó aire dos distintos gobernos, politizán
dose progresivamente os discursos da súa entrega. Por outra parte, tampouco a 
monarquía do XIX se fará presente en Santiago na persoa dos seus titulares, se
nón polos seus enviados políticos ou por persoas da casa real; foi Afonso XIII 
en 1904, 1909 e 1926, quen fixo a ofrenda por si mesmo, despois ele que den
de Felipe II ningún rei visitase Santiago. 

Bibliografía: CABANO VÁZQUE.Z, l.: "Los Borbones y Santiago: ofrendas e invocaciones". En 
Los Reyes y San tiago, Santiago de Compostela, 1988, pp. 59-62 ; GARCÍA ORO, j. : "Los Reyes 
en la Galicia bajomedieval. De las defini ciones políticas al arbitraje social". En Los Reyes y ... 
Op. cit, pp. 26-41; LÓPEZ ALSINA, F.: La Ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Me
dia, Santiago de Compostela, 1988; Ídem: "La iglesia de Santiago y los monarcas de los rei
nos hispánicos ele los siglos IX- Xlll". En Los Reyes y ... Op. cit, pp. 13-24; Ídem: "La sede 
co mpostelana y la ca tedral ele Santiago en la Edad Med ia". En GARCÍA IGLESIAS, j.M. (clir. ) : 
La Ca tedral de San tiago de Compostela , A Co ruña, 1993 , pp. 13- 41; REY CASTELAO, O.: "La 
monarquia y la Iglesia de Santiago en los s iglos XVI y XVII". En Los Reyes y ... Op. cit , pp. 
43-59: Ídem: "Las épocas mode rna y contemporánea". En GARCÍA IGLESIAS, j.M. (dir.): La 
Ca tedral de Santiago ... Op. cit., pp. 45-78 . 



A MONARQUÍA 

SANTIAGO, PATRÓN DAS ESPAÑAS 

José Manuel Cruz Valdovinos 

L 
Algunhas precisións sobre a situación do padroado de Santiago na 
Idade Moderna 

erminada a Idade Media en que a devoción a Santiago se asenta e flo
rece, segue unha época menos brillante para ela. Por unha parte, a de

cadencia das peregrinacións é patente a mediados do século XVI, en parte pa-
las ideas da Reforma, en parte pola propia desconfianza cara ós peregrinos que 
xorde no ambiente das cristiandades fieis a Roma. O remate da Reconquista su
pón tamén o fin do espírito de cruzada'. Pasados ámbolos acontecementos, o 
feito de ter en territorio español a tumba do Apóstolo non movía xa a unha de
voción xeral, sobre todo de termos en coma que o sentimiento relixioso popu
lar empezou a mirar cara a outro lado, cara ós abundantes exemplos de vid.as 
de santos que se lle propoñían, máis achegados e, sobre todo, máis en sintonía 
co espírito contrarreformista reinante. 

As ordes relixiosas eran un vehículo poderoso para a transmisión de de
vocións e é obvio que cada unha tomaría partido entusiasta polos seus fundado
res, os seus santos protectores e, especialmente, polos santos da súa orde que aca
baban de ser canonizados. Ningunha das ordes relixiosas establecidas en España 
parece que contase con Santiago entre os seus santos protectores e só coñecemos 
un caso illado en que a imaxe do patrón foi utilizada ó poñe-los teatinos en Za
ragoza ou para invocar unha protección especial2 . A gran cantidade de procesos 
de beatificación ou canonización que seguiron a Trento distraeu a atención dos 
cremes respecto dos santos amigos para centrala no imento por obte-la elevación 
ós altares dun ou doutro santo natural do país ou membro da orde. 

Tampouco a calidade ele santo titular de numerosas parroquias en terri
torio español parece ter influído decisivamente na conservación dunha devo
ción firme cara ó Apóstolo, fóra das zonas de influencia do propio Santiago de 
Compostela e, en moito menor medida, do amigo Camiño. É <loado constatar 
que as tallas e pinturas que se incorporan a partir do século XVI ó enxoval dos 
templos a través da súa obra e fábrica teñen por suxeito moi poucas veces a 
Santiago, non sendo que se inclúa dentro dun apostolado, sen especial rele
vancia da súa imaxe. Abonde sinalar que a igrexa parroquial de Clavija ten 
como advocación á Asunción, e que a imaxe titular do retablo maior é unha Vir
xe que aparece flanqueada por un San Xoán e un San Roque, mentres as repre
sentacións de Santiago quedan reducidas a pinturas de pequeno tamaño no 
banco e zócalo do ático3 . O gran retablo que fai jusepe Leonardo en 1625 para 
Cebreros (Ávila), parroquia dedicada a Santiago, contén só dúas pinturas (Pre-
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dicación e Degolac ión de Santiago) ded icadas ó patrón , entre quince, e ningunha 
delas é a central. Dá a impresión ele que a devoción ó santo patrón esmo rece e 
pasa a un lugar secundario. En Madrid , j erónimo ele la Quintana, escribinclo 

arreclor ele 1625, narra que a cruz da igrexa ele Santiago precedía ás ele tóclalas 
parroquias non por se-la máis moderna, segundo o costume do momento, "s ino 
que como Patrón ele Espaíia va haziendo la gitía"•. E di que este mesmo costurne 
consérvase nalgunhas partes ele España, corno Alcalá ele Henares e outros luga

res. Sen embargo, na súa igrexa madrileña só se celebraban procesións a San 
Cosme e San Damián e a San Sebastián , e as únicas funcións de lustre na igre

xa do patrón eran as que alí facía a Orde de Santiago. 

A cuestión da crenza, cada vez máis estendida, na concepción inmacu

lada el e María concentrou os esforzos dos diversos sectores eclesiásticos dende 
finais do sécul o XVI ata a segunda década do XVll , con disputas que chegaron 

a se r encarnizadas entre maculistas e inmaculistas; arrastraron ó pobo con tri
buínclo así indirectamente a relegar a segundo plano moitas outras clevocións5 . 

Entre 1595 e 1597 fo ron aparecenclo no Sacromonte granadino varios mios es
critos en chumbo que describían o martirio clalgúns discípulos ele Santiago que 
contiti.an refe rencias á Inmaculada Concepción , e mesmo unha peclra levaba a 

inscrición ele que María fara preservada do pecado orixinal; a lingua era en par
te lat ina e en parte árabe, o que facía presumir unha datación an te rior á entra

da dos musulmáns en España. A reunión clunha antigüiclacle tal e clunha fonte 

tan directa e fidedigna como era un Apóstolo daríanlle á pía crenza un pulo cle
fi niLivoº. Algúns inrnaculistas aferráronse durante anos á autenticiclacle clesa 

proba, e ele ser o ficialmente admitida, poclería servir para relacionar iconogra

íicarnente a figura da Ta ta pulcra e do Apóstolo patrón ele España. Pero non 
aconteceu así. Os chumbos fo ron declarados apócri fos en 1608 polos oficios do 

dominico Aliaga, confesor de Felipe lll , preto do nuncio papal e a súa mención 
fo i proscrita no sucesivo. María Inmaculada non foi asociada a Santiago nas 

irnaxes' , pero tarnpouco a devoción inrnaculista fo¡ nunca entendida en detri
mento do paclroaclo único do Apóstolo, porque ninguén ousaba discutir que o 

rango ele María dentro da corte celestial era moi superior ó claque! e así foi acep
tado sen rexeitamento o vo to real e a denominación ele patroa da nación espa

ñola que empezou a outorgárselle a partir ele 16 17, en que Paulo V cleu un bre
ve favorable á piadosa traclición8 . A parti r deste momen to, os dominicos 

derro tados trataron ele recupera-la súa antiga influencia popular comprome

téncl ose con entusiasmo na propagación da devoción do Rosario. As imaxes da 
Inmaculada e da Virxe do Rosario encheron os templos e clesprazaron á sacris

tía moitas outras ele santos antes colocadas en altares. 

O carcleal Baronio0 , en tempos ele Felipe lll , escribiu en contra da vin

da ele Santiago a España clefenclenclo que fo i San Paulo quen preclicou nas súas 

terras por prfmeira vez. Aíncla que a reacción española fo i inmedi ata e o rei en
cargoulle ós máis sabios cloutores do reino a defensa da tradición santiaguista 

- na parte clesta exposición dedicada a libros figuran numerosos productos 

desta reacción- , a polemica clebeu provocar algún clano na causa ele Santiago . 



Na igrexa de Santo Estevo ele Préjano (A Rioxa) consérvase no lado do evan
xeo un retablo de mediados do século XVII con caclro central de Crucificado, 
historias ele Santiago e escudetes que inclúen vieiras, con inscrición que lem
bra a súa cloazón por don Miguel de Herce Ximénez, capelán ele Reyes Nuevos 
ele Toledo e bispo electo de Tui, faleciclo en 1648, onde se lee: " ... y fue quien 
por su grande extt1dio y clilijencia a su costa hi(o poner la afirmatiba en el breviario 
qt1e el seiior Santiago el Mayor predicó en Espai'la ... ". Neses debates andaba a 
cuestión na primeira metacle do século XVll. Con razón lle escribe Quevedo ó 
rei: "No pt1eclo, Se1101; e/espejar mis palabras ele muy clesconsolaclo sentimiento, 
mane/o veo qiie hoy en SLI Espafla se obliga al santo Apóstol a qiie por los tribunales 
presente, como soldado clesconociclo, Sl!S papeles para ver si st1s servicios valen y me
recen ú.nicamente el pcitronato qu e ti ene"'°-

A morneza do fervor santiaguista clesembocou en diversas tentativas para 
substituí-lo patrón. A máis importante clesenvolveuse entre 1617 e 1630 e tivo 
por aclaís ós partidarios ele Santa Teresa ele Xesús''. Aínda que se trataba de esta
blecer un compadroado, ninguén dubiclaba que a santa ele Ávila non había tardar 
en agochar co seu resplandor a estrela compostelá. Así, o padre Pimentel, da 
Compati.ía ele Xesús, ó predicar por orde do rei un panexírico da Santa12, argu
mentaba: "Mt1chas veces saldrá más bien despachado el qt1e acudiere a Teresa qu{ a 
Santiago" , porque " ... como patrona nuestra, alcanzará primero mtestro remedio que 
Santiago, constará ele una noble condición ele Dios, más inclinado a conceder a una mu

jer lo que le pide que a w1 hombre"; e satisfeito da súa idea, insistía: "para que así el 
espa11ol afligido qite por la intercesión ele Santiago se hallare clara y descubiertamente 
frustrado ele sit intento, acucia a Teresa, qt1e saldrá clespachaclo u le costará su ver
güenza a Cristo el no hacerlo"u Dialéctica digna dun frei Xerundio e que, sen em
bargo, debía ser de gran eficacia no seu tempo. O rei custeou a festa e solemne 
procesión do padroaclo da Santa e a Corte enteira aplaudía o nomeamento. As 
tendas ele prateiros, pintores e escultores enchíanse de imaxes da Santa Madre e 
raro era o templo ou capela onde non existise unha 14 . 

Nesta precaria situación, o paclroaclo xacobeo na época dos Austrias tivo 
providencialmente no seu favor a defensa encarnizada da primacía do Apóstolo 
por parte da Orcle ele Santiago e a escasa enxunclia teolóxica dos defensores do 
co:npaclroaclo ele Santa Teresa. Enfronte deron cun escritor da talla de Francisco 
de. Quevedo, que, a máis de gozar clun enorme sentido común e recto xuízo, era 
cabaleiro santiaguista; confesándose "soldado da súa milicia"", tomou a pluma 
como se fose a espacia e fixo sarracina dos procuradores en cortes e dos relixio
sos que forzaran a decisión do papa de facer copatroa á Santa de Ávila 16 , ata fa
cer que volverse da súa decisión en 1630. Por unha real orde de 1643 11

, Felipe 
IV confirmou o Voto dos seus clevanceiros, que naque! momento consistía xa na 
atribución á lgrexa ele Santiago ele Compostela das rendas de diversos lugares, 
substituíncloas pola esmola anual ele mil escudos ele ouro como consignación 
fixa, ós que se engadían cen ducados polo custe da viaxe de levalos. As habituais 
penurias da monarquía determinaron catro anos clespois que o ouro se conver
tese nun xuro de herdacle '" · Un episodio provocado por unha real orde de 29 de 
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novembro de 1678 na que se mandaba ós reinos de España recibir por tutelar ó 
patriarca San Xosé inquietou de novo ós santiaguistas, pero a disputa fo¡ tamén 
breve . A dinastía borbónica recoñeceu formalmente o padroado de Santiago 
nunha cédula de Felipe V de 1726 e dende entón ningún santo alcanzou ofi
cialmente o copadroado, aínda que en ocasións fose admitido a el San Millán, 
por mor das aparicións sobre o seu cabalo negro protexendo os exércitos espa
ñois'9. Despois de diversas vicisitudes no século XIX, pervive hoxe o famoso 
Voto pronunciado na lendaria batalla de Clavijo20 na forma da Ofrenda Nacional 
ele España ó seu evanxelizador e patrón. 

Dúas circunstancias favoreceron especialmente o desenvolvemento dunha 
iconografía santiaguista peculiar da Idacle Moderna. A elas referirémonos a seguir. 

A Orde de Santiago contribuíu a conserva-la memoria popular do pa
trón non só con escritos, senón tamén con imaxes, mediante as abundantes 
encargas de pinturas do Apóstolo. A Orde, perdida a súa función guerreira , 
quedara reducida a unha distinción civil que garantía un estatus case nobilia
rio ; era un timbre de honor do que gustosamente facían gala os seus mem
bros . Neste sentido, o século XVII supuxo un novo florecerecemento da Orde, 
medrando ele forma considerable a súa estimadón social , o que provocou á 
súa vez novas clecoracións das súas igrexas e conventos co fin de darlle maior 
lustre ás súas funcións relixiosas. De forma indirecta , ó renovar 6rillante
mente as imaxes un tanto caducas dos séculos anteriores, espertaba nos fieis 
a devoción adurmiñacla ó Apóstolo. Entre os exemplos temperáns podemos 
cita-las imaxes sevillanas do Santiago a cabalo incluído no retablo da capela 
do mariscal don Diego Caballero na Catedral, ele Pedro de Campaña, e o San
tiago en Clavija que realizou Mateo Pérez de Alesio cara a Í590 para a igrexa 
de Santiago da Espada que fundara en 1405 un mestre da Orde . Francisco Va
rela pintaría en 1635 un Santiago en Clavija de grandes dimensións para este 
mesmo templo que se colocou no retablo maior; segundo descrición de Maier 
que o viu en 1911, inspirárase no que pintou Roelas en 1609 para a capela 
dedicada ó Apóstolo na Catedral sevillana, que foi incluíclo logo no retablo 
que realizou Bernardo Simón de Pineda contra 1660. Tamén o magnífico ca
clro do Apóstolo a cabalo que ocupa o retablo maior da igrexa madrileña ele 
Santiago, onde a Orde celebraba as súas funcións, pintado por Francisco Ricci 
cara a 1657; o Matamouros do mesmo pintor para o mosteiro de Uclés, de 
16~0-1672 ; a escultura do Matamouros que coroa a fachada das Comenda
doras madrileñas, de finais de século XVII e a fermosa pintura de Lucas Jor
dán, de 1695, do mesmo asunto, no seu retablo maior, son algúns exemplos 
ele importancia. Outros matamouros foron encargados por comitentes desco
ñeciclos, polo que non podemos relacionalos con seguriclade cos membros da 
Orde, como o ele Vicente Carclucho que chegou ó Museo da Trindade proce
dente dalgún convento desamortizado (depositado na Capitanía Xeral de Bar
celona) ou ·o que Carreño fixo en 1660, hoxe en Budapest. j.M. Serrera2 1 puxo 
de relevo a constante identificación da Orde de Santiago coa imaxe de caba-



leiro trunfante, o que facía impensable a inclusión nalgún dos seus retablos 
da escena da degolación, na que aparece axeonllado diante dos seus inimigos; 
así é como resulta razoablemente desbotada a idea de que o Martirio de San
tiago adquirido en 1987 polo Museo do Prado fora o lenzo central do retablo 
de Nosa Señora de Granada ele Llerena , sé clun prioraclo da Orde , como se 
viña mantenclo ata agora. Á Degolación ele Uclés, atribuícla a Tristán, póclen
selle aplica-las mesmas consicleracións. 

Unha clara pervivencia máis do espírito cabaleiresco reflíctese nas pintu
ras miniadas do Matamouros nas executorias ele nobreza ou ficlalguía , aíncla can
elo non tivesen relación coa Orcle ele Santiago. Sinala]. Hidalgo'' que a imaxe do 
Santo Cabaleiro asóciase á limpeza ele sangue que implica a loita contra o infiel , 
e, por ese motivo, a súa presencia cletéctase con frecuencia en executorias ó lon
go dos séculas XVI e XVII para decaer cos Borbóns. Sinala como unha das cau
sas ele decadencia da imaxe o feito ele que a nova dinastía prefiriu as orcles bor
bónicas, estranxeiras, fronte ás españolas. Non parece clubidoso que tal 
decadencia exista, pero a explicación parécenos insuficiente . Por unha parte, a 
limpeza ele sangue seguía senclo requisito ó longo do século xvm para o ingre
so tanto nas orcles estranxeiras coma nas nacionais, incluícla a Orcle da Inmacu
lada Concepción, chamada ele Carlos lll, creada en 1771, polo que o motivo se
guía. Máis lóxico parece explica- la súa desaparición pola tendencia propia da 
Ilustración a elimina- las connotacións relixiosas nos acontecementos sociais ou 
políticos, como podía se-la concesión clun título. 

Unha segunda circunstancia, moito máis decisiva que a anterior, na con
servación da memoria popular ele Santiago é o incremento da devoción á Virxe 
do Pilar. Unido a María por medio da tradición pilarista, o Apóstolo viu multi
plicarse a súa imaxe ó longo dos séculas XVII e XVlll, gracias á populariclacle 
sempre en auxe desa advocación marianan 

Está admitido que a primeira fonte escrita que relaciona a Santiago con Es
paña é o Breviaiiwn Apostolorum , ele finais do século VI , que se refire unicamente 
á predicación e non ó clescubrimento da súa tumba, explicado en cambio me
diante a lencla da Traslatio sancti Xacobi, que nace a principios do século IXH. 
Ámbalas clúas aparecen xa sintetizadas en narracións como as do Codex Calixti
nus, do século XII . A lencla da Virxe do Pilar clesenvólvese á marxe claquelas. Es
taba xa plenamente formada a finais do século Xlll25 e entronca só na súa raíz co 
Breviarium, pero non coa Traslatio. Narra a predicación española do Apóstolo , os 
seus primeiros froitos en forma ele discípulos, o seu clesalento en Zaragoza, onde 
recibe a visita da Virxe aíncla non asunta ós ceos que o conforta e manda edificar 
un templo no lugar en que queclou a columna na que pausara, traída, como ela 
mesma , polos anxos do ceo. Santiago regresou a Xuclea clespois ele cleixar semen
tada a fe en España e nada se di na narración do regreso milagroso dos seus res
tos a Galicia. Comparte coa Traslatio o número dos apóstolos que fixo Santiago en 
Hispania, pero en nada máis parecen mesturarse. É preciso chegar a momentos 
moi seroclios para atopármó-los episodios zaragozanos incorporados á lencla ele 
Santiago. A iconografía do asunto que se fará clásica queda xa fixacla na xilogra-
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fía que ilustraba a Hystoria ele la Sac ra tíssima Virgen María del Pilar ele <;aragor;a, de 
Medina (incluícla en frei Íñigo ele Mencloza : Coplas ele Vi ta Christi , Zaragoza, Pa
blo Hurus, 1495) : a Virxe co Neno sobre a columna, rodeada ele anxos que a 

transportan e Santiago axeonllaclo, coa súa vara ele peregrino e os primeiros con

ve rsos agrupados arreclor súa2" . 

A devoción pilarista estaba inseparabl emente unida á predicación el e 
Santi ago e, unha vez decaída a partir do século XVI a importancia da conser

vación en España dos seus restos, a introducción da fe pola predicación do 
Ap óstolo vén ocupa-lo luga r do achaclo cornpostelán na conservación do pa

clroaclo ele Santiago27
• 

Manifestacións artís ticas do padroado de Santiago na Idade Moderna 

En distintas seccións da exposición trátanse especificamente cuestións 
iconográficas relativas a episodios da vida ele Santiago , a súa representación 

corno Peregrino ou Matamouros , así como outras que teñen que ver coa p romo
ción do seu culto dende os distintos estamentos, real, nobre ou relixioso, e en 

especial a Orcle ele Santiago . Todos estes asuntos son tratados nos respectivos tra
ballos do ca tálogo , polo que nos limitaremos aquí a expoñer exclusivamente al

gúns cl esenvolve rnentos artísticos que, ó noso entender, teñen relación directa 

coa noción el e paclroaclo santiaguista. 

Parece oportuno referir en primeiro lugar algunhas manifestacións en que 

a fi gura ele Santiago aparece como producto clun auténtico recoñecemento á súa 

caliclacle ele patrón ele España e que clalgunha maneira supoñen a adopción clun
ha postura clara a prol do seu padroaclo por parte ele quen detentaba o poder po
lítico ou relixioso. 

A penas iniciado o século XVI, a figura ele Santiago inclúese nos sepul
cros dos Reis Católicos e do carcleal Cisneros. O enterro granadino inclúe nos 
testeiros caclanseu tondo coas figuras ele Santiago (cabeza) e San Xurxo (pés) 

Cabaleiros , sen dúbida polo seu patrocinio sobre Castela e sobre Aragón, res

pec tivamente, e como intercesores na morte claqueles ós que protexeron en 
vida. No caso de Cisneros, Santiago aparece na cabeceira do seu sepulcro xun

to a San Xoán Bautista . O tra tamento figurativo responde á súa condición ele 
Apóstolo , aíncla que non están totalmente ausentes os signos da peregrinaxe coa 
íinaliclacle ele iclentificalo28 • 

Tamén Felipe II honrou ó Santo, como correspondía ó seu rango el e pa
trón ele España, alomenos en clúas ocasións. Distinguiuno especialmente ó clis

poñer para el un sitio preferente, o máis próximo posible ó altar maior ó lacio da 
epístola, en correspondencia con San Pedro e San Paulo que estaban no mesmo 

lugar do lado do evanxeo, mm dos caclros ele santos que decoran os altares da 

nave da igrexa do mosteiro ele San Lourenzo de El Escorial; só eses clous altares 
fo ro n privilexiacl os ele ánimas. Para a sacristía do mosteiro , Navarrete o Mudo 

pintou un farnosísimo Martirio ele Santiago, aclvertínclose no fondo a imaxe do 



Santo sobre o cabalo branco no medio do campo ele batalla. O caclro aludía ó pa

clroaclo el e Santiago non tanto polo seu conticlo iconográfico, senón polo sitio 

onde se colocou , pois formaba parte clun conxunto integrado por ou tros clous ca

clros ele santos , un San Felipe, patronímico do rei, e un San Xerome, fundador da 

Orcle e a ca rgo ele quen puxo o mosteiro e, xa que logo, tamén patrón . O rei ac

tuaba neste punto con plena consciencia e clariclacle ele ideas. 

As mostras el e gra titucle ó patrón el e Espat'i.a seguiron n os p rimeiros 

anos do sécul o XVll. A raítia Margaricla manifestaba no seu tes tamento ele 

160 1 o clesexo ele que se aumentase o culto do Apóstolo en agraclecemento á 

súa p rotecc ión á nac ión espatiola. O Colexio da Cornpatiía el e Salamanca lem

braba algo tarcli amente o mandato da raíti a fundadora ele cleclicarlle a Santia

go unha capela na súa igrexa e en 17 59 contrataba o seu retablo, onde se co

locou unha talla do Matamouros29 . En 1620, por orcle el e Felipe Ill , 

encargóuselle ó rnestre rnaio r da c icl acle ele Sevilla, Diego López, un retablo 

para a Catedral ele Comayagua, en Honduras , coa Inmaculada ele vulto nunha 

fornela cent ral e os apóstolos Santiago e San Xoán Evanxelista a cada lacio , que 

rea li zou o pintor Francisco Varela. Era o momento ele máximo fervo r polo mis

terio da Con cepción Inmaculada el e María, pero San tiago aparece ría á súa cle

reita por mor do seu pacl roaclo sobre os reinos el e Espatia30 . 

Un exemplo pouco común ele presentación el e Santiago en tal carácter 

aparece mm cobre do panormitano Pedro del Po (no descanso da escaleira ó 

camarín da Virxe do Sagrario da Ca ted ral el e Toledo) que retrata a Felipe IV e 

Mariana co seu fill o, o futu ro Carlos ll á iclacle ap rox imada ele tres anos, xun

to ó carcleal don Pascual el e Aragón , que foi sen clúbicla o cloaclor do caclro. 

Lateralmente colócanse fi guras alegó ri cas dos reinos ele Espatia . O rei sinala a 

visión ce les ti al que ocupa a parte superio r do ca cl ro, coa Virxe no centro ; á 

súa esquercl a, Santiago en ac titucle el e implorar e, á súa clereita, San Miguel: 

proclamac ión explícita da protecc ión ele Santiago ós reinos e monarquía ele 

Espati a que, sen emba rgo, non se clebeu a unha encarga rexia, pero si á clun 

ca rcl ea l a rcebispo ele To ledo . En 1698 o cabido to ledano en carga ríalle a j or

dán a grandiosa pintu ra da bóveda da sac ri stía . O asunto principal da mesma 

é a im pos ición da casula a Santo Ilclefonso, patrón toledano por exce lencia , 

pero Santiago, recoti ec ible polo seu manto ve rrnello con esclav ina, ocupa un 

dos luga res máis visibles da pintura, el e corpo enteiro, á clereita ele María que 

cl escencle dos ceos, o te rce iro en importancia e prim eiro entre os innumera

bles santos que contempl an a escena . 

Felipe IV cl ebeu aceptar pesaroso a anu lac ión do compaclroaclo ele Te

resa el e Ávil a e así, no Bu en Reti ro en 1700 , á morte ele Carlos ll , rexístrase 

tan só un h a pintura "de vara y media en c¡twclro con la historia de Sa nttiago en 
Ba talla con marco negro'', q ue foi taxacla en tres mil seiscentos reás, e un mar

tirio do Santo nunha paisaxe, que form aba parte clunha se ri e el e países con 

martirios el e F rancisco Collantes , encargada sen clúbicla con ca rácter máis de

corativo que pi adoso . 
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Os aparatos decorativos das entradas rexias revelan con bastante exac

titucle a evolución da imaxe ideal do poder real. As figuras e alegorías incluí

clas nas clecoracións responden ás circunstancias políticas da ocasión, pero ta

mén ós conceptos máis estimados polos círculos cultos ele cada momento. A 

este respecto, os arcos cumprían unha función conmemorativa dos méritos do 

homenaxeaclo (así era corrente nas entradas ele raíñas dedicar un arco ás vir

tudes do rei, outro ás da súa esposa) ou ben eran unha crónica da xeografía 

(arcos dos reinos) ou da historia da monarquía. Na entrada en 1680 da raíii.a 

María Luísa ele Orléans3 ', primeira esposa ele Carlos 11, o arco que se levantou 

na porta do Sol tiña un carácter en parte alegó rico e en parte narrativo, cun 

lado cleclicaclo a personificacións ele virtudes na mitoloxía clásica e por outro 

a enxalza-los santos máis vinculados á monarquía narrando as súas fazat1as. 

No lado relixioso do arco, Santo Isidro era o titular do gran medallón central, 

acompañado do arcanxo San Miguel que ocupaba o rexistro celeste do mesmo. 

A historia ele Clavija ocupaba un lugar menos importante, o recaclro lateral cle

reito, en correspondencia coa batalla das Navas onde se aparecet1 Santo Isidro; 

o coroamento do arco era unha estatua da Relixión e, sobre os laterais, cabal

gaban os catro patróns dos reinos ele Europa: Santiago por España, San Leo

polclo por Alemafi.a, San Denís por Francia e San Xurxo por Inglaterra. A pe

sar ele que o papel atribuído a Santiago non fara preeminente, sinalaremos que 

en ningunha das entradas ele raíñas da dinastía dos Austrias celebradas en Ma

drid antes clesta tivera unha representación tan destacada. 

A rnaior empresa artística dos Borbóns no século XVIII foi o Palacio Real 

ele Madrid. É interesante reparar no papel ele Santiago no riquísimo programa ico

nográfico ideado polo padre Sarmiento, que precisamente era natural ele Galicia32 . 

A súa clobre condición ele eclesiástico e ele galega fan lóxico que Santiago ocupa

se un lugar preeminente no conxunto, e así foi: unha estatua ecuestre do Após-

. tolo encabuxado e cun rnouro debaixo sería colocada nada menos que no coroa

mento da cúpula da capela do Palacio, o lugar rnáis alto do edificio, significando 

a súa calidacle ele patrón ele España33 . Pero non era esta a súa única efixie: Santia

go aparecía outra vez emparellaclo con San Millán, copatrón da monarquía espa

ñola polas súas aparicións e polo voto e, aclemais, benedictino corno Sarmiento, 

mm ángulo do piso principal, o corresponclente á entrada á capela, no lado 

norte que se dedicaba á Relixión; ámbalas estatuas eran inicialmente ecuestres, 

pero a falta ele espacio aconsellou que fosen a pé, se ben con espada, bancleira e 

cabezas de mauros; dentro xa da capela , en estuco, figura unha nova representa

ción ele Santiago a cabalo con clous moliros no chan e hai algunhas outras rnáis 

en diversos lugares do palacio3". 

Pero unha polémica ben reveladora xorcle respecto á decoración da facha

da norte do Palacio. O bieito propuxo nun principio como adorno da balconada 

un Corcleiro místico, cunha complexa simboloxía en relación ó león - a monar

quía- que había ele colocarse nun lugar equivalente na fachada sur. En 1749, se

gundo Plaza35, engaclíronse ó proxecto unhas medallas representativas ele España 

no lacio sur e da Virxe María no lado norte, que non foran p1:opostas polo erudito 

--



frade e que substituíron cara a arriba os motivos do león e do torcleiro. Sarmien

to conformouse coa proposta, alabando incluso a propieclacle dos asuntos que 
adornarían o lado relixioso do palacio: o Corcleiro, María como patroa ele España 

e os clous compatróns, Santiago e San Millán. Pero o asunto complicouse polo cle
sexo ele Fernando Vl ele que a representación mariana fose unha aparición da Vir

xe do Pilar a Santiago e non unha Inmaculada Concepción como propoñía o 
monxe. Sarmiento escríbelle ó ministro ele Estado unha longuísima carta cle

fenclenclo a representación da Pura e Limpa Concepción como patroa ele España 
e rexeitanclo a do Pilar, á que tacha ele "singulariclacle ele clevocionistas"36 • Falou
se bastante do xorne antiaragonés ele Sarmiento, que tamén ·rechazou na citada 

carta a inclusión ele Afonso 1 o Batallador na balaustrada porque rompía o siste
ma referido só ós reis casteláns. Pero é posible outra visión do asunto e é que, 

dende a perspectiva puramente castelá, Santiago era patrón ele Espaii.a polo seu 
auxilio na Reconquista e non pola súa predicación da fe e visita da Virxe en Za

ragoza. Unha tardía manifestación da pervivencia das clúas ramas da lencla xaco
bea, unha máis grata ós casteláns e outra ós aragoneses. 

Ligada ó paclroaclo real estaba a capela ele Reyes Nuevos da Catedral tole
dana, enterro ele monarcas e príncipes, que foi decorada en 1772 con novas c:lta

res debidos á traza ele Ventura Rodríguez con lenzos ele Mariano Salvador Maella, 
que substituíron os antigos ele Orrente e Cajés, cos mesmos asuntos que os ante

riores: Adoración dos pastores e Adoración dos Magos e adición clun San Fernando, 
un Santo Hermenexilclo e un Martirio clo Apóstolo Santiago37 • 

A pesar da abundante aparición do patrón ele España na decoración das 
obras reais, os santos predilectos da dinastía borbónica foron San Luís, San Fer

nando e San Carlos. Así se pode comprobar nalgunhas obras patrocinadas pola 

Coroa a finais do XVlll, por exemplo, no gran cadro ele Solimena do retablo maior 

da colexiata ele La Granja Santiago quedaba representado soamente no luneto da 
bóveda ele entracla38 , onde os protectores da familia real adoran a Santísima Trin

clacle; ou en Santo Antonio ele la Florida ele Madrid, custeaclo por Carlos lV e re
matado en 1798, con carro retablos no Cl~uceiro que honraban ós tres santos xun

to a Santo Isidro; ou no retablo maior dos Escolapios ele Mesón ele Paredes, 

pagado polo mesmo reí, onde se achaba o gran caclro pintado por Ramón Bayeu 

no que figuraban tamén os tres39 . 

Nova e curiosa manifestación do significado da imaxe do Matamouros a 

metacle do XVlll é o episodio do caclro pintado para a embaixacla española en 

Londres entre 1749 e 1750 por G.B. Tiepolo, dende 1870 no museo ele Buclapest. 
Ricardo Wall, claquela embaixaclor en Londres, escribíalle o 6 ele setembro ele 

1750 ó ministro ele Estado, Carvajal, aclvertíncloo ele que o caclro que acababa ele 

chegar "ofrece, a más ele las citadas, una elificultacl por las representaciones ele los ca
pellanes, que temen que la figitra del caballo no cause escándalo en este pays, por sit 
moclo ele pensar respecto al culto que hacemos a las imágenes"'º· Ó noso ver, non era 
o proclixioso ou anecdótico que podía pecha-la imaxe de Santiago a cabalo o que 
asustaba a Wall e ós capeláns, senón que , coñecenclo o pensamento dos ingleses, 

temeron o insulto que nunha corte anglicana supoñería un Santiago matamouros, 
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que ós seus olios sería mataherexes como en América fora mataindios•1• En con
secuencia, a pintura foi substituída por outra ele Santiago a pé en hábito de pere

grino, con dous anxos ós lados portadores do estandarte coa cruz e a espada, úni
cos símbolos da súa defensa de Espafla. Foi pintado por Francisco Preciado ele la 

Vega en 1751. Os miramentos diplomáticos chegaron ó punto ele elixir, entre os 
clous modelos presentados polo pintor, "el qt1 e 110 tiene el artíwlo del Credo" por 

gustar máis e quizais tamén para non ferir susceptibiliclades42 • 

Faremos a seguir un rápido percorrido por algúns aspectos iconográficos 
relativos ó patrón de España durante a lclacle Moderna. 

A representación de Santiago quedara definitivamente codificada xa na 

época medieval baixo a roupa do peregrino: capa normalmente ele cor ver
mella con esclavina, sombreiro ele aba ancha, vieiras pencluradas das prendas, 

bordón, zurrón e cabazas. Estes atributos, xuntos ou non, foron comúns con 
San Roque , santo camiflante ele gran devoción que se estendeu notablemente 

por ser avogaclo contra a peste. Con tal aspecto seguirá aparecenclo Santiago 
a partir ele agora, aíncla canelo o faga na súa condición de membro do colexio 

apostólico43 ou na súa imaxe máis xenuína ele patrón de España, como Mata
mouros. Santiago non chegou nunca a cambia-los seus moi humildes signos 

el e peregrino pola couraza e o helmo , mesmo canelo, a cabalo , se identificara 

cun particular paclroaelo dos cabal eiros, pertencentes en definitiva ó esta
mento nobiliario. Moi ilustrativo ó respecto é o retablo el e San Miguel proce

dente do enterro ele Diego e Francisco Rodríguez no claustro da Catedral ele 

Salamanca (Museo Diocesano) , feito pouco antes ele 1506; no medio , San Mi
guel, guerreiro medieva l, e ós lados os patróns dos defuntos, cun Santiago en

tronizado en hábito ele peregrino e ó lonxe a escena do Matamouros onde se 

distingue ben o sombreiro de camiñante. Neste punto sepárase claramente 
dos outros santos guerreiros: por suposto, de San Miguel, pero tamén ele San 
Xurxo e San Martiño". 

Se durante a época medieval tivera maior importancia a efectos icono

gráficos a lenda da traslatio que as referentes á vida e morte do Apóstolo, ago

ra comeza a non ser así. O retablo de Santiago o Maior da Catedral ele Taraza
na, pintado por Pedro Díaz ele Ovieclo e colocado en 1497 , leva no seu centro 

unha magnífica escultura de Santiago Peregrino e catro táboas ós lados onde se 
representan a Predicación, a Conversión ele Hermóxenes e Fíleto, a Aparición da Vir
xe en carne mortal e a Decapitación; non hai referencias á historia compostelá. 

Por outra parte, a disposición das figuras na Aparición é semellante á que pre
sentaba a lámina das Coplas de Vita Christi ele 1495 e as da xe rga da mesma épo

ca que se conserva no Pilar45 , o que indica unha certa tradición iconográfica 
precedente da que non se cmiecen exemplos. 

Non falt an retablos relativamente temperáns nos que se mesturan as 

clúas traclicións'" pero só unha ou dúas táboas reflicten historias da transla
ción. A igrexa ele San Xoán de Atienza conserva un de finais do século XVI 



coas seguintes escenas: Curación chm enfermo, Ma rtirio, Embarque clo carpo e 

Transporte do carpo, así como un Santiago en Clavija. O retablo es tá dedicado 
á Virxe do Pilar. Exemplo pouco máis tardío é o Achaclo clo carpo que pintou 
Ribalta para o gran retablo dedicado a San Xaime en Algemesí (Va lencia), que 

incluía aclernais as escenas da Degolación, Clavija e Milagre clo peregrino aforca
clo•1; medio século clespois, estas táboas foron aprove itaclas nun retablo ba

rroco que ti11 a no seu pano central unha escultura ele San Xaime e enriba un 
relevo da Aparición da Virxe do Pilar. 

O retablo iconograficarnente rnáis completo dos dedicados a Santiago é o 
maior da parroquia cl esa advocación en Logro11o, que tamén combina escenas da 

vida e morte coas da translación , dedicando atención especial ás aparicións do 
Apóstolo. Dátase contra 1650- 1655 e a escultura clébese a Diego Jiménez e Fran

cisco Ureta. No prirneiro corpo sitúanse a Predicación a Hermóxenes, Predicación 
ante o Sanedrín, Conversión e/o mago e Xos ías canclüceo ante Herodes'" ; no banco co

lócase unha Aparición ó obispo ele Coímbra e A ciego/ación. O segundo corpo inclúe 
a Aparición no sitio ele Baeza, Chegacla das reliquias a Galicia, Batalla ele ClavUo e 
Aparición e/a Virxe do Pilar en Zaragoza""· 

Unha curiosa iconografía é a que presenta o retablo do convento domini

co ele Santiago ele Pamplona, feito a partir ele 1574 por Pierres Picart e freí juan 
ele Beauves, que inclúe no primeiro corpo un relevo que narra a historia do pere

grino que, vinclo coa súa muller e os seus fillos dende Francia, tivo en Pamplona 

a desgracia ele percle- la súa muller e el e que o taberneiro lle roubase todo o que 
tifla; nun segundo relevo, o peregrino, de regreso de Compostela, leva o burro 

que lle prestou un camiflante, apesarado de velo cargar cos seus fillos ó lombo, e 

recoflece, ele novo en Pamplona, que aquel home era Santiago, recuperando os 
seus bens como lle prometera. Contida en A lencla clouracla, esta historia enlaza 

coa pexorativa imaxe dos navarros50 que contifla o Coclex Cal ixtinus; non debía es

tar moi presente no recorclo das xentes, porque o escultor puxo senllas lenclas ex
plicativas dos relevos do retablo pamplonés. 

Notas 

' As aparicións mi lagrosas ele Santiago a cabalo nas loitas contra os mouros vi1iéranse repro
clucinclo con algunha frecuencia gracias á imaxinac ión popular, incluso en tempos dos Reis 
Católicos. Na Casa ele los Tiros ele Granada, constru ida antes ele 1540 polo comendador Gil 
Vázquez ele Rengiío, existe nun alíarxe un retrato do seu clono cunha lencla clebaixo na que 
se conta como loitanclo conL ra os ma uros en Málaga, "notifi ca ron al Rey que lwbian visto a Sa n
lic1go y por las se iias que le dieron halló el Rey ser Re11gifo". 

Trátase do lenzo da Apa rición do Apóstolo Sa ntiago a San Caetano, atribuído a jusepe Manínez 
po r J. L. Morales y Marín en 1980; o seu asunto íoi identificado por F Abbacl Ríos correc ta
mente en 1957. Reprod ucido por primeira vez enjusepe lvlarlínez y su ti empo, Zaragoza , 1982 , 
pp. 51 e 79, clatouse en 1673, ano da canonización ele San Caetano. A datación proposta é 
acliantada por W Rincón ("Velázquez y el arte el e su ti empo". En V jornadas de Arte del Insti
tuto Velá zqucz , Madrid , 199 1) a 1647- 1650 porque se representa a ponte sobre o Ebro no es-
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taclo en que queclou tra la enchente ele 1643 ata 1659, en que se acabou ele restaurar. 
Consérvase na sala capitular da real capela ele Santa Isabel ele Aragón e San Caetano ele Zara
goza. A íconograíia é insólita, pasto que San Caetano non vísítou a cíclade nin na súa histo
ria existe níngunha apa rición do Apóstolo, nin se coñece out ro exemplar semellante anterior 
ou posterior a este. Haberá que pensar, polo tanto, nunha utilización interesada da imaxe ele 
Sa ntiago para suxerir que foi el quen inspi rou a fundación clunha casa na ciclacle, representa
da polos clous teat inos que intentan cruza-lo río. O Apóstolo leva como único signo ele iden
tificación o caxato ele pe regrino. 

3 Na localiclacle ele Clav ij a existe unha importante ermida ele Santiago onde se conserva un 
paso procesional ele principios do XVIII , composto polo Matamouros con varios sarracenos 
c~ iclos no chan, o que indica que se celebraba con solemne procesión a festa do Santo, malia 
a súa escasa representación na igrexa parroquial. 

4 QU INTANA, G. ele: Hisloria ele la noble villa ele Maclricl , Madrid , 1629, Imprenta del Reino (ecl . 
facs ímil 1986), pp. 76- 78. 

' Polo ele agora, o traballo máis completo sobre o asunto é o ele STRATTON, S.: "La Inmacula
da Concepción en el arte espaii ol", Cuadern os ele Arte e lconografia , n. 0 2, (1 988) , pp. 3- 127. 

" Tamen se asociou a Santiago polo mesmo motivo á Virxe da Almuclena madri leña, co fin ele 
clefencle-lo seu exclusivo pacl roaclo da Vila pa la súa antigüiclacle. Pretencliase que esa imaxe 
fa ra tallada por San Nicoclemus e pintada po r San Lucas, traída a Madrid por Santiago e en
tregada a San Calocero , natu ra l da Vila, bispo e discípulo do Apóstolo, que a clepositou nela 
e comezou o seu cul to no ano 38. Así póclese ler en VERA TASSLS, ]. ele: Historia ele/ origen, 
i11 vcnció11 y milagros ele la Sagrada Imagen ele Nueslra Seiiora ele la Almuclena, antigiieclades y ex
celencias ele Macl ricl , Madrid, Francisco Sanz, 1692. Nesa publicación figura unha estampa de
buxacla e gravada por Francisco Ignacio Ruiz ele la Iglesia na que se poden ve r a Santiago e a 
San Calocero ós pés da Almuclena (M useo Municipal ele Madri d, IN 6599) e que inclúe a len
cla UN /CA PATRONA DE ESTA VILLA; estampa que serviría un século máis ta rde ele modelo 
ú enca rgada poirl Rcn l Esclaviwd ele la Almuclena a Mariano Salvador Maella, que gravoujuan 
Mo reno Tejada (lbiclc111 , IN 14030 e 13758) . 

7 A pesar do rebumbio organizado pa la aparición dos chumbos sacromontinos, non queda nin
gunha imaxe que reco rcle a clébecla con Santiago da tese inmaculista. O cacl ro ele juan ele 
Roelas sobre a apoteose da Inmaculada Conce pción que se conserva no museo ele Vallaclolicl 
foi encargado por Felipe 111 arrecia r ele 1616: o enorme lenzo representa no plano terrestre a 
mult itud inaria procesión que tivo lugar en Sevilla en 1615 para reafirma-lo fervor da pía 
crenza e, no celeste, agrúpanse en torno á Inmaculada un bo número ele santos defensores, 
pero entre eles non figura Santiago. Tampouco está presente na /11111arnlacla coa Trindade e os 
Sa ntos e/os Sagrados Co razóns hispalense, onde aparecen en cambio San Leancl ro e Santo Her
menexilclo sign ificando a devoción da ciclacle ele Sevilla. 

• O 6 ele agosto ele 1616 Paulo V cleu un breve que in tentaba po1ier paz nas pouco ed ifi
cantes loitas que se vi1ian clesenvolvenclo en Espaiia entre os partidari os da Inmaculada, 
que eran os máis, e os domini cos. Pero, insa tisfeito Felipe 111 cos seus termos pouco rigo
rosos, impediu a súa publicación , presionando entrementres en Roma para obter unha 
co nde na definiti va da facción maculista. Chegou fi na lmente coa decretal Sa nctiss imus Do-
111im1s Nos ter, ele 12 ele agos to ele 1617 , que prohibía calquera defensa pública da cloutri
na da santificación, ele orixe tomista, segundo a cal a concepción sen pecado só fa i con
cedi da a Cristo e María fara concibicla con pecado pero santificada antes do seu 
nace men to. Duns Scoto defendía, en cambio, que Deus non acabou co pecado en María, 
se nón que o impecliu dende o principio; os franciscanos, a xerarquía eclesiás tica , o rei e 
o pobo na súa maioría ali1iáronse con es ta tendencia. 

" O carcleal Cesare Baronio foi un clouto paleógrafo a quen lle encargou o papa Clemente Vil! 
que documentase nos arquivos vaticanos a lexitimiclacle da pretensión da sé apostólica ó rei
no ele Sicilia cont ra a monarquía espaiio la. O 13 ele xuño ele 1605, xa ancián, escribiulle unha 
carta a Feli pe 111 xustíficando a súa recta intención ó realiza-lo tal traballo. Reclactou unha 
histo ria ele San Paulo na que se mantén a opinión refe rida. Quevedo, fiel á súa condición ele 
santiaguista, rematou en 1644 a obra titulada La w icla para levantarse, el ciego para ciar vista, 
el 111011tc111tc de la Igles ia rn la viclc1 ele San Pablo Apóslol, publicada en 1648. Na Advertencia pre-
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liminar escribe: "En el contexto desta historia mues tro alguna duda, empero, reverente a Santiago, 
de c¡ue San Pc1blo no vino a Espaiia, sin nota della y con gloria del mismo Apóstol. .. " (QUEVEDO 
Y V!LLEGAS, E de: Obras completc1s, Madrid , Aguilar, 1974, t. I, p. 1622). 

'° QUEVEDO Y VlLLEGAS, E de: "Su espada por Santiago, sólo y único patrón de las Españas" 
(dedicatoria a 4 de mayo de 1628). En Ibidem, 1, p. 476. 

11 FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, A.: Obras de Quevedo y Vi/l egas, Madrid , 1946 (ed . o rixi
nal, 1852) , Biblioteca ele Autores Españo les, 1, LXXX. A proposición ele compaclroaclo ele 
Santa Te resa, prom ov id o polos padres carmelitas reformados, levouse por vez primeira ás 
Co rtes que se celebraban en 1617 e aprobouse o 16 ele nove mbro do clito ano. En agosto 
ele 1620 , Fe lipe lll cursou canas ós prelados e cabidos para que ce lebrasen o 5 ele outu
bro á Santa como pat roa despo is ele Santiago. Sen embargo , os a rcebispos de Granada e 
Santiago, especialm ellle o primeiro, opuxéronse con ene rxía a clarll e á celeb rac ión o ca
rác ter ele paclroaclo mentres non o determinase a Santa Sé ; os argumentos empregaclos fo
ron tan fo rres que o rei cleu marcha atrás, suspenclenclo as celebracións o rganizadas. 
Catro anos clespois da canonizac ión ele San ta Te resa , Felipe IV orclenoulle ó presidente ele 
Cas te la, don Francisco de Contreras, que volvese propoñe-lo asunto ás Cortes . Aprobad a 
outra vez po r e las a proposta, enviouse de contado a Roma unha solicitucle ele confirma
ción , conseguínclose que o papa dese un breve datado o 31 ele xullo ele 1627 confirman
do o aprobado sempre que non houbese prexuízo, innovación ou diminución do paclroa
clo ele Santiago. Houbo nova o posición por pa rte dos arcebispos ele Santiago e el e Sevilla 
con tons máis agres se cabe que os ele 1620 , levando lamén a Roma as súas p ro testas . O 
papa, po r out ro breve ele 8 ele xaneiro ele 1630, anulou a súa decisión ele 162 7 e orclenou 
bo rra r, reti ra r e quitar calquera manifestac ión que puiclese ·s ignifica-la existencia ele cal
quera out ro patrón das Españas xunto ó Apóstolo Sañ tiago . 

" ANÓNIMO: Relación sencilla y fiel de las fi estas c¡ue el Rey D. Felipe IIII, nuestro Selio1; hi zo al Pa
tronato de sus Reinos de Espaiia , Corona de Castilla, c¡ue dio a lc1 gloriosa Virgen Santa Teresa de je
sús, ali o de 1627, Madrid , juan González, s .a., recollido en SIMÓN DÍAZ, J.: Relaciones de ac
tos ptíblicos celebrndos en Madrid. 1527-1650, Madrid , 1982, pp. 367-369. Celebrouse unha 
solemne oitava clobre con sermóns nos dous conventos da a rel e carmelita descalza que exis
tían en Madrid (San Hermenexilclo e Santa Ana). O padre Francisco Pimentel, predicador ele 
S.M, cleu o seu panexírico o día sét imo no convento das monxas. Felipe IV manclou impri
mí-las prédicas para poder lelas , xa que non asistiu por estar cloente. 

11 Os fragmentos citados clesta e cloutras homilías en "Su espacia por Santiago ... ". En Op. cit. , p. 496. 

" Tamén a abundancia ele imaxes foi utilizada como argumento a favor da Santa polos seus par
tidarios (cfr. Ibidem, p. 4 72). 

" Aclemais ele "Su espacia por Santiago ... ". En Op. cit. , Quevedo eclitou un longo Memorial por 
el patronato de Santiago, (licencia y tasa en Madrid , enero y febrero ele 1627), Madrid 1628, 
impr. por la viuda ele Alonso Martín (Ibidem, pp . 856- 879) e coñécense algúns escritos bre
ves máis sobre o mesmo asunto , entre eles unha carta clirixicla ó Conde Duque por media
ción ele don Álvaro ele Villegas, gobernador do arcebispaclo ele Toledo. A súa defensa ele San
ti ago valeulle unha prisión e cleste rro da Corte en xuño ele 1628 , que clurou máis ele medio 
ano (Ibídem, p. 856, en nota) . 

'" Ibidem, p. 858. 

n Foi comunicada á Audiencia ele Galicia , que e ra a encargada ele face r cada ano o pagamento 
·a 17 ele xullo de 164 3. O Voto abrigaba en o rixe ós habitantes de Espaiia a pagar anualmen
te , por cada xe ira ele terra conquistada, unha medida ele trigo e outra el e vi1io á igrexa ele San
tiago, así como a parte do botín que exceclese da normal por so lclaclo. 

'" Tras consulta ó Conse llo ele Castela, resolla po r real cédula ele 15 ele novembro ele 1647. 

19 Santiago e San Millán aparecían en caclanseu altar paralelo el e mediados do XVII , clestruídos 
po r un incendio , que estaban colocados no trasco ro da igrexa de San Millán ele Yuso (AN
GULO ÍÑlGUEZ, D. e PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Pintura madrileiia del segundo tercio del siglo 
XVII , Madrid , 1983, p. 297). Tamén o están no Palacio Nuevo de Madrid , na fachada norte 
que se rve ele entrada á capela. En Madrid existía unha igrexa parroquial de San Millán , do 
mesmo modo que unha parroquia ele Santiago, se ben a antigüidade desta era bastante maior. 
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20 Era tradicional a firm ar que o VoLO procluciuse tra la batalla chamada de Clavija (a rrecia r do 
ano 834) , que presuntamente lib raran Abcl-el-Rahman 11 e Rami ro 1 e que milagrosamente 
ga!'iou o rei cri slián grac ias á interve nción de Santiago, que se puxo á fronte das tropas mon
tado nun caba lo branca. Actualmente, os máis dos histo riado res rexeitan que Ramiro 1 man
tivese en Clav ij a tal batalla , xa que nin a c rónica Albeldense nin a ele Afonso lll a mencio
nan. O privilexio que presuntamente documenta o Voto, datado o 25 ele maio ele 844, non 
é se nón unha falsificación do século XII incluida na crónica do Silense. Nas proximidades 
ele Clav ij a parece que se p rocluciu unha batalla entre Orclotio 11 e un rei dos Qasi contra o 
ano 859, pero o nome do rei que a lib ro u fai improbable a confusión. Máis ace ptada é a opi
nión ele que o Vow é o que se sabe formulou o rei leonés Ramiro 11 clespois da batalla ele Si-
1nancas, en 939 , canelo os exércitos ele León, Navarra e Castela destrozaron ó ele 
Abcl-el-Rahman lll; voto que á súa vez sería paralelo e coetáneo ó que formularía Fernán 
González po r parte de Castela a favo r de San Millán , o pinión tamén discrepante da tradi
ción, que o fai coincidir coa batalla ele Hacinas. 

" SERRERA, J.M .: "Martirio de Santiago". En Museo del Prado. Últimas adquisiciones, Madrid , 
1995, fi cha 6, pp . 3 1-33. 

" HlDALGO OGÁYAR,J.: "La imagen de Santiago "matámoros" en los manuscriLOs iluminados", 
Cuadernos de Arle e lco11ografia (Actas de los 1/ Coloquios de Iconografía), n .º 7, (1991), p . 340. 

" Canto á devoción pilari sta , no século XIV consta que existía xa unha capela do Pilar en Sevi
ll a, fundada po r aragoneses que participaron na súa conquista, pero é a partir do século XVII 
cando se xenera li za a presencia da súa imaxe . O milagre ele Calancla , ele resonancia nacional, 
fi xo aumenta-l os cl evoLOs da Virxe do Pilar. As representacións gráficas do milagre non sem
pre inclúen ó Apóstolo , pois fo ron uns anxos os que lle colocaron en 1640 a Miguel juan Pe
llice r a pe rna amputada anos atrás e nos seus relatos non existe intervención de Santiago. Sen 
embargo, apa rece ó outro lacio de Pellice r, ámbolos clous axeonllaclos perante o Pilar, nunha 
das p rimeiras estampas sobre o asunto, a que foi portada do informe do médico alemán Pe
te r Ncura th que veu a Zaragoza para ave rigua-las ci rcunstancias do milagree que foi editado 
en Madrid na imprenta Real en 1642, tra la vis ita que fi xo o rapaz á Corte, onde o recibiu Fe
lipe IV (NEU RATH , P.: Miraw lL1111 Div(Je Vi1gi11is, qLiae CaesaraL1gL1stae cnis pll ero abscissL1111 ; re
p roducido en El espejo de nues tra historia , Zaragoza, 199 1, p. 462). 

,., O /3rcviariu111 apostolorwn aludía a un reparto que cabería cualificar de arbitrario por non es
ta r fundamentado en textos da Escritu ra ou entre os Apóstolos dos te rritorios do mundo co-
1iec iclo claquela, no que lle corresponcleu a Santiago o Maior a Hispania . Aíncla que o Brevia
rium era de fin ais do século V! e parece que foi cOiieciclo no reino visigodo ele Toledo a finais 
do VII, segundo proba un opúsculo fal samente atribuído a Santo Isidoro , a súa difusión non 
se produciría de modo e ficaz senón a través dos Commentaria de Beato de Liébana, é clicir, a 
fin ais do século VIII. A segunda fonte xo rcle a raíz da aparición dos restos do Apóstolo a prin-

- cipios do século IX e é a que habitualmente se co1iece como da Ii -aslatio Sanclijacobi. O acha
clo da suposta tumba do Apóstolo en !ria Flavia suscitaba unha contradicción co texto dos 
Feitos dos Apóstolos, que o facía víctima ele Herodes, clegolaclo en Xerusalén (Act. 12, 2; na 
crcino loxía fíxase o feito arrecia r do ano 4 3 ou 44 , por referencia á ma rte ele Herodes Agripa) . 
A lencla da Traslc1tio Sancli jacobi establecía que os discípulos do Apóstolo terían embarcado 
cos seus resLOs nunha nave sen piloto que arribou ás costas galegas, enterráncloo clespois .te
rra adentro ; cleste modo explicábase coherentemente a aparición compostelá. 

" Dentro do manuscriLO dos Moralia_ in Job de fina is do século Xlll que se conserva na Seo zara
gozana engacliuse, a modo de "escolio" e da mesma _época, un ha Historia de la milagrosa fL111da
ció11 de la Sa nta C(1pilla na que se recollen tóclolos elementos integrantes da lencla. Como o mo
tivo da mesma é precisamente a edificación clunha igrexa dedicada a Santa María , da que hai 
noticias do século X (existe un testamento sacramental clun Mucio , barcelonés faleciclo en Za
ragoza antes do 987, no que se contén unha manda ele cen saldos á súa igrexa ele Santa Ma
ría), suponse que a antigüiclacle da lencla non é moito menor que a da Ii-aslatio Sane ti jacobi. 

2• O modelo seguía plenamente vixente a mediados do século XV!ll , e a el atense estrictamen
te Francisco Bayeu para pintar un dos primeiros !enzas que se lle atribúen , Aparición da Vir
xe Pila r rn Za ragoza (colección particular za ragozana; reproducido en MORALES Y fVIA RÍN, 
J.L.: Francisco Baycu , Zaragoza, 1995, p. 76). 



27 En 1631 eclitouse en Zaragoza un prego salto titulado Svmario de la ven ida de Santiago a Es
paiia ... asinaclo por Luis Díez ele Aux (impr. ele juan ele Lanaja y Quartanet) en verso roman
ce, en que insiste na predicación e a conversión dos primeiros nove discípulos e ele como foi 
a Santa Capela o primeiro templo fundado en España por mandato da mesma Virxe María. 
Pegado en forma ele carte l, servía para ap render ó pobo. Nel hai que destaca-la importancia 
que se lle outorga ós feitos do Apóstolo, fronte a outros escritos en que se prestaba maior 
atención á aparición ele María e a determinación ele que se lle edificase ltn templo, por exem
plo o citado ele Medina ele 1495, no que se contén a primeira composición en verso en loan
za da Virxe do Pilar que se coñece. A evolución entre un e outro romance clébese seguramente 
a que a vincla ele Santiago estaba a ser cuestionada. 

2• Cfr. REDONDO CONTRERAS, M.j.: El sepu lcro en Espafla en e/"siglo XVI, Madrid , 1984, 
pp. 228-230. 

" RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: El Colegio Real de la Compaiiía de jesús de Sa lamanca, Sa
lamanca, 1985, p. 103. 

'º VALDIVIESO, E. e SERRERA, j.M.: Pintttra sevillana del primer tercio del siglo XVII, Madrid , 
1985, p. 237. 

31 Cfr. LÓPEZ TORRIJOS, R.: "Grabados y dibujos para la entrada en Madrid ele María Luisa ele 
Orleans" , A.E.A., n.º 231, (1985), pp. 239-250; e ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, T.: 
"Claudia Coello: dibujos festivos", A.E.A., n.º 263, (1993), pp. 256-277. 

32 Sobre o asunto, cfr. PLAZA SANTIAGO, F.j. ele la: Investigaciones sobre el Palacio Real'nuevó de 
Madrid, Madrid, 1975. 

33 A estatua non chegou a colocarse porque o seu gran peso ameazaba a cúpula . Foi subst i
tuida pala sinxe la cruz ele ferro que aíncla se conservá. En clous clebuxos ele 1752 obsér
vase que o modelo era un Santiago Matamouros, branclinclo alfanxe e co cabalo encabu
xaclo alzado sobre un mauro vencido no chan (PLAZA SANTIAGO , F.j. ele la: 
Investigacion es ... , Op. cit., p. 155). 

" Aclemais das citadas, existían dentro do Palacio outras representacións ele Santiago pre
vistas por Sarmiento. Nunha luneta da bóveda ele entrada á capela, Giaquinto pintou un 
Santiago en Clavija e o esbozo consérvase no Prado. Nalgún momento consiclerouse que 
un esbozo ele asunto semell ante que se conserva no Jvletropolitan ele Nova York podía 
·ser unha primeira idea para esa pintura. Morales iclentificouno co cleseño para o desa
parecido Swlliago Matamouros que adornaba a bóveda do lad o norte da colex iata ele La 
Granj a ele San Ilclefonso , obra desaparecida ele Mariano Salvador Maella (MORALES Y 
MARÍN, j.L.: Ma riano Salvado r Ma ell a, Zaragoza 1996, p. 254). Este autor puxo· en re
lación esta pintura con clúas estampas ele Santiago Matamouros moi semellantes feitas 
segundo clebuxo ele Maella por Manue l Salvador Carmona: unha delas,_ qué servía ele 
portada á Missa e propiae Jestornm quae gen eraliter in Hispania celebra ntur, editada en Ma
drid en 1769 por Joaquín !barra, e outra, máis grande, gravada por joaqufn Ballester 
(lbidem, pp. 234 e 242). 

Nas medallas que habían ele colocarse sobre as portas da galería principal do Palacio, figura
ba no lado relixioso a ele Cristo enviando a predicar a Espafla a Sanliago e no lado militar a Ba
tc1l/a de Clavija. A primeira foi realizada antes do 28 ele abri l ele 1753 polo escultor juan An
ton io ele Paclua e taxacla por Felipe ele Castro en nove mil reás. Na actualiclacle clescoñécese 
o seu paracloiro. A outra fíxoajuan Porcel e consérvase no Museo do Prado, senda taxacla por 
Olivieri y Castro nas altísimas cantidades ele vintecinco mil e vinteclous mil reás respectiva
mente (TÁRRAGA BALDÓ, M.L.: "Los relieves labrados para las sobrepuertas ele la galería 
principal del Palacio Real", A.E.A., n.º 273, (1966), pp. 45-67). 

" PLAZA SANTIAGO, F.]. ele la: lnvesligaciones . . . , Op. cit., pp. 310-313. 
36 Carta ele 24 ele setembro ele 1750, transcrita por PLAZA SANTIAGO, F.]. ele la: Investigacio

nes .. , Op. cit., p. 398. 
37 Ponz na súa obra Viage, t. 1, carta 11, referiuse nunha nota, corrixinclo a súa primeira edición, 

a catro retabliños, informando do traslado das al)tigas pinturas. Na terceira edición refírese xa 
a cinco retablirios, se ben confunde o ele Santiago co ele San Bertomeu. 

" V nota 34. 
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" Fíxose un so rteo en Palacio en 1791 entre San Fernando, San Luís e San Carlos para decidir 
cal deles lle ciaría nome ó Colexio, que, como é sabido, chamouse ele San Fernando por re
sultar gaiiaclor (TORM O Y MONZÓ, E.: Las igles ias del antiguo Mad rid , Madrid, 1927, reecl. 
1972). Non en Lócla las obras reais se fi xo memoria ele Santiago. Así, na serie ele caclros ele ba
tallas que pinta Maella para a Casita do Príncipe ele El Escorial en 1789 non aparece a bata
ll a el e Clavij a, e en cambio inclúense as das Navas ele Tolosa, o Salado e o Sitio ele Tarifa. 

'" PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: "Nueva documentación para un Tiépolo problemático", A.E.A., n .0 

197 , (1977), pp. 75-80; URREA,j.: 'Tiépolo y Preciado ele la Vega en la embajada ele Lon
dres", Bolelin del Museo del Prado, n. º 33, (1994), pp. 53- 58. 

•11 SC HENONE, H.H .: Iconografía del arte colonial , Buenos Aires, 1992, t. 11 , pp. 712-71 3. Se
gundo esle aulOr, a apari ción ele Clav ij a foi obxecto clunha adaptación americana, con sim
biose do Apóswlo e do cleus Yllapa , o que rompe a cántara da chuvia. Santiago aparecía en 
1534 en Cuzco, onde Manco Capac 11 sitiou a uns poucos españois ali goreciclos, que se sal
va rían grac ias a un raio que caeu na terra e escorrentou ós indios, motivo polo que os indios 
dende entón lle chaman Santiago ó lóstrego. 

"' A atribución a cada Apóstolo clun artigo dos doce do Credo ten a súa orixe mm sermón do 
pseuclo- Agosli1io el e finais do século VIII e mantívose ó longo dos séculas o costume ele re
presentalos unidos ó seu artigo. A contribución ele Santiago o Maior ó Credo era a proposición 
te rcia: "Qui co11ceptus est de Spírílu Sancto, natus ex María vírgine". Son moi numerosos os exem
plos meclievais clesla iconogra fía: FRANCO MATA, A.: "El 'doble credo' en el arte medieval his
pánico", Bolclin del Museo All¡ueológico Nacional , Xlll , (1995), pp. 119-136. De mediados do 
século /..'V II , atribuído a C. García Salmerón , existe un apostolado clestas características (Mu
seo do Prado, cleposilaclo Santiago o Maior no Palac io Episcopal de Mondo1iedo), no que a len
cla corresponde á p roposición anterior á usual: "Et in j esucristwn Fi lium eius u11icu111 do111inu111 
110.11.nim" (ANGU LO ÍÑIGUEZ, D. e PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: Pintura espaiiola. Toledo. Siglo 
XVII . Primern mitad, Mad rid , 1972, p. 144). Pouco antes ele remata-lo século XVIII , Vicente 
Ma ri ani gr:wou un aposwlaclo con lenclas do Credo no que a Santiago lle corresponde a ele "Foi 
conc ibiclo po r obra do Espirilo Santo e naceu ele Santa María Virxe" (Cfr. Museo del Prado. Ca
tá logo de Estampas, Madrid, 1992, pp. 128- 129, n.º 569 a 582) , que seguramente sería a que 
fi guraría no clebuxo prepara torio ele Preciado ele la Vega que non fo¡ o elixiclo. 

•
11 Con sombreiro e bordón aparece na Ascensión atribuida a juan ele Flanclres procedente do reta

blo ele San Lázaro ele Palencia (Museo do Prado). Os atributos de peregrino non adoitan fa ltar 
nas tallas do Apósto lo incluidas nos entrepanos dos retablos. Nos apostolados tan frecuentes a 
parti r ele fin ais do século XVI iguálase algo máis a súa indumentaria á dos clemais apóstolos , 
pero polo xeral non acloila faltar alomenos o bordón e a esclavina no manto ve rmello. 

"' Os santos cabaleiros San Miguel e San Xurxo cumpren a misión ele clefencle-las almas contra 
o maligno, representado en forma ele dragón, e por iso son intercesores especiais á hora da 
mon e. San Mart i1io non ten tal carácter e, nesle aspecto , o seu paclroaclo ele cabaieiros ten que 
ve r coa historia da súa vicia, pois inicialmente fo¡ soldado ele cabalería. 

A gran devoción a este santo que exis te no norte de España, onde se compraba po las in
numerables cl eclicacións ele templos, vé n da peregrinaxe a Tours, a peregrínatío galliwna , 
que cl ete rminou un fenómen o se mell ante ó de Composte la, aínda que de m en ores cli
mens ións. Co ntra riamente, o carácte r ele cabale iro de Santiago es tá unido exclusivamen
te á súa imerve nción milagrosa á fronte do exército c ri st ián e, aínda nes te caso, é o pe
regrino quen monta a cabal o . 

" As xe rgas son tres: Predicación de Sa ntiago, Aparición da Vi1xe en Zaragoza e Milagres da Vírxe. 
Dálanse entre 1495 e 1500 e constitúen unha auténtica narración dos feitos da vicia do Após
w lo. Na primeira descríbese a Dispersión dos Apóstolos, con Xerusalén ó fondo e Santiago bi
cánclolle as mans á Virxe, Predicación, Bautismo de Atanasia e Chegada de Santiago e Torcuato a 
Za ragoza. A terceira narra calro milagres que deberon acadar moita sona no momento, se ben 
non foron recollidos en ningún compendio: uns mallo rquinos atopan no Pilar ó seu filio pe
queno que caera ó mar, un cativo dos mouros invoca á Virxe que o ceiba e agóchao clebaixo 
do seu manto, a Virxe clevolve san ó filio pequeno clunha muller que a invocou canelo o co
lleu un lobo, uns irmáns zaragozanos acusados fa lsamente en Albacete son liberados do cár
cere pola Vi rxe que cleixou as po rtas abenas. 

---



•
10 As táboas do retablo ilerdense, consideradas clun pintor do círculo ele Miguel Ximénez (co

nocido en Zaragoza ele 1462 a 1505), que se conservan no Museo do Prado representan O 
e111barc¡L1e do carpo ele Santiago en Xafa e o seu Ti'ansporle no carro tirado polos lauros, coa raíña 
Lupa ó fond o asomando por unha ventá. Árnbalas táboas pertencían a un retablo con esce
nas da vida do Apóstolo, pois en Bruxelas existe unha terceira co Bmitizo do mago Hennóxe
nes e sábese dunha cuarta, agora en paracloiro ignorado, polo que parece era relativamente 
grande e polo tanto puiclo conter algún episodio relativo á predicación e aparición da Virxe, 
tenclo en conta o territorio en que traballou o pintor. 

47 Esta lencla é máis cofiec icla en Espaiia como un milagre atribuído a San Domingos da Calza
da, eremi ta que colaborou activamente a p rincipios do século XI no trazado dun cami1io se
guro para os peregrinos de Santiago . O fili o duns peregrinos alemáns íoi acusado fal samente 
por unha taberneira de roubar unha copa e fo¡ axustizado. Os seus pais, ó regresaren de San
tiago, encontraron ó seu fill o vivo po r obra do Apóstolo e ó comunica-lo suceso ó alcaide, 
este burlouse deles clicíndolles que o seu fili o estaba tan vivo coma o galo e a galiña que ía 
comer de contado; ax i1ia, os dous asados puxéronse a cacarexar e a correr. 

' 8 Nas pinturas murais de finais do século Xlll da igrexa de San Xoán de Uncastillo (Zaragoza) 
figuraban xa as escenas do milagre do escriba Xos ías e Santiago ante Herodes. 

'" Na Rioxa ou as súas inmediacións existen varios retablos algo anteriores ó de Santiago de Lo
groño que contén escenas relacionadas coa tradición pilarista. Así, en Viana (Navarra), a es
casa distancia de Logroli.o, atópase un retablo de 1631 atribuído a Juan Bazcardo con Mata
mouros na caixa central e pinturas da Aparición da Virxe , Predicación e Decapitación; en 
Juberas, o retablo de 1653 contén unha Predicación , Aparición da Virxe e Degolación; a cuar
ta pintura é un Matamouros. 

'º No Coclex Calixtinus, do século XII , prevense contra os navarros, ós que se alcuma de impí
os, viciosos e depravados, porcos no comer e beber e cunha lingua que recorda ó ladro dos 
cans, condición da que participan tamén os vascos (ed. de A. Moralejo, C. Torres e ]. Feo: Li
ber Sancli )acob i. Coclex Calixtinus, Santiago de Compostela, 1951 , V, VII). 
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O cult o a·Samiago en Galicia. Lugares ele procedencia clalgunhas pezas da exposici c;i n 
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TESTEMUÑOS DE RAÍZ COMPOSTELÁ 

OURIVERÍA EN HONOR DE SANTIAGO 

Alejandro Barral Iglesias 

"/-loe Dei Lignum Dedernnt Sancto lacobo Apóstolo". 

(Reverso do Crucifixo chamado ele Orcloño 11) 

a inscrición que reza neste Crucifixo 1, en referencia ó anaco do maclei

ro da Cruz ele Cristo: "Este Leii.o de Dios dieron al Santo Apóstol". Trátase 
clun agasallo ó Apóstolo, pero os seus cloaclores quedaron no anonima

to, xa que, ó estar cortada a lámina do reverso, fai ilexibles os seus nomes: OV / 
DI . . ./ LIS ... / RM .. ./ M .. ./ l. .. , no brazo horizontal. 

As innumerables cloazóns ó discípulo ele Xesuscristo, das que nos chegaron 
un número moi reducido, son un indicativo da devoción e amor puros a Santiago 

o Maior, a través dos séculas. No século Xll é xa tan abundante o número ele obras 
cloaclas á basílica xacobea que lle chama a atención ó xeógrafo musulmán Al-Aclri

si na súa viaxe a Compostela e di que pasaban ele trescentas cruces, graneles e pe

quenas, ele ouro e prata con peclras preciosas, que transporta a imaxinación ós pri
meiros séculas do culto xacobeo e da peregrinación: IX-Xll. A penetración no 

historial ele cada peza - conservada ou desaparecida, aíncla que con breves cles
cricións clocumentais- : cloaclores, lugar ele procedencia e personaliclacle do artis

ta ou filiación a un taller é tocio un ernpet1.o en profundar a través do tempo no fe 

nómeno da peregrinación xacobea e a súa significación no Camit1.o de Santiago, 
símbolo mesta rede de arterias - os Camili.os- que se reticulan amplamente na 

pel de Europa, ramificándose ata as profundidades das rexións orientais: Polonia, 
Rusia, Xeorxia , Armenia ... , atraídas pola fama da tumba de Santiago, na Fisterra 

occidental, e o brillo dos milagres, segundo a Crónica Iriense. 

As ofrendas ó Santo Apóstolo quedan reflecticlas no himno da peregrinación 
"Dum Ptaer familias": Iacobo clat pariwn omnis mimclus gratis. Esta gratuiclacle e libe

raliclade das ofrendas de todos ó Seli.or Sanct-lago queda expresada na visita de 

cada peregrino ós "Honores" onde se gardaban e expoli.ían á veneración as reliquias 

ele Santiago - coroa, bordón ... - e dos santos: altar da tumba, capela de Reliquias 
e Tesauro, etc., depositando en cada un destes "lugares" a doazón propia ou que se 

facía no nome doutro2: unha imaxe, unha cruz, un cáliz ... , pero tamén a cera, un 

mantel ou as cacleas clun cativo que vili.a face-la redención da súa prisión3. 
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A "memoria" dese gran movemento de fe cristiá e de conversión, pe
culiar do Santuario compostelán, constitúe o acervo cultural e cultual de Eu
ropa. Volver retoma-lo tema da ourivería -como podería ser calquera outro 
da Catedral- é afondar na esencia mesma dos sentimentos da peregrinación 
e da espiritualidade xacobea que os animaba a emprende- lo Camiño, para, 
salvando as non pequenas dificultades, chegar á "Meta": a tumba de Santiago 
no occidente hispano. A este sentimento agochado nas innumerables doazóns 
ó Santo faise soamente referencia dunhas cantas pezas que, aínda que aludi
das abundantemente en múltiples traballos, non deixan de ter unha alta sig
nificación, como homenaxe a tódolos que percorreron a "Vía das estrelas" e 
ofrendaron o seu voto, rico ou pobre, en honor ó Santo patrón. Moitos des
tes exvotos entraron no mundo da lenda , como os seus mesmos cloadores . Na 
lenda entrou a matrona galaico-romana, a famosa raíña Lupa, que fai o Libe-
1wn Donwn do "mausoleo familiar" que acolle o Corpo Santo que os discípu
los trasladan dende Xerusalén, para converterse na tumba apostólica, xa fa
mosa en todo o mundo . 

Un misterioso arco histórico trasládanos ós primeiros anos do século IX, 
en que Teodemiro de Iria Flavia descobre a tumba de Santiago iri arcis marmo
ricis, co que se recomeza o culto sepulcral cunha intensa devoción que trae as 
primeiras ofrendas en honor de Santiago. Na cabeceira da peregrinación a figu
ra rexia ele Afonso lI o Casto (791-84 7) que, oíndo a narración das lucernarias, 
apúrase a visita-la tumba "para venerar tan precioso Tesouro'\ e que xunta
mente coa construcción da basílica fai os primeiros presentes, cos que o mo
narca fornece o culto, segundo a "Crónica de Iria": "Dotou o sancto litgar con moi
tos daos et joias''s, sen lugar a dúbidas, o enxoval litúrxico, do c¡ue non nos 
chegou ningunha peza. A tipoloxía das cruces procesionais, que se depositaban 
sobre o altar para a liturxia eucarística, está representada na lauda de Teodemi
ro (t847), colocada mm soporte sustentante. ¿É a cruz episcopal do bispo irien
se ou a cruz doada polo Rei Casto? 

O achado da tumba apostólica queda ligado ó emperador Carlomagno, 
fabulado na "Historia de Turpín", libro IV do Codex Calixtinus6 , coas súas es
tampas miniadas. No "Soño de Carlomagno" Santiago indícalle o lugar da tum
ba a través do Camiño das estrelas;, a Vía Láctea, ou galaxia cara á Galicia do 

finisterrae hispano8 . Na lenda queda expresada a misteriosa relación existente 
entre Compostela, o campo das luminarias, e Aquisgrán, a capital dos reis ca
rolinxios9. Lembranza desta relación é a alusión ás doazóns carolinxias ó Após
tolo: "dotouna dignamente de campás, panos, libros e demais ornamentos"' º, ás 
que respondeu a Igrexa compostelá co "aniversariwn pro emperatore domino Ka
rolo qui multa bona contulit ecclesie compostellane"". 

En 874 os reis astur-galaicos, Afonso III o Magno e dona Ximena agasa
llan á basílica xacobea coa que foi durante séculos a cruz emblemática com
postelá, ro u bada do Tesouro catedralicio en 1906. 



A preciosa xoia era de ouro batido sobre alma de madeira, cunha miúda 

trama ele filigrana, realzada no anverso con peclras preciosas (unhas setenta e 

nove). O seu liso reverso ornaméntase con bordura de cordonciño espigado e me

clallóns ovais con graneles peclras nos extremos, mentres que no disco do cruce 

reitérase a filigrana, formando palmetas racliais, e no seu centro un broche rec

tangular aplicado, esmaltado en cloissonne, cunha representación de clúas pombas 

brancas, picando unha froita azulada sobre fondo verde. A presencia do esmalte 
é unha noviclacle na Cruz Compostelá, que substitúe ó camafeo romano da Cruz 

dos Anxos ele Oviedo, regalo ele Afonso 11, en 808. Póclese pensar nunha xoia en 

uso, que clona Ximena ofrece a Santiago, integráncloa na cruz. 

A dedicación oferencial en honor do Apóstolo ,queda expresada na lencla 
do reverso: 

"OB HONOREM SANCTI IACOBI APOSTOLI" 

"OFFERUNT FAMULI" 

"ADEFONSUS PRINCEPS" 

"ET SCEMENA REGINA". 

"HOC SIGNO TUETUR PIUS" 

"HOC SIGNO VlNCITUR INIMICUS". 

"HOC OPUS PERFECTUM EST" 

"IN ERA DCCCC DUODECIMA". 

"EN HONOR DO SANTO APÓSTOLO XACOBE" 

"OFRÉCENA OS SERVOS" 

"AFONSO, O EMPERADOR" 

"E A RAÍÑA XIMENA" 

"CON ESTE SIGNO DEFÉNDESE O XUSTO" _ 

"CON ESTE SIGNO É VENCIDO O lN!MlGO" 

"ESTA OBRA REMATOUSE" 

"NA ERA DE NOVECENTOS DOCE" 

Segundo as fotografías conservadas da Cruz Compostelá, as clescricións 

dos que tiveron a sorte ele vela 12 , os estudios descritivos da ovetense Cruz dos 

Anxos' 3 e os estudios comparados das mesmasH obsérvase que eran exactamente 

iguais, coa mesma estructura, materiais e tamaño; e con idéntica ornamentación 

ele filigrana e a mesma disposición de xemas e a mesma inscrición, aínda que 

máis curta no caso da compostelá. Cunha diferencia de sesenta e seis anos, e 

unha evolución substancial na forma e ornamentación ele esmaltes, representa

da na Cruz da Victoria, que o mesmo Afonso llI regala á lgrexa de Oviedo en 

908, parece estar indicando que se quere dota-la lgrexa compostelá do mesmo 

signo ele Afonso o Casto. A Cruz Compostelá estaba feita por estampación, éos 

mesmos moldes ele prensado e repuxado da inscrición: ¿é unha cruz antiga ou 

máis ben unha reproducción? 

Saícla do obracloiro ele Gouzón, di a lenda que a cruz ovetense foi feita por 

anxos peregrinos, seguramente artífices itinerantes. As clúas cruces están empa

rentadas coa ourivería do norte ele Italia , dos séculas Vll- Vlll, dentro das tracli

cións godas herdaclas ele Bizancio. 

Da época prerrománica queda a lembranza da doazón do enxoval litúrxi

co dos reis Orcloño 11 e clona Elvira, ele prata, ouro, marfil e cristal, decorado con 

pedrería e esmaltes, "admirablemente feito", que "ofrecen ó sacrosanto altar do 

glorioso señor Xacobe Apóstolo" 15. 
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Os séculas XI e XII 

Esta época vai contempla-lo esplendor da Compostela románica coa 
gran basílica da peregrinación, dentro da culminación do proceso cultural ini

ciado en Aquisgrán. 

Dentro dos extraordinarios programas iconográficos, plasmación dos feí
tos bíblicos e das traclicións da cristianclacle, non destaca menos, por desapareci
do, o pratal románico, obra do primeiro arcebispo compostelán, don Diego Xel
mírez, que fai sobre a tumba apostólica na capela maior. 

As fontes ele influencia ele tan grandiosa obra das artes menores son euro
peas. Xelmírez na súa viaxe a Roma, no verán ele 1104, pasa polos graneles mos
teiros do sur ele Francia e ele Italia, onde atopa exemplares da obra que fará sobre 
a tumba ele Santiago. Na festiviclacle ele San Miguel celebra a liturxia baixo o ci
borio que se acababa ele estrear no mosteiro ele Cluny (Francia), que recorcla ó 
compostelán na súa miniatura ele 1095. A través das referencias da Historia Com
postelana e do Codex Calixtimis e da clemais documentación compostelá puiclose 
valorar tan extraordinaria obra e facer reconstitucións gráficas que nos acheguen 
ó que o pratal xelmiriano puiclo ser. 

O frontal do altar apostólico, ele prata e ouro, "primoroso e espléndido 
polos seus labores", ele "bonitas flores e (. .. ) fermosísimas columnas", en que 
destaca a plasmación iconográfica que relata o Codex Calixtinus: "Teñ esculpi
do no seu centro o trono do Señor, no que están os vintecatro anciáns na mes
ma orcle en que os viu San Xoán (. .. ) no Apocalipse, a saber, doce á clereita e 
outros tantos á esquercla, e tenclo nas súas mans cítaras e pomos ele ouro 
cheos ele perfumes. E no centro está sentado o Señor, coa cacleira ele maxesta
cle, tenclo na man esquercla o libro da vida e ciando a bendición coa clereita. 
Arreclor do trono, como sostemento, están os catro evanxelistas (. .. ). Os doce 
apóstolos están ordenados á clereita e á esquercla, tres na primeira fila á clerei
ta e tres enriba. Igualmente hai tres na primeira liña á clereita e tres enriba (. . . ) 
entre os apóstolos fermosísimas columnas". 

O frontal levaba no bordo a inscrición: "Diego segimdo, prelado que Jit e de 
Santiago, esta tabla/ Hizo cuando un qiiinquenio su episcopado cumplió./ Y del teso
ro del santo apóstol setenta con cinco/ Marcos de plata para coste de la obra contó. 
Rey era entonces Alfonso y su yema el conde Raimimdo/ Cuando el prelado dicho tal 
obra a cabo llevó". 

O ciborio, que cubría o altar e maila tumba ele Santiago, faise, segundo a 
Historia Compostelana, "para honor do Altar apostólico(. . . )" e con "exquisito gus
to", senclo un alarde das artes suntuarias que tan minuciosamente describe 
Aymerico Picaucl no Codex Calixtinus. De planta caclracla, levaba nos seus esqui
nais altas columnas recubertas, ele bronce, cos seus fustes decorados con moldu
ras helicoidais e decoración vexetal -rosetas ... -, en correspbnclencia coa orna
mentación do Mestre Esteban nos ferrnosos exemplares marmóreos das portadas 
do Paraíso e Praterías e máis tarde seguidas polo Mestre Mateo no Pórtico da Glo-



ria e tamén na columna broncínea do bordón do Santo Apóstolo. Sobre as co
lumnas montaban unha serie de carpos que daban lugar a unha movida arqui

tectura ascensional, nas que se desenvolve un vizoso programa iconográfico. 

No primeiro carpo, aparecen arcos cabalgando sobre as columnas, se

guramente trilobulados. Os seus exteriores, "esculpidos e pintados", levaban 
nas penclentes dos arcos anteriores e posteriores anxos trompeteiros, anuncia

dores da resurrección do día do xuízo, traída por Cristo; e nas laterais re
presentábanse os profetas Moisés e Abrahán e Isaac e Xacob. Son os patriarcas 

do Antigo Testamento cos que Deus establece a alianza co pobo ele Israel, que 
encerra a promesa de salvación feita no paraíso e que realizará o Mesías16. No 
interior fórmase unha bóveda coa representación -¿pintura , esmalte ou es

malte en frío? 11- da exaltación do Corcleiro ele Deus, sostendo unha cruz co 
seu pé , tan socorrido nas representacións medievais: é o Corcleiro eucarístico 

que cumpre a promesa ele redención na Cruz e que reitera sobre o altar, esra
blecenclo a nova e definitiva alianza. Terman do seu trono oito anxos, que se 

corresponden ó par de virtudes que "en figuras de mulleres [son] aquelas oito 
virtudes especiais que cita San Paulo''. 

Un segundo carpo, seguramente organizado cun frontón a cada lacio no 
que se abrían tres fornelas para as imaxes, ocupábano os doce discípulos do Cor

deiro, presididos por Santiago, aíncla co simbólico libro identificativo dos após

tolos e non ele peregrino, e bendicindo coa man dereita. Son os fundamentos da 
nova Xerusalén descendida do ceo, que levan a mensaxe salvífica ele Xesuscristo 

ata os confíns da terra. Nos esquinais "están esculpidos os catro evanxelistas cos 
seus propios símbolos'', que transmiten a mensaxe evanxélica por escrito. Na cul

minación dos frontóns "están sentados catro anxos, custodios do altar''. 

Remata cun curioso e ben pensado terceiro carpo, que expresa plastica
mente, ele modo perfecto, o misterio trinitario. Nun dosel de planta triangular, a 

través dos seus arcos vese "esculpida a Santísima Trindade" en imaxes ele vulto: 
"no primeiro arco, que mira a occidente, levántase a persoa do Pai'' (que daba á 

parte dianteira do ciborio); "no segundo, orientado ó sueste, está o Filio e, no ter
ceiro, que mira ó norte, a persoa do Espírito Santo''. Sobre este carpo "hai unha 

reverberante bóla ele prata sobre a que se eleva unha preciosa cruz"18. 

O retablo xelmiriano, do que fala a Historia Compostelana, era un precioso 
"retro altaris tábitla moi elaborado con antigüidacles, cun valor que supera a mate

ria"19. Del consérvanse os clebuxos ele Vega y Verdugo, de mediados do século XVII. 

Este monumental conxunto foi froito da colaboración ele broncistas, es

maltistas, pintores e ourives. Entre estes colaboradores debe incluírse a Ranclul

fo, ou Tanclulfo, encargado da ceca compostelá, e ós irmáns juan e Gaufriclo. 

Diante do altar de Santiago - pencluraclas clunha trabe substituída en 

1558 por un arco forxaclo- estaban as lámpadas votivas ofrendadas ó Señor 

e Patrón das Españas. A extraordinaria pala súa forma e simbolismo era a ele 

Afonso I o Batallador, coa inscrición : "El alma de Af onso, Rey de Aragón, que a 
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sit memoria ofrece y clona a San ]acabo, descanse en la paz eterna". ó seu lado fo

ronse colgando as de Afonso XI de Castela e León e a do cristianísimo rei de 
Francia ,. a de Fernando IV, en 1311, de Santa Isabel, a raíña de Portugal, a de 

don Manuel o Afortunado e a dos Reis Católicos. Esta serie de lámpadas rexias 
estaban acompañadas das da nobreza e os peregrinos. En 1572 sumaban vin

tetrés as lámpadas expostas20 • 

Importante chegou a se-la colección ele cruces do Tesouro, das que se con
servaron uns cantos exemplares: a Cruz dos Roleos, dentro da transición do pre

rrománico ó románico, relacionada coa ourivería ele Renania; a Cruz do Apósto
lo, chamada ele Orcloño 11, relacionada coa arte europea que leva ó imperio dos 

Otóns, ámbalas clúas da segunda metacle do século XI; e a Cruz do Reino Latino 
ele Xerusalén ou Cruz ele Carboeiro, ele comezos do século Xll, agasallo ele Calis

to 11 -tan relacionado con Santiago- canelo aíncla era arcebispo ele Vienne do 
Delfinaclo, en Francia; e a flordelisada Cruz das Perlas dos reis ele Francia, de 

obracloi ro parisiense do século XIV21 • 

Os séculos Xlll, XIV e XV 

Estes séculos son testemuti.os das riadas ele peregrinos: "É sabido ele todo o 
mundo, lago asistí ron tantas gentes qite era milagro e tmían ofrendas po1' amor a San
liago"22 . Innumerables son, en efecto, as cloazóns en honor a Santiago. 

Unha fermosa representación da época fórmaa o conxunto ele imaxes ele 

Santiago, que por máis coti.eciclas non cleixan ele ser enumeradas. O famoso San
tiago Peregrino Coquatrix, ele escola parisina ele comezos do XIV, con relicario na 

súa man esquercla, á que fai alusión a cartela na que reza: "En este vaso ele oro que 
sostiene esta imagen está w1 diente clel Bienaventurado ]acabo Apóstol, la wal rega ló a 
es ta Iglesia el ciudadano parisiense Gmifreclus Coquatrix. Rogad por é/"23 • ó seu lacio 

a de Santiago Peregrino Roucel, do primeiro cuarto do século XV, tamén das es
calas ele París, que leva na súa base a inscrición con recordatorio dos seus 

cloadores: "Donaron esta imagen el noble varón Sei'wr Iohannes ele Roucel, militar clel 
Reino ele Francia, y sit esposa Iohanna para lwnor ele Dios y de San ]acabo ele Galicia. 
Y yo Iohannes lo traje de París ele parte clel Prefecto. Rogad por ellos"H. 

De 1500 a 1650. As cloazóns da Idade Moderna 

Coa Ida ele Moderna comeza a .renovación da face da basílica medieva l, 
cunha valoración interior e ex terior, con criterios renacentistas e barrocos, 

que se estencle dende comezos do XVI a mediados do XVlll; magno esforzo 

no que se xuntan os reis, arcebispos e o capítulo compostelán , en correspon

dencia co prestixio da tumba ele Santiago e a capaciclade ele convocatoria da 
peregrinación, aínda que esta climinúe a causa da Reforma e con ela as doa

zóns foráneas ó Apóstolo . De tocios modos, a ourivería vai exercer, ele novo, 

un poder fascinante no culto xacobeo. 



O renacemento inaugúrase coa custodia procesional ele Antonio ele 
Arfe, que modela entre 1539 e 15 73, preclaro exemplar da ourivería hispana 

e peza cume do estilo en Galicia. Destaca a dedicación do seu pedestal á vicia 
e milagres ele Santiago2s. 

O Caclro ele San Cristovo, obra siciliana do segundo cuarto do século 
XVll, ele bronce, prata e coral, é un agasallo ele don Xoán Xosé ele Austria o 
"Gran Capitán", fillo ele Felipe IV, que o ofrece ó Apóstolo na súa peregrinación 

a Compostela, xuntamente coa lámpada votiva, ele taller granadino, que loce no 
camarín do Santiago do Abrazo20 . 

De 1650 a 1879 

O barroco 

A mediados do século XVll comeza a renovación barroca, propiciada polo 
informe ele Vega y Verdugo ó cabido, centrada en "el Altm; la Custodia, el Sepulcro, 
el Santo y el Tabernáculo (. .. ) qite es la obra qite se intenta hacer en esta Santa Iglesia 
clel Sei'lor Santiago"n 

A colección ele reposteiros napolitanos, cloacla por Felipe IV en 1655 para 
ornamenta-la capela maior 28

, aluma a idea ele facer ele fábrica a decoración ele co

lumnas salomónicas, no máis puro e efectista concepto barroco, en perfecta sim

biose das diversas artes, entre as que ocupa un lugar destacado o pratal barroco, ex
traordinario conxunto ele exaltación xacobea e cántico á Eucaristía, que acomete a 

liberaliclacle do arcebispo mecenas, don Antonio ele Monroy, entre 1681 e 1703. 

O par ele cornucopias29 , cloazón da raíña clona Mariana ele Austria, a nai ele 

Carlos 11, a Santiago son ele prata cicelacla con pedrería e foron realizadas en Abs
burgo (Alemaña). As escenas centrais, ele minuciosas figuras, arquitecturas e pai

saxes en relevo sobre fondos planos, representan a "Xosé interpretando o soño do 

Faraón" e o "Encontro ele Xosé e Xacob". Están asinaclas por jakob Jáger, obra
cloiro ele escultores ele prata, pai e fillo, do mesmo nome, mentres que a obra ele 

artificio, tamén minuciosa: marco, flores, aguias con coroas imperiais, colgantes 
ele mazás e cancleeiros con mecheiros en flor, e cubertas ele peclras preciosas, es

tán asinaclas por Lukas Lang, que as elata en 1673. 

O portapaz coa Resurrección do Señor ele cristal ele rocha e ouro, obra ita

liana aclxuclicacla a Valerio ele Vicenza (1468-1546), e o xogo ele altar cun cruci

fixo e cancleeiros ele cristal ele rocha e ouro con nielado en negro, son agasallo ele 
Carlos 11 en 168330 • 

O rococó 

Como expoñente clun momento cultural altamente intelectualizado e re

novador queclou reflicticlo no culto a Santiago ele especial modo na ourivería, 
nunha extraordinaria mostra ele pezas. O mesmo que o momento final do perío-

SANTIAGO 

Altar maior da Catedral de Santiago de Compostela 

147 



SANTIAGO 

148 

do anterior, xa non serán os reis nin os peregrinos os que fagan doazóns ó Señor 

Santiago, senón os arcebispos cornposteláns e, sobre todo, os capitulares. Foi este 
un período de brillantez capitular, no que destacan doazóns como as do mestres

cola don Diego Juan de Ulloa ou o chantre don Andrés Gonclar, cunha formación 

cultural digna de mención. 

Don Diego Juan regala a lámpada e arañas que vefi.en completa-la fasci
nante ornamentación barroca da capela maior3 1. Son obra do ourive papal, o fran

cés Louis Valaclier, que realiza o traballo en Roma entre 1761 e 1765. 

Do chantre Gonclar é o cáliz obra do salm:antino Ignacio Montero. Trátase 

clunha solemne peza ele notable alcance estético que se libera das fábulas alegóri
cas renacentistas e das ornamentacións naturais do barroco, para aterse a unha 

simboloxía eucarística e xacobea . Non menos importantes son as vieiras do ma
cl ri lefi.o Baltasar Salazar32• 

O 11 eoclasícísmo 

Ten unha cronoloxía acliantacla en Compostela na acollicla que o arce

b ispo don Bartolomé Rajoy y Losada fai dos icleais de Carlos lll . A profunda 

renovación da ourivería da basílica queda representada con pratéiros cunha 

obra de magnífica caliclacle. 

Da familia francesa dos Pecul establecida en Compostela, destaca a figura 

ele Francisco Pecul con realizacións de singular valor: a Inmaculada do Sagrario, 

que realiza en colaboración co escultor compostelán Manuel ele Prado y Mariño, 
e que lle serviu para acacia-lo grao na Academia de San Fernando de Madrid; a 

estatua ele Santa Teresa de Xesús, cun maior perfil neoclásico, e o cáliz imperio 

no máis puro estilo e finísima filigrana aplicacla33 • 

Pero a xoia neoclásica e excelente peza da ourivería hispana é o xogo de 

cáliz e viñateiras do arcebispo Múzquiz, ofrendado ó Apóstolo en acción de gra
cias pola súa liberación da persecución napoleónica. É unha preciosa obra de ou

rivería de nítida e esvelta silueta neoclásica do madrile1i.o Lucas de Foro, de 1818, 
subliñacla por unha exquisita decoración de follas de acanto e guirlandas, que 
pousan en cabezas de anxos, realzada co cromatismo do ouro pulido e mate e rin

gleiras de diamantes que definen as partes do cáliz e a súa iconografía eucarísti

ca, entre a que destaca o Cordeiro místico, que no seu libro leva dezaoito rubís. 
As viñateiras son da mesma calidade3'. 

Finais do século XIX e o século XX 

Un feito transcendental xacobeo veu levanta-l a basílica do seu clecae

rnento e consecuente postración ele Compostela: a escavación da tumba apos

tólica e o re-clescubrimento das San tas Reliquias ele Santiago o Maior e dos 
seus clous discípulos. 



A investigación histórica e das lendas xacobeas, dentro das correntes his

toricistas que caracterizan a segunda metade do século XIX, ten a súa figura cen
tral no eminente histo riador e erudito arqueólogo, don Antonio López Ferreiro, 

cóengo compostelán. A noite do 28 el e xaneiro de 1879, froito dunha concien
zuda investigación, descobre as reliquias nunha improvisada e rústica arqueta no 
hemiciclo da capela maior da Catedral, tralo mausoleo que as albergara durante 

case clous milenios. Agocháraas álí o prelado don Xoán ele Sanclemente e mailo 
capítulo compostelán , debido á anunciada incursión do pirata inglés Francis 

Drake. López Ferreiro conven e o que quedara do mausoleo - cl espois das in
tervencións xelmirianas e dos barrocos- nun oratori o: a cripta apostólica. Alí 
cleposítanse as Santas Reliquias en 1891, ocupando a primitiva localización do 

sepulcro xacobeo, "s ub arcis marmóricis'', na urna xa famosa en todo o mundo. 
Dende este momento proclúcese a recuperación da peregrinación , impulsada po

los romanos pontífices - é o caso ele León Xlll coa bula Dws Omnipotens, de 
1884 , e do papa Xoán Paulo ll coas súas visitas a Compostela-, que foi en au

mento ata os nosos días, como nos bos tempos meclievais. 

A urna sepidcral do Santo Apóstolo 

Faise segundo as ideas ele López Ferreiro , con criterios historicistas e ecléc

ticos, baixo o modelo da "retrotábula xelmiriana", segundo os clebuxos cleixaclos 

por Vega y Verdugo no século XVII. De prata fundida e cincelada realizase nos ta
lleres ele José Losada coa colaboración de Eduardo Rey e Ricardo Martínez35 . 

Algunhas pezas testemuño dos reval01izados obradoiros composteláns son o 

Santiago Peregtino , inspirado no de Valaclier, sobre delicado pedestal neorrenacentis
ta, de Ricardo Martínez, conmemorativo do achaclo e restitución do culto xacobeo36 . 

Recorclos das cloazóns a Santiago nos últimos anos, pola súa contribución 

á historia das formas, son o copón do mariscal Petain , do ourive francés]. Pui

forcat e o cáliz ele Acción Católica, do maclriletl.o Cruz Cuyaube37
• 

Un exemplo das cloazóns ele finais ele século é a vieira italiana, ele prata e or

namentación ele corais, exvoto da peregrinación do ano Santo Compostelán ele 1993. 

Notas 

1 BARRAL IGLESIAS, A.: "El Museo y Tesoro". En Catedral de Sa ntiago de Compostela, Laracha, 
A Coruiia, 1993, pp . 511- 512; FILGUEIRA VALVERDE , j. : El tesoro de la rn tedral compostela
na, Santiago de Compostela, 1959, p. 44; MORALEJO ÁLVAREZ, S. : "Ars Sacra Romane Mo
numentale" . En Les Ca hiers de St. Michel De Cuxá, n. º 11 , (1980), pp. 198-201 ; Ga li ciano tem
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TESTEMUÑOS DE RAÍZ COMPOSTELÁ 

INTERPRETACIÓNS ARTÍSTICAS EN ACIBECHE 

Ángela Franco 

naturaleza dura e crebadiza do acibeche confírelle especiais caracte

res ás obras talladas neste material, consonte con aquela. Á diferencia 

do alabastro, cun ha branclura que proporciona superficies finamente 

modeladas onde as calidades táctiles son ostensibles, o acibeche afec

ta contornos duros e cortantes, en dependencia do material. Esta é unha calida

cle inherente a toda escultura realizada no negro e brillante lignito cristalizado. 

O descubrimento do sepulcro do Apóstolo Santiago trouxo consigo unha 

extraordinaria anuencia ele peregrinos, ata tal punto que se equiparou ás oútras 

clúas grandes peregrinacións: a dos Santos Lugares (palmeiros) e a ele San Pedro 

en Roma (romeiros). As peregrinacións xacobeas atraeron milleiros de peregrinos 

procedentes dos recunchos rnáis apartados, mesmo de alén dos confíns de Euro

pa; viñeron incluso ele Rusia e Etiopía. Aíluían masas ele todo o continente , corno 

demostraron os achados ele cunchas vieiras , e discorrían constantemente polas 

rúas ele Santiago, "punto ele encontro esp iritual para tódolos pobos ele Europa'", 

xeránclose uns vínculos rnoi especiais entre os compatriotas e os foráneos que re

percut iron favorablemente no intercambio cultural e artís ti co. Expórtase a devo

ción xacobea a través dos obxectos ele acibeche e outros materiais e impórtanse 

clevocións europeas, corno a Pieclacle nas súas diversas variantes, Cristo Varón ele 

Dolores e o seu misticismo, que se hispanizan e ós que eventualmente se asocian 

peregrinos, elemento moi frecuente nas esculturas ele acibeche . 

A talla do acibeche, aínda que ligada ás peregrinacións xacobeas, tamén pro

cluciu obras afastadas deste contexto, corno poden se-las esculturas ele San Sebastián 

- da súa iconografía non se adopta a medieval, senón a da época moderna-, San

to Antonio, Santa Catarina ou a lnrnaculacla, esta última directamente relacionada co 

dogma e que xerou unha inmensa iconografía durante o reinado ele Felipe lV A súa 

iconogra fía deriva fundamentalmente das sobranceiras creacións ele Gregorio Fer

nánclez. Sen embargo, a cuncha vieira e as figuras de Santiago Peregrino e a Quin

ta Angustia figuran entre os obxectos máis comunmente figurados. Os obxectos li

túrxicos, sobre todo as cruces e portapaces, adoptan formas e temas procedentes 

cloutras artes , fundamentalmente a ourivería. Non faltan os obxectos devocionais 

corno os rosarios, xeralrnente ele cinco misterios, que evocan os ele prata e outros 

materiais metálicos menos nobres. Relacionados co mundo das supersticións están 

as fi gas, amuletos contra o mal ele olio. Afectan diversas variantes, ben como 
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obxectos indepenclentes, da man clereita ou da esquerda, ben asociadas a figuras ele 
Santiago Peregrino, incidindo no carácter taumatúrxico da simboloxía xacobea. Un 

mundo sumamente controvertido e indicativo de épocas extremadamente comple

xas canto a crenzas e supersticións. 

A cuncha vieira é frecuente en sepulcros, como van demostrando as sucesivas 

escavacións practicadas en diversos países europeos -abadía ele Keynsham, Bristol; 
Winchester, Hampshire; Olofspoort, Amsterclam, etc.-. Cosidas ós vestidos, eran leva
das polos peregtinos e con elas acompañábanse na súa clerracleira morada. No cmceiro 

norte da Catedral compostelá apareceu algún exemplar clatable entre os séculas IX e 
Xll2, século este último ele gran profusión e ó que pertence outro exemplar atopaclo na 

igrexa ele San Denís de Esslingen3. Este obxecto maii11o proliferou durante a Iclade Me
dia converténclose en anibuto inherente ás peregrinacións. En consecuencia, a súa re

presentación acompaña as representacións ele tocio tipo, esculturas, pinturas, gravados, 
obxectos ele culto, etc. Ás veces adhe1iase unha figura· ele Santiago Peregtino na súa con

cavidacle. Tal é o caso do exemplar ele chumbo aparecido na escavación clunha tumba 
na igrexa ele Saint- Géraud cl'Arnillac (Francia), ele finais do século XV•. Esta iconogra

fía ten a súa correspondencia en acibeche, como se pón ele manifesto en dous exem
plares conservados no Instituto Valencia de Don juan ele Madrid, nun dos cales a figu
ración do Após.tolo únese a un Calvario sintético na cara convexa'. 

A iconografía ele Santiago Peregrino en acibeche, aínda que hai q1!e rastre
xa-las súas raíces na escultura monumental, fonnouse inclubidablemente a partir 

da propia vestimenta dos romeiros, onde foi adoptada pola imaxinería. Os peregri

nos vestían dunha maneira particular, como se documenta a través dos traxes con

servados e das figuras xacentes representadas nos sepulcros. Sirvan ele exemplo o 
traxe do peregrino alemán Stephan Praum lll (1554-1591), do Gem1anisches Na

tionalmuseum ele Nurenberg, e o seu sombreiro6; e a figura xacente do cabaleiro in
glés na igrexa ele Ashby da Zouche, do século X'V7 • Sen embargo, obras tardías re

flicten a continuiclacle . da moda, xa en vigor sen clúbicla algúns séculas antes. 

Acompañábanse do bordón (bawlus), cabaz ou escarcela (cabaza), cuncha vieira 

(pectem maximus)" a máis do rosario. Estes elementos, xunto co libro, sonlle confe
ridos a Santiago, que nas tallas ele acibeche adopta tres moclaliclacles: ben só, acom

pañado dun pereg1ino ou de clous. A inclusión de peregrinos remóntase a época an
tiga; ó último tercio do século Xlll pertence o gi-upo pétreo ele Santiago coroanclo a 

clous peregrinos, na capela de Santiago ele Villingen (Alemaña)8 . Dous peregrinos 
acompañari a imaxe ele macleira de Santiago sedente do Museo ele Kalkar, proce

dente da parroquia ele Sari. Nicolao, ele finais do século XV. 

Se o peregrino xacobeo por excelencia é o propio Cristo, como se cleixa ver 

no relevo do claustro de Silos, será o propio Santiago quen se converta en figura pa
radigmática da iconografía das peregrinacións. Por iso, instáurase unha imaxe do 

Santo como gran peregrino acompañando ós camiñantes que veñen rezar cliante da 

súa tumba. As súas climensións poñen ele manifesto a dimensión xerárquica do San

to . Da figura do Apóstolo das portadas góticas pervive soamente a súa disposición 
descalzo , coa única excepción do exemplar ele Palenno, no que aparece calzaclo9 . 



A vestimenta e os atributos son os elementos que mellor definen a San
tiago Peregrino de acibeche. É excepcional a túnica rozagante, pouco práctica 
para camiñar. Tampouco é moi frecuente a túnica talar, característica en cam
bio das figuras de prata ou madeira, talladas para permanecer nas igrexas, na
mentres as figuras de acibeche se realizaban para ser transportadas polos pere
grinos ó seu lugar de orixe. Estas últimas adoptan unha serie de variantes, que 
figuran nos inventarios de encargas do século XVI. Menciónanse Santiagos de 
manto ou peaila, de pernas, de mandiletes, alusivos os primeiros a imaxes con ves
tidos longos, os segundos ós ele traxe por media perna e os últimos ós que le
vaban sobretúnica 10 • As imaxes ele Santiago ele túnica por media perna adoptan 
dos peregrinos a capa ata a cintura, como vimos no exempla~· do Museo de Nu
remberg e como amosan as figuras . ele prata de clous peregrinos ele Ausburgo, 
ele arredor de 1580, conservadas no Museo de Würzburg 11 • Se o bordón, a es
carcela e a cabaza estaban asociados ó benestar físico, o rosario constituía o sí_!l1-
bolo da relixiosidade. En palabras ele Frithjof Schuon, a recitación do rosario 
era a "Oración do corazón" de Occidente, equivalente á pregaria "Señor Xesus
cristo, fillo ele Deus, ten pieclacle de min" e en menor proporción "Santísima Nai 
de Deus, soberana miña, ten pieclacle de min'', de Oriente 12 • 

Así como Santiago Peregrino foi exportado a Europa dende Santiago, 
a Piedade ou Quinta Angustia percorre o camiño inverso: foi importada dos 
países europeos. Aíncla que non está claro de onde procede a creación da Vir
xe co seu Fillo morto sobre os xeonllos, si sabemos da ampla repercusión que 
acadou en todo o occidente europeo tanto nos máis diversos materiais -pe
dra, mármore, alabastro, rriacleira, pintura, gravado, ouro, prata, cobre, 
etc.-, coma nas súas variantes. Unha modalidade é a coñecicla xenerica
mente Piedacle Horizontal, denominación matizada cos termos Schóne Pieta 
ou Piedacle Bela, partindo da opinión de que a súa orixe está en Bohemia e 
que os sucesores de Peter Parler crearon cara a 1380 o chamado schóne Stil, 
grupo no que son encaclrables as Piedades da Catedral de Toledo, a. do Mu
seo Nacional de Escultura ele Valladolid, procedente do convento ele San 
Bieito, e a de Villanueva ele Duero, procedente ele Aniago. Outra corrente de 
opinión clefencle a súa orixe austríaca e propón que o centro de producción 
era Salzburgo, desempeñando Viena un papel fundamental no desenvolve
mento ele xénero. Canto á cronoloxía o momento de máximo esplendor da 
producción está comprendido entre 1380 e 1400 13 . O seu reflexo na arte do 
acibeche documéntase sobre todo .en portapaces. Un exemplar do Museo de 
Ponteveclra, datado entre finais do século XV e comezos do XVI, parece unha 
transposición do tipo; tanto a ondulación das clobras da roupa coma a caída 
do veo sobre a cabeza reflicten a fonte de inspiración. A Catedral ele Santia
go conserva outro exemplar, onde a Pieclacle está acompañada por San Xoán 
e a Maclalena; preside o conxunto a figura do Padre Eterno de medio carpo . 
Os Países Baixos representaron con extraordinaria profusión o tema destes 
catro personaxes, particularmente en pintura, e. de alí procede sen dúbicla a 
dita interpretación en acibeche . 
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Santiago Peregrino con dous peregrinos. 
Aeibeche, s. XVI. Museo da Catedral de Ávila 
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Santiago Peregrino, 19 18. 
Enrique Maycr Castro '" 

'" NOTA DE EDICIÓN : 

Este Santiago Peregrino íoi realizado en 19 .1 8 por 
Enrique Mayc r Castro ( 186 1-1 93 1 ). MocliÍicase así o 
aíirmado con respecto á autoría da obra no catálogo 
cb exposición Todos w 11 Smitiago. Pmrimo11 io cclcs icisti 
w, editado en marzo ele 1999 dem ro do programa de 
ex posicións do Xacobeo 99. 
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A Piedacle mística constitúe un tipo derivado do pensamento místico, que 

quixo imaxina-la Virxe, ó te- lo seu Fillo nos xeonllos, como se Cristo se volvese 
nena. Velaquí como se expresa San Bernarclino ele Siena ó respecto: "Ela ere que 

volveron os días ele Belén; figúrase que El está a clurmir, arrólao no colo e o su
dario que o cobre imaxina que é a súa mantilla". Os exemplos temperáns apare

cidos en manuscritos - un é ele comezos do século XV- evidencian a orixe ar
tística do tema, que emerxe á súa vez da literatura mística; aclemais das 

representacións en miniatura, existen tamén exemplos en artes menores, corno se 
clexerga clun colgante metálico inglés pertencente a un peregrinoH Este tipo era 

o rnáis idóneo para ser interpretado en acibeche en figuras inclepenclentes, a con
secuencia da propia estructura do material. Cristo, de reducidas dirnensións con 
respecto á Virxe, era susceptible de ser tallado perfectamente no mesmo bloque, 

por coincidí-los contornos. O exernplar do Museo Arqueolóxico Nacional corn
ponse da Virxe ca Cristo no colo e clous peregrinos, un a cada laclo 15. O Instituto 

Va lencia ele Don juan garda un exemplar de similar iconografía , aínda que sen pe
regrinos16, e tamén o Museo ele Ponteveclra. 

No tocante ós obxectos ele culto, as cruces e os portapaces figuran entre os 
chegaclos ós nasos días en rnaior canticlacle. Especial interese ten, entre as primei
ras, a cruz ele Ourense, translación a acibeche clunha variante do tipo ele cruz ele ló

bulos ou éc6tée, do que se conservan bastantes exemplares ele cobre e prata espare

xiclos por gran parte da rnetacle norte da península. Algunha, como a da panoquial 
ele Solana del Río Alrnar (Ávila), rernóntase ó século XIV, corno se deduce da tipo

loxía do Crucificaclo17. Parece que Burgos clesempeñou un papel importante ele im

pulsora do tipo en prata e a súa posterior difusión a Cantabria, Álava, A Rioxa, León 

e Valladolid, xa en tempo dos Reis Católicos. A cruz da parroquia de San Saclurni
ño ele Moneo (Burgos), marcada por Martín [Sánchez?], autor ó que debe perten

ce-lo exemplar da parroquia ele Urría, é clatable a comenzos do século XV, como 
delata o Crucificado, derivado dun tipo desenvolvido en Colonia de ampla inci

dencia no naso país. Exemplar sobranceiro é o da parroquial de Espeja de San Mar

celino (S01ia), de finais do século XV, tipo do que doaron unha os Reís Católicos ás 
igrexas andaluzas. Outros exernplares ilustrativos en Castela e Galicia espállanse por 

Palencia -convento de Sancti Spiritus- , Salamanca, Sigüenza1" e Rienda (Guada
laxara) , Cangas- Sanfiz (Lugo), pervivindo o tipo no século XVI, corno se aprecia na 

cruz de Villamuñío (León), de prata, obrada tal vez por Enrique de Arfe. 

Descoñecemos como era o Crucificado da cruz ourensá, datable a finais do 

século XV 19. A cruz adopta a estructura indicada con lóbulos bastante prominen
tes sobrepostos nas catro filas do "pao" cilíndrico, rematado nunhas artísticas 

molduras sobre as que se asentan estructuras ovoides helicoidais das que erner

xen granadas. O brazo inferior monta sobre un castelete de dobre carpo, o infe

rior con arquiños e o superior con figuras dos apóstolos, entre os que se dintin
gue a Santiago o Maior. Evoca o esquema frecuente nas cruces de prata 

contemporáneas. Os lóbulos que proveñen das cruces ele rnadeira de varios sécu

las antes, evocan simbolicarnente a "árbore da cruz", conectada directamente coa 
paixón ele Cristo e en consecuencia coa liturxia do Venres Santo. 
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Durante o século XV xeneralizouse o tipo ele cruz con remates flordelisa

dos, tanto na Coroa ele Aragón coma en Castela. A súa beleza e harmonía esti
mularon a súa pervivencia en séculas posteriores. Sirvan ele exemplo, entre ou

tras, a magnífica cruz do Corpus da Catedral ele Toledo, atribuícla: a Gregario ele 
Varona e datada entre os séculas XV e XVF0 ; e o espléndido exemplar de prata 
con marca ele Sangüesa (Navarra) conservado no Museo Arqueolóxico Nacional21 . 

A súa interpretación en acibeche materialízase na magnífica cruz procesional de 
comezos do século XVI conservada no Museo ele Ponteveclra, institución que gar

cla outras clúas cruces contemporáneas máis modestas. Ós remates anteditos sú
manse flores de lis esparexiclas ó longo dos brazos. Monta sobre unha estructura 

amurallada que evoca a Xerusalén celeste. Exemplar con idénticos remates é o 
conservado no tesauro da Catedral de Santiago. Esta cruz inclúe algúns elemen

tos característicos doutro tipo de cruz, que gozou ele bastante predicamento non 
só nos séculas finais do gótico, senón tamén en séculos sucesivos, tanto en prata 

coma noutros materiais máis humildes, como cobre e mesmo en madeira. Tráta
se dos vástagos que prolongan os extremos do cadrón central. Exemplar sobran

ceiro é a cruz ele prata, gótica, do século XVI, actualmente no Museo Diocesano 
de Ávila , procedente da igrexa de Santo Domingo de Silos22 • 

Nq referido á figa, amuleto contra o mal de ollo por excelencia, figú í·a

se en táboas hispanoflamengas da Misa ele San Gregario xunto ó resto dos atri
butos pasionais; sirva de mostra o exemplar gardado no Museo Arqueolóxico 

Nacional, procedente de Santa Clara de Palencia, eximia obra de Juan de Nal
da (?). As figas tállanse en moi variados materiais; ademais ele acibeche , apa

recen talladas en coral, cristal de rocha, opalina, etc. Ás veces era asociada 

cunha figura relixiosa para neutraliza-lo poder maléfico. A pintura renacentis

ta e barroca inclúea xunto á longa serie de obxectos que axudaban ós nenos 
contra os perigos que os espreitaban. Sirvan ele exemplo as magníficas crea

cións de Juan Pantoja de la Cruz, Bartolomé González e o inmortal creador 

Diego ele Silva y Velázquez 23 • 

Notas 

Cruz procesional. Acibeche, finai s s. XV 
Tesauro da Catedral de Santiago de Compostela 

' FRANCO MATA, Á.: "Azabache compostelano en el marco de la peregrinación , la devoción y 
la liturgia (siglos XV y XVI)", catálogo bilingüe da exposición Pralcría e Acibeche en Santiago 
de Compostela . Objetos lilLírgicos y devocionales para el rito sacro y la peregrinación (ss. IX-XX), 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998, pp. 127-155, sobre tocio p. 130. 

Figurou na exposición Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pélerinage Européen, catálogo da 
exposición, Gante, Europalia 85, España, p. 291 , n. 0 170. 
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1 Sa11tiago de Compostela .... , Op. cit., p. 292, n. º 172. 

' Sa 11tiago de Compostela ... , Op. cit., pp. 293, n.º 177. 
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12 HAN !, J.: La Vi1gen Negra y el misterio de María, versión castelá do orixinal francés, Barcelo
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" FRANCO MATA, Á.: "Azabaches del M.A.N." .. Op. cit. , pp . 156- 157. 

'" OSMA Y SCULL, G. de: Cat.álogo de azabaches ... Op. cit. , p. 209, n. º 28. 
17 GÓ MEZ MORENO, M.: Catálogo Monumental de la Provincia de Avila, edición preparada por 

A. ele la Morena e T. Pérez Higuera, Maelriel/Ávila, Ministerio ele Cultura/Fund. Gran Duque 
ele Alba, 1983, p. 452, l::í m. ll43. 

'" Figurou na Exposición Histórico-Europea ele 1892, sala Vl , n.º 2, reproducida no vol. 1 de láminas. 

'" YZQUIERDO PERRÍN, R. e MANSO PORTO, C.: Ga licia . Arte, A Coruña, Hércules de Ecli-
cións, vo l. XI, pp . 463-465. Estudian as principais cruces galegas de acibeche. 

'º Figurou na exposición Piedras Vivas, Op. cit. , catálogo, p. 120, n.º 30. 

" Publicada por VALDOVINOS, C.: Catálogo de la Platería ... , Op. ci t. , pp. 106- 109, n .º 23. 

" GÓMEZ MORENO , M.: Catálogo Mo11u111enta l de la Provincia de Avila, Ávila/Maclricl , Ministe
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" FRANCO MATA, Á.: "Valores artísticos ... ", Op. cit., pp. 496-527. 



TESTEMUÑOS DE RAÍZ COMPOSTELÁ 

O GRAVADO 

Yolanda Barriocanal López 

e as artes serviron ó longo dos camiños ele peregrinación de funcla
"11'1!1!!:1~2.<'\. mental medio para o clesenvolvemento da devoción xacobea, o grava

do foi un dos seus máis fieis e eficaces instrumentos, xa que a inven
ción ele diferentes argumentos visuais en torno ó Apóstolo por medio 

da estampa supuxo, na súa asociación coa imprenta, o medio máis áxil para a ex
pansión e fortalecemento do seu culto. 

Dende algúns dos exemplos máis interesantes das produccións efémeras 
da imprenta primitiva, as imaxes xilográficas ele Santiago serviron de apoio ós t~x
tos puramente xacobeos, tanto en bulas de inclulxencia, elementos canalizadores 
de recadación de esmolas para axuda ás atencións materiais da construcción e bo 
réxime do novo e Gran Hospital de Santiago1, coma nas distintas impresións de 
traslados de privilexios con concesións reais á Catedral compostelá para cobrar 
determinadas cantidades sobre distintas rendas e alcabalas. 

Nestas publicacións menores e perecedoiras comeza a xerarse todo un vo
cabulario visual en torno ó Apóstolo, ben como adorno das letras capitulares, 
encabezamento e selo ó pé dos documentos, de gran transcendencia a pesar da 
súa modestia, tanto pola súa contribución ó mantemento das institucións res
ponsables do seu culto, coma pola súa extraordinaria circulación nos distintos 
reinos dentro e fóra ele Espafia. É ben ceno que o complexo mundo dos primei
ros talleres tipográficos dificulta a súa atribución e estudio , debido ás continuas 
interrelacións, repeticións e mesmo copia de modelos durante todo o século 
XVl, xurclicla das frecuentes asociacións e traspasos do material tipográfico entre 
os impresores <leste momento2• 

O protagonismo que o gravado acacia na época barroca, como medio para a 
reproducción se1iada ele imaxes do Apóstolo Santiago, constitúe unha realidade pal
pable, aíncla que a rnaior parte das impresións estean feítas fóra de Galicia. A súa pre
sencia farase especialmente ostensible tanto en obras biográficas -das que é signifi
cativa a Historia del Apóstol de jesús Cl11isto y Santiago Zebedeo, Patrón y Capitán 
General de las Espai'las, ele Mauro Castellá y Ferrer (Madrid, Alonso Martín de Balboa, 
1610), con láminas a bmil debidas ó excelente gravador Diego de Astor- coma nas 
que tratan da Orde Militar ele Santiago -unha das súas mellores interpretacións co
rresponde ó gravador ele cámara Pedro de Villafranca, na portada da obra Regla y 
establecementode la Orden y Cavalleria del glo1ioso Apóstol Santiago, Patrón de las Espa
i'Ias .. . , por Francisco Ruiz de Vergara (Madrid, Diego García Morrás, 1655)-. 
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A falta ele importantes imprentas e a ausencia, xa que logo, ele gravaclores 
que as nutran cos seus burís, fan ele Galicia un ámbito esencialmente receptor ele 
formas artísticas pola súa dependencia respecto a outros centros editores, sen es
tar en conclicións ele responder con novas ilustracións á ampla producción histo
riográfica á que clera lugar a multiplicación ele alegacións ele carácter xuríclico pu
blicadas en resposta ós numerosos preitos e litixios para mante-lo pagamento do 
Voto a Santiago3 e na abundante literatura xeracla na polémica suscitada en torno 
ó Único Paclroaclo, sen clúbicla clous dos temas xacobeos que orixinaron maior 
polémica e demanda ele estampas gravadas. 

As necesidades icónicas requeridas pola lgrexa compostelá nas batallas 
libradas en papel impreso, co seu prelado e cabido á fronte, en defensa das 
prerrogativas seculares do Apóstolo, tracluciranse en gran canticlacle ele es
tampas calcográficas. Dende modestas impresións contenclo o famoso diplo
ma atribuído a Ramiro l, que servían para a recaclación do Voto ele Santiago, 
ata unha morea ele alegacións xuríclicas motivadas pola ampliación do marco 
xeográfico suxeito ó tributo nunha extensa área ata ese momento libre ele con
tribución, e continuos memoriais a pontífices e reis en defensa do Único e 
Singular Patrón das Españas. 

Neste ambiente ele xeral discusión sobre as traclicións xacobeas, o sentido 
das ilustracións, en consonancia cos textos que adornan, obedece ás mesmas ra
zóns político-relixiosas ele exaltación da figura do Apóstolo, e aíncla que non fal
tan imaxes que o presentan na súa iconografía convencional caracterizado como 
peregrino, prefírese subliña-lo carácter militar do Santo, amosáncloo victorioso 
na súa mítica intervención na batalla ele Clavijo, cabalgando á fronte das hostes 
cristiás co estandarte ele alférez da milicia da fe e a espacla4

. Aíncla que a escena 
non é máis que un vello continuísmo histórico nacido do Privilexio dos Votos, é 
evidente o fortalecemento do tipo iconográfico. 

As novas cuestións ele orcle patriótica e relixiosa transforman o inicial cle
corativismo renacentista por un conticlo substancialmente propagandístico e 
simbólico. Este será o sentido dos moitos gravados santiaguistas que xorclen en 
publicacións secundarias dende as imprentas ele Castela e Granada, procedentes 
dos numerosos autos dictados pola Real Chancelería, dende onde se clirixe a re
caclación da metacle meridional ele España. O seu uso non foi só utilitarista ou 
pragmático, tomándose conciencia do valor estetico da estampa, coa interven
ción dos máis significativos gravaclores que, polo seu estilo, insírense na escola 
flamenga, predominante no primeiro tercio do século5 . Dende Granada, onde se 
centraliza a administración do Voto en Andalucía, prodúcese unha inflación de 
estampas debidas a Francisco Heylan6 e ós burilistas seguidores do seu estilo ac
tivos na capital andaluza, como o seu irmán Bernardo, o franciscano frei Ignacio 
ele Cárdenas e Pedro Valdivieso. 

Satisfeita a demanda gráfica dende outros centros, as d casas posibilidades 
ele promoción explican a ausencia de bos burilistas autóctonos, carentes dos estí
mulos precisos para practicar unha arte tan difícil coma laboriosa. Durante os sé-



culos XVII e XVIII non houbo en Galicia máis imprentas que as compostelás, e os 
obradoiros de carácter familiar caracterízanse por un evidente tradicionalismo, 
mínima modernización tipográfica e reducida producción7 . 

O emprego de vellas pranchas que serviran xa ás defensas do único pa

droado de Santiago proba o pouco esmero na composición e a falta de renova
ción do material gráfico. Son significativas, neste sentido, as estampas que ser
viron na polémica desatada a comezos do século xvm pola negación da 

facultade de Xubileo ele conmuta- los votos, que levou á impresión en 1708, no 
taller ele Antonio ele Alclemunde, de máis de mil cadernos co Discurso Moral ele 
los privilegios del Afw Santo Compostelano y la Defensa ele los P1ivilegios ele! Jubileo 
del Arto Santo Compostelano , con calcografías seiscentistas nas súas portadas. Ta

mén o gusto arcaizante en composición e técnica que caracteriza as estampas, 
será unha constante na producción local ó longo do século, onde a corrente do 

popular subxace a tódolos cambios estilísticos. 

Non obstante, as necesidades devocionais e o fenómeno da peregrina

ción, co seu incesante fluxo de xente das máis diversas nacións, suscita a de
manda doutros documentos saíclos dos obracloiros composteláns, nos que a ima

xe do Apóstolo preséntase como inescusable, tanto follas enumerativas _das 
reliquias existentes na Catedral de Santiago, das indulxencias que se gañan na 

mesma igrexa, como compostelas que veñen xustificar e perpetua-lo recorclo da 

meta conseguida, ou cartas-licencias que acreditan a condición de auténtico pe
regrino e axuclan a remata-la viaxe8 . 

Para atender esta demanda, algúns dos prateiros composteláns non des

prezaron as posibilidades artísticas que lles ofrecía a arte gráfica, como juan de 
Guitián, que no ano de 1675 contrae co cabido compostelán a obriga ele abrir por 

setenta reás "la efigie ele! Santo Apóstol en una lámina qtte servirá para la impresión 
de los Jubileos del Afw Santo"9 . 

Aínda cando a tradición do gravado en macleira vaise manter durante tocio 

o século, a incorporación dos artífices composteláns ás vantaxes de distintos proce
clementos, comó o uso ele metais brandos e sobre tocio o cobre, cletem1inaría final

mente o triunfo da calcografía, que permitiría reproducir con trazos de maior finu

ra e exactitucle calquera modelo, aumentando así a calidade das súas produccións. 

Neste contexto artesanal, Jacobo Andrés de la Piedra chegaría a domina-la 

difícil arte do gravado despois clunha continua e paciente dedicación experimen

tal indagando mediante diferentes procedementos. O ánimo por buscar na ma
deira as calidades máis axeitadas para a boa talla, que soporte a presión clun de

terminado número ele probas, indúceo a usa- la madeira máis apropiada e 

apreciada para este traballo, a ele buxo. Mediante este proceclemento, jacobo ele 
la Piedra abre en 1740 catro novos tacos para decorar patentes ele peregrinación, 

traballo polo que percibiría oitenta reás . Deberon conservarse ata 1780, ano no 

que se abriu unha nova lámina en Madrid , cun custo de setecentos oitenta reás, 
traénclose a Santiago para a súa impresión por Ignacio Aguayo. O seu frecuente 

uso fai que dous anos clespois a lámina precise ser retocada, facénclose unha tira-
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da de doce mil trescentos exemplares, segundo consta no Libro de Fábrica co

rrespondente. De gusto neoclásico é o novo modelo que en 1816 abre o arqui
tecto e gravador Melchor de Prado, traballo polo que recibiu a partida de cento 
noventa e catro reás; este modelo empregouse tamén en impresos destinados a 

memorias das Santas Reliquias'º· 

O sentido plástico, fortemente expresivo, das manifestacións gráficas que 
acompañan estas publicacións menores tipicamente compostelás, encaixa perfec

tamente cos intereses relixiosos e clevocionais que requiren tales documentos. 
Con sinxelas interpretacións apoiadas por unha longa tradición , os gravados amo
san unha disociación difícil entre os elementos ele uso práctico e a definición es

tética dos mesmos, xa que teñen corno obxectivo "fixar" no lector a imaxe do 
Apóstolo, así como referenclar a modo de acreditación a súa valicleza, aproveitan

clo o clesenvolvemento que as impresións xilográficas conseguiran. 

Fóra destas procluccións menores , as constitucións aprobadas nos síno
dos composteláns acloitan levar estampas do Apóstolo xunto ó escuelo dos pre

lados, redactadas baixo os seus gobernos. O seu mellor expoñente está na es
tampa ecuestre ele Santiago, a berta por jacobo de la Piedra para as Constituciones 
Synodales del Arzobispado de Santiago (17 4 7) dispostas polo arcebispo Caetano 
Gil Taboada, un dos rnellores traballos saídos da imprenta de Buenaventura 

Aguayo. Tamén a reimpresión en 1781 por Ignacio Aguayo das Constituciones es
tablecidas _por el Ilustrísimo, i Reverendísimo Sei'wr Don Francisco Blanco, Arzobispo 
de Santiago (1578), "segundo el método i estilo que se halla en la impresión antigua" 
adórnase cunha estampa anónima de Santiago sedente, segundo se venera na ca

pela maior da basílica compostelá. 

Este modelo que desenvolve un prototipo iconográfico representando ó 
Apóstolo con hábito ele pereg1ino, en actitucle solemne como príncipe da lgrexa, 

adoptando unha enfática postura sedente co rolo ele pergamiño na man, terá tamén 

a súa repercusión na pintura barroca compostelá, como se compraba no óleo pinta
do en 1748 por juan Antonio García de Bouzas" e na miniatura clun cantora! cloaclo 

en 1752 á Catedral polo cóengo Andrés ele Gondar. O gravado, a máis ·c10 seu uso 
nas patentes ele peregrinación, terá especial eco como adorno das pezas qe oratmia 

consagradas ó Santo. Dignos exemplos son as estampas que figuran na Oración Pa
negyrica al único y singular Patrón ele tocia la Monarq•tía Espaiiola do predicador do 
colexio da Compaf1ía de Xesús, Gregario jacinto de . Puga (Antonio de Aldemunde, 

1709) ou a estampa aberra· en 1762 polo prateiro e gravaclor Ángel Piedra usada no 

Sermón ele nuestro gloriosíssimo Patrón primitivo y Tutelar sin segundo de las Espai'las 
Santiago el Mayor (Sebastián Montero, 1771), predicado ó Real e Supremo Conse

llo ele Castela o 29 ele xullo de 1771 polo padre frei Francisco de Madrid , lector de 
Filosofía no convento ele San Bernarclino ele la Corte e impreso a instancias do 

cóengo e chantre da basílica ele Santiago, Andrés de Gondar. 

As concisas páxinas que preceden a penas se permiten trazar un esbozo a 

propósito das imaxes que o gravado compostelán xerou en torno ó Apóstolo San

tiago. Con todo , establecidas as principais fontes literarias que dende Galicia im-



pulsaron a iconografía xacobea, advírtese o criterio selectivo en que foron admiti
das as imaxes máis características. Aínda na súa reducción tipolóxica, estas estam
pas, convertidas en argumento fundamental da reivindicación do culto xacobeo, 
desempeñaron unha importante función como instrumento de propaganda para 
difundi- los novos principios rectores das causas xacobeas en época moderna. 

Notas 

' Estas bullelllS, sen incl icacións tipográficas, teti en o seu antecedente inmediato na bula Medi
Lalio cordis 110slri, expedida o 27 ele xullo ele 1487 polo papa Inocencio Vlll e na bula ele Ale
xanclre VI, do 2 ele clecembro ele 1499, solicitada polos Reis Católicos, polas que se concede 
a constitución clunha confraría. Os documentos foron obxecto ele atención e afanosa busca 
polos máis insignes bibliógrafos: BOUZA BREY, F: "Las Bulas del Gran Hospital Real ele San
tiago, impresas en los siglos XVII y XVlll", Composlellanwn, I, (1956), pp. 97- 115; Ídem: 
"Otra Bula del Hospital Real ele Santiago, impresa en el siglo XV!ll, con grabado del Apóstol 
Peregrino" , Co111poslella11w11, Vlll, (1963), pp. 389- 391; HAEBLER, C.: Bibliografía ibérica si
glo XV, Leipzig, 1903, 1917; LUCAS ÁLVAREZ, M. : "La Cofradía del Apóstol Santiago. Esta
blecida en el Hospital ele Santiago ele Compostela", Archivos Leon eses, n.º 50, (1971), pp. 
253-322; LYELL, j.PR.: La ilustración del libro antiguo en Espaiia, (Londres, Grafton &: Com
pany, 1926), Ecl. clejulián Martín Abad, Madrid, 199~, pp. 324- 26; ODRIOZOLA, A.: "Las 
bulas impresas de l Hospital Real ele Santiago ele Compostela", Cuadernos de Estudios Gallegos, 
11 , (1944), pp. 41 1-434; ídem: "Obras impresas en Logrotio por Arnao Guillén ele Brocar", 
Bibliografía Hispánica , n. 0 7, (1943), pp. 22- 37; Ídem: "Concesiones ele indulgencias papales 
para peregrinos a Santiago impresas en los siglos XV y XVI", Composlellanum, XXX, (1985), 
pp. 471-475; REY SOTO, A.: La imprenta en Galicia: El libro gá lico, Madrid , 1934; VINDEL, 
F : Manual del Bibliófilo Hispano-A111e1icano, Madrid, 1930- 31; VILLA- AMIL Y CASTRO: "Re
sella histórica ele la erección del Gran Hospital ele Santiago fundado por los Reyes Católicos", 
Galicia Histórica , ll , (1903), pp. 449- 80; 513- 46, 579- 606, 625-37, 775-83. 

GARCÍA VEGA, B.: El grabado del libro espaiiol. Siglos XV-XVI- XVII (Aportación a su es tudio con 
los fondos de las bibliotecas de Valladolid), Vallaclolicl, 1984, t. I, p . 73. 

3 REY CASTELAO, O.: "La crisis ele las rentas eclesiásticas en Espatia. El ejemplo del Voto ele 
Santiago", Co111postellam1111 , XX, (1980), pp. 365- 410; Ídem: La Histo1iografía del Voto de San
tiago. Recopilación crítica de una polémica histórica, Santiago ele Compostela, 1985; Ídem: "El 
Voto ele Santiago. Claves ele un conflicto (!!)", Co111postellam1111 , XXXVll , (1992), pp. 
657-701; Ídem: "El Voto ele Santiago. Claves ele un conflicto (lll)", Co111poslellam1111 , XXXVlll , 
(1993), pp. 195- 240. 
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del Apóstol. Grabados santiagueses. Temas locales, Santiago ele Compostela, 1949; GARCÍA 
IGLESIAS, j.M.: "Hacia una caracterización ele la iconografía jacobea en la Galicia de l si
glo XVI", Compostellanwn , XXIX, (1984), pp. 355- 387; LÓPEZ SERRANO, l.: "Iconogra
fía ele Santiago en los libros y grabados ele la Biblioteca ele Palacio", Reales Sitios, n.º 38, 
(1973) , pp. 65-72; PLÓTZ, R.: "Antecedentes iconográficos. O Apóstolo Santiago e a Re
conquista". En Sanliago e América, Santiago ele Compostela, 1993 , pp. 266- 275; 
RODRÍGUEZ-BORDALLO, R., RÍOS- GRAÑA, A.: "Aportaciones a la iconografía jacobea". 
En Alli del Convegno lnlernazionale di Studi. 11 Pell egrinaggio a Sanliago de Compostela e la let
teralura jacopea, Perugia , 1985, pp. 219- 225; SICART GIMÉNEZ, A.: "La iconografía ele 
Santiago ecuestre en la Edad Media", Compostellanum, XXVII , (1982), pp. 11- 32; Ídem: 
"La Orden ele Santiago: aportac ión al desarro llo ele la iconografía jacobea". En El Arle y las 
Orden es Militares, Cáceres, 1985, pp. 287- 292. 

SANTIAGO 

163 



SANTIAGO 

164 

' BARRIOCANA L LÓPEZ, Y.: "Presencia de temas jacobeos en el grabado co mpostelano 
del siglo XV lll ". En Congreso de Es tudios jacobeos, Santiago de Compostela, 1993, pp. 
57- 67; PRADO DE NISTAL, C.: "Seguimiento de un grabado flamenco de Santiago Ma
tamoros en impresos relacionados con causas compostelanas" . En Congreso de Estudios . . 
Op. cit. , pp. 495- 501. 

• Como ti pógra fo da Chancelería, en 1618 grava unha xilografía para diferentes im presos rela
tivos ó Voto, que serán utilizados á fronte de novas alegacións impresas en 1630 e en 1647, 
e aínda en 1673 na Imp renta Rea l por Nicolás Antonio Sánchez: CEÁN BERMÚDEZ, J. A. : 
Diccionario /1i slórico de los más ilttslres profesores de las Bellas Arles en Espa iia, Madrid, 1800, p. 
:?-90; GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: El arte de grabar en Granada, Madrid, 1900, pp. 9, 
12; MORENO GARRIDO, A.: El Grabado en Granada dttran le el siglo XVII. l. La Calcografía, 
Granada, 1976, pp. 129- 130. 

7 BARRIOCANAL LOPEZ, Y.: El Grabado compostelano del siglo XVIII , Santiago de Compostela, 1996. 

" CORDERO CARRETE, F. R.: "Peregrinos mendicantes", Cuadern os de Estudios Ga llegos, XVII , 
(1962), pp . 83- 89; GAi, L.: "Certificado de peregrinación a Santiago (Compostela)". En Sa n
tiago. Cam iiio de Europa. Culto e Cultu ra na Peregrinación a Compostela, Santiago de Compos
te la, l.993 , p. 353; GAi, L., MANNO TOLU, R., SAVINO, G.: "Un registro settecentesco di 
pe llegrini provenienti da Compostela". En L'.Apostolo San }acopo in docwnenti del l'Archivio di 
Stadi Pist.oia, PisLOia, 1984, pp. 67-70; GUERRA, j. : "Relación de peregrinos que vienen a 
Santiago y llevan Compostela. (Ai'los 1830- 1836)", Composlellanum , 1, (1956), pp . 151-154; 
IV (1959), pp. 144- 154; MORALEJO ÁLVAREZ, S.: "Compostela ou certificado de peregri
nación de Banolomeu Montells". En Sa ntiago. Cq miiio de Europa ... Op. ci l. , p. 352. 

'' PÉREZ COSTANTI , P: Dicciona rio de artistas que florecieron en Ga li cia durante los siglos XVI y 
XVII , Santiago de Compostela, 1930, p. 277. 

'" 131\RRIOCJ\NAL LÓPEZ, Y.: El Grabado compostelano ... Op. cit., pp. 68- 72 . 

" GARC ÍA IGLES IAS, j. M.: "El pin to r j uan Antonio García de Bauzas y la iconografía jacobea", 
Adaxc, n.0 3, (1987), pp. 63- 81. 



TESTEMUÑOS DE RAÍZ COMPOSTELÁ 

A DEFENSA DE SANTIAGO E OUTROS IMPRESOS XACOBEOS 

NA BIBLIOGRAFÍA DA IDADE MODERNA 

Miguel Ángel González García 

e ó Señor Santiago ninguén lle discutía o seu señorío, como patrón 

'"'MI"""""'ª único dos reinos e estados de España , por ser señor natural deles, por 
gañalos en limpa lide e nobre batallar, tal como se cimentaban os de
reitos de posesión na Idade Media, considerando ós santos nos-seus 

padroados tal como ós nobres nos seus señoríos, todo cambiou cando hai un 
indubidable mudar de mentalidade e a chegada de novas devocións e a presen
cia de santos españois con evidente actualidade e innegable popularidade "amea
za", sen nega-lo padroado xacobeo, con privalo <lesa exclusividade mantida sen 
contradicción ata o século XVII e logo de novo recoñecida ata o presente.-Em
pezou a dúbida a facerse preocupante no século XVII e, como a pretensión dun 
padroado compartido intuíase que levaba engadida unha mingua nos privile
xios da Igrexia compostelá, haberá un meditado plan para, actuando en varias 
frontes, deixar moi claro o privilexio do único e senlleiro padroado do Apósto
lo e os dereitos que del se derivan para a súa Igrexia e o seu cabido. Máis 
adiante engadiranse á disputa novas e menos sobrenaturais pretensións, xa que 
o que se poñerá en dúbida é a lexitimidade do dereito da Igrexia compostelá á 
recadación dos chamados "votos" de Santiago, cuantiosa e secular fonte de in
gresos que facía do cabido santiagués un dos máis prósperos da cristiandade. 
O rico Arquivo do Voto, conservado no capitular e modelicamente catalogado 
pola profesora Ofelia Rey Castelao, evidencia os altos intereses eéonómicos 
que levaba inherente esta gracia. De novo toda a artillería defensiva de alega
cións e probacións que ven a luz demostra a boa organización e a forza da ins
titución capitular compostelá . 

Habería que engadir a estas dúas importantes vetas ele erudición e de po
lémica que se traducen en libros e opúsculos, unha terceira, tamén interesante no 
campo da bibliografía santiaguista e compostelá, que poderiamos considerar 
como de información e propaganda, e que é a que leva á imprenta biografías do 
Apóstolo, edictos do xubileo, elencos de reliquias e gracias ou "compostelas" para 
certifica-la oficial consideración de peregrino. 

Toda unha importante producción non definitivamente catalogada nin es
tudiada, aíncla que non faltan xa puntuais traballos do máis alto interese que se 
publican en diversas revistas como Compostellanwn, son relatorios presentados en 
congresos ou inclúense entre os estudios que con acerto recolle a colección Bi

bliofilia ele Galicia, que publica a Xunta ele Galicia. 
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A presente colaboración, obrigadainente breve, non pode concibirse tam
pouco como ese necesario e pormenorizado estudio, senón menos pretenciosa
mente, dá canta da súa importancia e adianta algunhas consideracións que poi
clan ser útiles a quen se interese por este mundo en nada irrelevante, dentro da 
pluralidade inacabable dos temas xacobeos. 

O destino duns libros nunha sociedade de iletrados 

Está ben claro que toda esta intensa producción libresca non buscaba 
como destinatario ó pobo; de pouco lle serviría dado o altísimo grao de analfa
betismo que facía da letra impresa, letra morta. Por outro lado, tampouco era 
nas esferas populares onde se poñían en discusión privilexios de culto e de in
gresos. Sinalei xa nalgunha ocasión que o Apóstolo popularmente é celebrado 
e agasallado e a súa casa visitada, pero non alcanza nunca as cotas de proximi
dade e intensa devoción popular doutros santos como Santo Antonio Abade e 
ele Paclua, San Bieito, Santa Lucía ou Santa Bárbara, quizais porque non se lle 
aclxudicou un valemento inmediato sobre problemas ou doenzas, que fan 
convivir, á falta cloutros remedios, a estes benavemurados na cálida proximida
cle do pobo. Por iso o único ou non único padroado do Apóstolo non eritrou 

· demasiado na esfera das súas preocupacións. E a cuestión dos votos, que po
clería preocuparlle ruáis , interesaralle cando se trate da posibilidade de ver re
ducidas as súas cargas fiscais e non tanto se só se trata dun cambio ele destina
tario, polo xeral ruáis esixente, das súas rendas . 

Polo tanto, estes libros procuran a atención das altas esferas, eu diría que 
principalmente do contorno do poder, é clicir, a corte e o reí mesmo, que é quen 
pode determina-los cambios clunha situación de privilexio e a onde se clirixen ta
mén as instancias dos que promulgan outros paclroados, como as Carmelitas con 
Santa Teresa, ou a abolición cluns ingresos que reverterían na nobreza . 

Tampouco se clúbida que o coñecemento de alegacións e ele razóns todas elas 
a favor do Apóstolo, por parte doutro importante sector ele "letrados" da socieclacle do 
Antigo Réxime, o clero, tanto secular coma regular, permitía mediante os sem1óns, de 
tanta transcendencia na relixiosiclacle e catequización do pobo, influír no mantemen
to cluns p1incipios considerados lexítimos e do tocio xustos e convenientes. 

Por iso é probable que moitos clestes impresos tivesen curtas edicións e o 
seu destino fosen persoas moi concretas e influentes da corte, xuristas das uni
versidades e dos consellos ele estado e prelados e cabidos de tocia España. 

Imprentas e gravados 

Antes ele subliñar e facer unha inicial distribución atenclenclo ó contido 
da abundante producción impresa, á que habería que engadir manuscritos que 
conserva o Arquivo da Catedral compostelá a máis doutros arquivos, paréceme 
oportuno chama- la atención sobre clous aspectos ele interese en relación coa 
materialidade clestes impresos. 



1° Os lugares onde ven a luz estas obras están directamente· relacionados 

cos de producción e destino das mesmas, é dicir: en primeiro lugar Santiago de 
Compostela, que debe a estas disputas e a estas alegacións un importante de

senvolvemento da súa imprenta 1• A modo de exemplo sirva o impresor juan 
Guixard de León, activo en Compostela no século XVll, cunha producción que 

está intensamente relacionada coa polémica do padroado2 • O cabido será case 
sempre o promotor destas edicións. En segundo lugar Madrid , a corte, onde 
ademais de existir unha boa infraestructura para imprimir estaban os principais 

destinatarios da producción. En terceiro lugar as cidades universitarias, pola 
sinxela razón ele residir nelas os autores dos textos e se-lo ámbito universitario 

un dos que máis conviña interesar a favor, porque tamén no contorno da Uni
versidacle, moi directamente iníluída polos frades , é onde se producen os im

presos contrarios e, en relación .co asunto dos votos, onde se localiza a artille
ría xurídica que mantén a inconveniencia e ilexitimidade dos mesmo~ nos 

preitos que diversos concellos promoven sobre todo avanzado o século XVIIl, 
nun claro contexto de Ilustración. 

Ademais, aínda que en menor número, nalgunhas outras cidacles imprímen
se este tipo de obras; é o caso, por exemplo, de Zaragoza, debido a unha razón ben 

simple: a defensa do culto xacobeo leva parella a defensa do culto á Virxe do Pilar. 

2° O gravado de tema xacobeo, moi particularmente o Apóstolo Cabalei

ro , Matamouros, é ilustración que adoita acompañar estes impresos. Non faltan 
orlas e símbolos da peregrinación (vieiras e bordóns principalmente). Tamén o 

gravado compostelán, máis que o xacobeo en xeral, ten investigadores e estudios 

que ofrecen interesantes informacións3. Pola miña parte quero subliñar que a 
predilección pola representación da belicosa iconografía de Santiago, nos im

presos tanto defensores do singular padroado, coma dos votos, non está privada 

de intencionalidade, xa que é precisamente o suposto apoio de Santiago o Maior 
á reconquista do territorio hispano ós mouros e a liberación dos infamantes tri

butos ós que sometían ós reinos cristiás, a base principal das alegacións favora

bles ó mantemento de tan grandes privilexios. E iso declarábase con eficacia vi
sual na representación aludida. Outro tipo de impresos como as "compostelas", 

afastaclas desta problemática, ornaméntanse con gravados representando a San

tiago Sedente ou como Peregrino. 

Autores e temas 

Tema para unha curiosa investigación sería o determina-las razóns que 

moven ós que escriben en defensa do Apóstolo. Uns fano de motu propio, leva
dos por un desexo simplemente intelectual, ou procurando gañar puntos <lian

te do cabido. Este puido se-lo caso do doutor Benito Méndez de Andrade, ca
tedrático de Prima da Universidade de Santiago, que que non tarda en logra-la 

coenxía ele lectoral da metropolitana Igrexia. Hai que sinalar que serán os me

nos. Aquí trátase dunha "batalla" e por iso se mencionan con frecuencia nestes 
escritos os termos "ataque" e "defensa" e neste batallar hai ben pouco de es-
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pontáneo. A correspondencia do cabido compostelán evidencia toda unha es

tratex ia. Escríbeselle a tódolos cabidos, pedindo apoio , incluso facé ndolle-la 

acordante de favo res que agora se ría oportuno devolver. lnterésanse escritos e 

búscanse primeiras espadas. O caso de Quevedo é especialmente revelador. O 

cabido remitiralle toda a información necesari a, poflerá á súa disposición os 

escritos doutros: p rocúrase o prestixio e o enxe il.o clun esc ritor el e recofleciclo 

creto e que aínda non perclera o favo r do rei. Concretamente, o memorial que 

en 1629 (Santiago ele Compostela, Juan ele Guixarcl) publicou o doutor Andrés . 

el e Torres, abacle ele Santiago ele Peflalba na Cated ral ele Astorga , será unha das 

fontes remitidas e utilizadas polo gran polemista, como recoi'!ece a correspon

dencia cruzada entre o cabido e o cóengo astorgano. 

Noutros casos o autor é só nominal e procura un cerro prestixio. Así, con 

tocia p robabiliclacle, o Memorial del Ilmo. D. Fray ]osé González, Arzobispo ele San
tic1go a S.M. Felipe IV, sobre el patmnato Linico ele Espafla ele/ Apóstol Santiago (San

ti ago ele Compostela, 1629, na imprenta ele Juan ele Guixarcl) tería como autor a 

un "negro" que presta o seu traballo a quen pola súa autoriclacle o faría máis re

comendable perante o rei. 

É imposible fa cer aquí o elenco ele autores e as súas circunstancias , pero 

queda a p ro posta da elaboración clun catálogo que aclemais sinale a caliclacle 

científi ca dos mesmos, as fontes que utilizan , os argumentos que propoflen , os 

fin s que conseguen . 

Xera lmente dende o punto ele vista histórico , a historia será argumento 

moi signifi cativo en todo este demostrar ante o rei ou defender ante os tribu

nais. Ac uclirase ós arquivos, pero tamén con profusión ós textos viciados dos 

falsos cronicóns. Lembremos que un dos máis devo tos clestas fa lsiclacles , o pa

cl re Jerónimo Román ele la Higuera, será au to r clunha obra titulada precisa

mente De la venida ele Santiago a Espafl a. 

A temática na que inicialmente pocleriamos clasificar esta literatura , aíncla 

que sinalanclo que se interfiren os argumentos e os temas que sen clúbicla teflen 

como denominador común a defensa ele Santiago, en canto fo me ele privilexios 

para a lgrexia que conserva as súas reliquias , é a siguiente, citando só a modo de 

exemplo algunha das obras máis significativas: 

1. A vine/a, predicación ele Santiago en Espaiia e o sw sept1lcro en Compostela 

O tema , ó n on estar motivado nestes séculos por unha concreta p olé

mica ou negación que obrigue á súa defensa puntual, ten unha longa crono

loxía. Pocl eri amos clicir que se tra ta el e obras clemanclaclas pola pieclacl e e o in

terese pola causa xacobea, aíncla que evidentem ente son u tilizadas como 

ali ce rce do pres ti xio que a sé co mpos telá pretende que sexa unanimemente 

reco11ec iclo . Co11ecemos xa algunha obra ele finais do século XV, como a que 

publica en 148 1 o cóe ngo el e Cartaxena Diego Rodríguez ele Almela: Tratado 
qt1 e se ll ama copilac ión de los bictori osos milagros e/el Glorioso bienaventurado 



aposto/ Santiago ... E non faltan obras nos séculas XVI, corno a ele Bartolorné 

Lorenzo editada en Zaragoza en 1591, que recolle os testernuños da tradición 

xacobea e pilarista. 

No século XVII proclúcese un incremento notable ele eclicións dende a ele 

Diego el e la Mota (A Nuestra Seflora del Pilar de Zarago(:a. Libro de la venida de San
tiago Aposto/ á preclirn r á Espw1a, editada en Vallacloli cl en 1604) , ata as que teñen 

corno autores a Mauro Castellá Ferre r, frei Hernanclo ele Oxea, Juan ele Salazar, 

José Pellicer, Tomás ele Monroy ou Gerónirno Pardo, entre outras, con títulos que, 

corno acontece no barroco, buscan chama-la atención coas súas fórmulas arreve

saclas. No século XVlll son tamén numerosas as obras que se levan á imprenta, 

entre elas a que imprime en Sevill a en 1734 frei Ignacio Catoyra ou a que en 1797 

ve a luz na maclrile!la imprenta ele lbarra, obra na que o seu autor, o padre Juan 

José Tolrá, pón especial énfase no sepulcro compostelán do Apóstolo. 

2. Sobre a defensa clo singular e único paclroaclo 

Queda sinalaclo que é un tipo ele literatura en gran parte alentada dende o 

mesmo cabido compostelán e editada á súa conta, xeralmente en Santiago e ~un

ha cronoloxía moi puntual, en concreto no século XVII, canelo se pretende elevar 

a Santa Teresa ele Xesús, trala súa canonización, a copatroa ele España. Con pos

terioriclacle rexorcle ante as novas pretensións do copaclroaclo con San Xosé, San 

Fernando ou San Xenaro, aíncla que nestes casos a forza das pretensións era me

nor e por iso tamén era menor o empeño na defensa mediante impresos. O nú

mero clestes impresos defensivos do paclroaclo único é grande . O máis coñeciclo 

é o que xa citamos e que escribiu Francisco ele Quevedo y Villegas: Memo 1ial por 
el patronato ele Santiago y por tocios los sanctas naturales ele Espaila a favor ele la elec
ción ele Christo N.S. (Madrid en casa ele la vi uda ele Alonso Martín, 1628). Neste 

mesmo capítulo póclense cita-las obras ele Benito Ménclez ele Anclracle (Santiago 

ele Compostela, 1628) ou a tamén , xa citada, que aparece como memorial clirixi

clo ó rei po lo arcebispo ele Santiago frei José González (Santiago ele Compostela, 

1629). Unha vez que se obtén ele Roma o documento que cleixa no seu xusto lu

gar o paclroaclo ele Santa Teresa - o breve ele Urbano Vlll ele 8 ele xaneiro ele 

1630- , o cabido compostelán eclitarao con arrogancia repetidas veces, a primei

ra na im prenta ele Juan ele Guixarcl en 1630. Outra obra senlleira nesta empresa 

é a titulada Excelencias y Primacías del Aposto/ Santiago el Mayor, escrita polo arce

bispo electo ele Granada don Antonio Calderón. 

3. Sobre a defensa do Voto a Santiago 

De marcado interese xuríclico son os impresos que teñen como razón ele 

ser a defensa das rendas dos votos que cobra a lgrexia ele Santiago, en virtucle clun 

privilexio concedido polo rei don Ramiro l. Se a obra que edita en Córdoba Am 

brosio ele Morales en 1588, Declaración con certidumbre por averigiiación ele histo
ria en el punto ele si hizo el voto, y dio el privilegio á ala Santa Iglesia ele Santiago el rey 
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Notas 

D. Ramiro I ó el II, supón xa a existencia de dúbidas sobre o suposto privi.lexio, 

nos anos vi.ndeiros, sobre todo no século XVIll , tratarase ele impresos xurcliclos 
con motivo dos preitos que promoven in crescendo, principalmente na Real Chan

celería ele Vallaclolicl , os concellos e ele bispaclos. 

4. Sobre a defensa dos privilex ios do Ano Compostelán 

Non tivo a intensiclade cloutros temas, porque tarnpouco foi obxecto ele es-. 
pecial contradicción. Só no século XVIll aparece algún papel subscrito polos xe

suítas que pón en dúbida a facultacle ele conmutar votos. A iso responcleu o ca
bido con Un discurso moral, impreso en Santiago na imprenta de Antonio 

Alclemuncle en 1708. No ano 1748 aparecerá tamén outra obra neste mesmo sen
tido ele Antonio Rioboo y Seijas. 

5. Edictos, sLtmarios ele gracias, compostelas ... 

Finalmente, hai que cita-lo elevado número de impresos, case todos con 

gravados do Apóstolo, que teñen como obxecto dar a coñece- la gracia do xubi 
leo, as inclulxencias e gracias concedidas polos papas ós devotos do Apóstolo ou 

ós benfeitores do Gran Hospital, ou certificar que se cumpriu cos requisitos da 
peregrinación. Quizais se trate ele impresos que podernos clasificar como meno

res pero clun alto interese tipográfico, iconográfico e devocional. 

**** 

En resumo, é rica e moi interesante a serie de libros e impresos dos sécu

las XVI ó XVIll de tema xacobeo. O que aquí se dixo a modo de breve valoración 
é unha invitación á sistemática catalogación destas obras, rnoitas delas raras e im

prescindibles para o mellor coñecemento da poliédrica, inagotable e suxestiva te
mática xacobea e compostelá. 

' Remitimos para a súa comprobación á citada colección ele Bibliofilia ele Galicia, que edita a 
Xunta ele Galicia, reeditando obras clásicas sobre a imprenta ou reproclucinclo íacsimilarmen
te obras ele importancia. No momento ele redactar estas notas, eclitáronse catorce volumes. 

BOUZA BREY, F: "El impresor compostelano del siglo XVII , juan Guixa rcl ele León'', Cuacler-
11 os de Estudios Gallegos , n.º 63 , (1 966), pp . 59-71. 

' A modo ele exemplo véxase: BARRI OCANAL LÓPEZ, Y.: "Presencia ele temas jacobeos en el 
grabado compostelano del siglo XVIII", e LÓPEZ DE PRADO NISTAL, C.: "Seguimiento ele 
un grabado ílamenco ele Santiago Matamoros en impresos relacionados con causas compos
tebnas", ámbolos traballos publicados en Actas del Congreso de Estt1dios jacobeos, Santiago ele 
Compostela , 1995. 



TESTEMUÑOS DE RAÍZ COMPOSTELÁ 

A COLEC CIÓN DE ORNAMENTOS LITÚRXICOS 
DA CATEDRAL COMPOSTELÁ 

Pilar Benito García 

a antiga sala do Tesauro consérvase a extensa colección de vestiduras li
túrxicas da Catedral de Santiago ele Compostela. A súa riqueza, defini
da tanto pola cantidacle coma pola caliclade dos tecidos bordados con 

que están confeccionadas as obras que a integran, dificulta notablemente calque
ra labor de selección de pezas que sirvan ele representativo exemplo . . 

É indubidable que o grupo de maior interese con que canta a Catedral é o 
das oito capas pluviais, coñeciclas tradicionalmente como <loadas por Santa Isabel 
ele Portugal (1274-1336) e que, segundo reza unha inscrición que leron Fernán
clez Sánchez e Freire Barreiro no broche dunha delas, deberon ser un agasallo do 
arcediago de Nendos, Beltrán de Croix1• En efecto, trátase de característicos exem

plares das artes téxtiles do século XVI, nos que se combinan o bordado e o teci
do con gran beleza e mestría. 

O corpo de todas estas pezas está confeccionado nun brocatel renacentis
ta vermello e amarelo. Tecidos moi similares consérvanse nas coleccións Errera 

dos Museos Reais ele Arte e Historia de Bruxelas, Keir de Inglaterra e nos museos 
Barguello ele Florencia , Victoria e Alberto de Londres ou o Téxtil e de Indumen
taria de Barcelona, entre outros2 • 

Aínda que teciclos con esta tipoloxía decorativa e semellantes caracterís
ticas técnicas, a base ele longos talos curvos, adornados no centro por planas fo-
1 las ele acanto e unidos por figuras xeométricas formando unha especie ele celosía 
que , á súa vez, enmarca ben ramalletes, pequenos floreiros ou esquemáticas pi
ñas son ele orixe italiana, tóclolos autores coinciden en defender que tamén eran 
fabricados en Espaiia a principios do século XVI , coa mesma mestría e brillantez 

que en Italia , senclo Valencia e Toledo os centros téxti les españois que estaban 
máis capacitados para a súa elaboración. 

As caídas e capiños destas capas, que se documentaron como obras de 

Gonzalo Luaces de 15613, están bordadas na técnica coñecida como ele ouro ma
tizado e que consiste en tencle- los corclóns cubertos de ouro horizontalmente e 
fixalos á superficie que se pretende cubrir por medio ele finas sedas ele cores que · 
os van envolvendo e cubrinclo, defininclo o motivo ornamental ou a escena a 

representar e matizando o brillo clouraclo que só se transloce producindo uns fer
mosos reflexos. Os motivos de maior delicadeza e precisión, como poden se-las 
carnacións, bórdanse ó matiz, técnica coñecida tamén co nome de pintura á agu
lla . O resultado final é moi vistoso, tanto pola súa beleza coma pola riqueza deri

vada da gran cantidacle de ouro que se emprega na súa realización. 
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Ncsta p:íxin:l e na scguintc: 

ca pas rcnasccntistas do Catedra l 
efe Santiago ele Compostela , s. XV I 
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Casula renacemista da Catedral de Santiago 
de Compostela, íinais s. XV I 

Capa morada , ca. 1690. 

Casula para celebracións funerarias, 
derradeiro cuarto do s. XV II 

Catedral de Santiago de Compostela 



De orixe e desenvolvemento tipicamente espaüol, esta técnica de ouro ma
tizado alcanzou a súa máxima expresión coa realización no obradoiro de bordados 
fundado por Felipe II no mosteiro de El Escorial, do "terno da vida de C1isto"•. 

Tamén bordada en ouro e seda, pero de forma moi diferente, é unha fer
mosa casula coa súa estola correspondente, característica ele finais do século XVI 
e que se pode pml.er en relación técnica e estilística coa indumentaria civil da épo
ca e da que son as obras máis representativas os vestidos de Isabel de Valois e de 
Isabel Clara Eugenia conservados no convento ele San Clemente ele Toledo5 . No 
caso da casula compostelá, a súa ornamentación máis estilizada e xeométrica ser
ve para clatala a finais do século XVI. 

Sobre un raso vermello, destacan motivos decorativos de carácter vexe
tal e pequeno tamaüo, clispostos en losange e encaclrados por finas tarxas que se 

·entrelazan formando rombos. Estes adornos , enriquecidos con abelorios, están 
realizados con finos fíos de ouro asentados por medio de pequenas puntadas 
que quedan ocultas á vista. No .bordado dos esquemáticos ornatos vexetais, os 
puntos empregaclos son o enxavaclo con fíos ele ouro e o matiz con sedas polí
cromas en tons moi claros6 . 

Para as celebracións litúrxicas ele carácter funerario, a Catedral ele Santia
go conta con ornamentos negros de calidacle como a casula con decoración vexe
tal e símbolos composteláns tecidos en cordón de prata e nobrezas, obra moi pro
bablemente española do derradeiro cuarto do século XVII, na que o remate 
perimetral e as liñas divisorias do camiño central están bordados tamén en prata. 

Uns anos posterior, da derradeira década do século XVII, é a magnífica 
capa morada tecida tamén con nobrezas e cunha decoración consistente en ba
rrocas vexetacións que lembran os modelos franceses das manufacturas de Lyon 
e Tours. Non se debe clespreza-la delicada pasamanería ori_xinal que adorna o pe
rímetro tanto de capa coma do capiño e os pequenos caiÍ"eis que serven para a 
unión ele ámbalas pezas. 

No ámbito do bordado e un pouco posteior cronoloxicamente, merece espe
cial atención outra capa pluvial na que, sobre fondo branca, perfílanse grandes flo
res feitas mm matiz ele puntada ampla con sedas de cores; cordóns de ouro, borda- . 
dos ó realce, completan a decoración ele talos e floreiros. A técnica e o ampuloso dos 
adornos revelan a súa orixe da Italia meridional e evidencian a súa relación con pe
zas de orixe napolitana ele caracte1ísticas .moi sirnilares, por exemplo, as do "terno de 
Nápoles" que conserva o mosteiro das Descalzas Reales ele Mad1id (n.0 TL-1PD)7. 

Tamén bordada é a capa cloada á Catedral por Pedro Acuña y Malvar 
. (1755-1814 ), ilustre galega que chegou a ser conselleiro de Castela, secretario de 
Estado e ele Despacho ele Gracia e Xustiza e conselleiro ele Estado. Sobriüo do ar
cebispo Sebastián Malvar, favoreceu con cloazóns á Catedral compostelá, entre as 
que destacan un rico conxunto de tapices e mais esta capa pluvial. 

Os seus motivos vexetais de carácter neoclásico e os símbolos composte
láns están bordados a realce con !amelas, canotiños, cordóns e abelorios, todo en 

Capa pluvial napolitana, ca. 1700. 
Catedral de Santiago de Compostela 

Capa doada por Pedro Acuña y Malvar 
(1755-18 14). l º 1/4 s. XIX. 
Catedral ele Santiago ele Compostela 
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Dalmática e capa da Real 
Fabrica de Toledo. 

Molero, 1-icrnánelcz e compafüa, 
I" 112 s. XIX 

C:11celrnl ele Santi'1go ele 
Compostela 

ouro sobre fondo branca". É tamén ele interese a pasamanería orixinal, tanto as fi
las perimetrais, coma os flacos e espirais do capitl.o. 

Como digno peche a esta pequena selección, é necesario mencionar un 

terno teciclo na Real Fábrica ele Molero, Hernánclez y Compañía ele Toledo en 
1824 e que representa a longa tradición ele fabricación ele ricos ornamentos li
túrxicos da ciclacle imperial, cun clesenvolvemento que se iniciou co establece

mento dos regulamentos dos gremios secleiros toledanos en época dos Reis Cató
licos, clecaenclo ben entrado o século XIX. 

Teciclas expresamente para a Catedral compostelá, a cruz ele Santiago 

aparece enmarcada no capiño e na parte superior do resto das vestiduras . Os 
clemais adornos das pezas responden a un modelo estilo imperio, típico ele 
Molero, do que se conservan exemplos nos mosteiros toledanos ele San Pedro 

Mártir e San Clemente9 . 

A fábrica ele Miguel Gregario Molero foi unha das manufacturas sedeiras 
máis relevantes coas que contou a cidacle ele Toledo durante os séculas XVIll e 

XIX. Especializada en ornamentos litúrxicos, compartiu, co establecemento da fa

milia Medrana, unha especialísima técnica que consistía no reciclo das vestiduras 
litúrxicas nunha soa peza, saíndo do tear directamente para ser forradas, sen ne

cesiclacle ele ningún outro labor ele confección, xa que os reberetes perimetrais e 
interiores formaban parte integrante do teciclo 10 • 

Outra particulariclacle ele ámbalas manufacturas consistía en asinar e, en 

ocasións, incluso elata-las súas obras nas capas pluviais, concretamente clebaixo 

da esclavina, como neste caso no que figura tecicla a seguente inscrición: "REAL 

FÁBRlCA DE MOLERO, HERNÁNDEZ, Y C" EN TOLEDO. AÑO DE 1824". 

Estas inscricións varían a medida que transcorren os anos. Así, por exem
plo, a denominación ele Real Fábrica aparece dende que en 1765 se teceu nos seus 

teares a colcha nupcial para o Príncipe ele Asturias e a súa clona María Luísa ele 
Parma, labor polo que se lle otorgou o título ele provedor real. 

A principios do século XIX, llclefonso Hernánclez Molero herclou a fábrica 

dos seus clevanceiros, engaclínclolle o seu primeiro apeliclo ó reciclo das sinaturas. 

A producción da pretixiosa manufactura foi elevaclísima e, a pesar do 
caros que resultaban os ornamentos teciclos por eles, dadas tanto a clificulta

cle e peculiariclacle técnicas coma a riqueza dos materiais cos que estaban te
ciclos, forneceron coas obras a case tódalas cateclrais españolas, dedicándose 
tarnén á exportación. 

Non é este o único terno que a Catedral de Santiago conserva clesta fábri

ca, pois tamén posúe outro en seda vermella labrada en ouro e prata que só apa
rece asinaclo e clun modelo que corresponde a finais do século xvm. 

Esta selección ele vestiduras litúrxicas representa tan só un pequeno exem
plo da riqueza e caliclacle da colección ele ornamentos litúrxicos que conserva a 

Catedral campostelá , verclacleiramente dignos de estudio, atención e coiclaclos, 

como parte importante do magnífico patrimonio artístico ele Santiago. 



Notas 

Quero agradecer a Ana García Sanz, Paloma González Valcárcel, Rosamaría Martín i Ros e Mi
guel Taín Guzmán , a axucla que me prestaron na elaboración cleste traballo. 

' "Benrancli ele Crois archecli ele Nenclos", transcrito en FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, j.M. e FREI
RE BARREIRO, F: Guía de Sa ntiago y sus alrededores, 1885, p. 171. 

Cír. ERRERA, l.: Musées Royaux dt1 Cinquanten ire. Catalogue d'étoffes ctncirnnes et modernes, 
Bruxelas, 1927, p . 215, n .º 235, 235A e 237; KING, M. e KING, D.: European Textiles in t/1 e 
Keir colleclion, Londres, 1990, n .º 100, pp. 141 e 144. As referencias do museo do Barguello 
(n.º 214 da colección Francheui) e do Victoria e Alberto (n .º 1109), son citadas no catálogo 
ele Errera, quen menciona outras pezas si milares coas seguintes referencias bib liográ fi cas: 
HAMPE: l<atalog der Gewebesa mmlung des germanischen Na tionctlmusewm Nuremberg, Nurem
berg, 1896, n.º 699; LESS ING, J. von: Kgl. /vluseen Berlin. Die Gewe Sa111111/ung des K. l<unstge
werbe Museums, Berlín, 1900, t. IX, pi. CCLV; FALKE , O.: l<w1stgescl1icl1le der Seidenweberi , l. 
1, p. XXXVI e Albums d'éclwntillons de lc1 Bibliotl1i::que des Arts Décoratifs de Paris, álbum EE-13 , 
vo l. 11. No caso do museo barcelonés, non se trata clun fragmento, senón que é unha dalmá
tica a peza que está coníeccionacla cun teciclo moi similar, cír. MARTIN i ROS, R.M., "Dal
mática". En Seta a Grnova. 1491-1991 , Xénova, 1991, n. 0 76, pp. 104 e 162. 

' A transcrición do prego ele conclicións establecidas polo cabido cando puxou a obra figura en 
LÓPEZ FERREIRO, A.: "Bordados y bordadores de Santiago", Ga licia Histórica, 1, n.º 4, (xa
neiro-íebreiro de 1902), pp. 251- 264; PÉREZ COSTANTI , P.: Diccionario de Artistas qu e fl o
recieron en Ga li cia durante los siglos XVI y XVII , Santiago de Compostela, 1930, p . 348, oírece 
algúns datos biográficos sobre este bordador. 

; Sobre a evolución en Espaiia do bordado en ouro mat izado e o seu ílorecemento nos obra
doiros escurialenses, os estudios máis relevantes continúan senda os de ROSELL, l.: "Orna
mentos bordados del Monaste rio de El Escorial". En Mu seo Espaiiol de Antigüedades, Madrid , 
1877, t. VIII , pp. 319- 329; JUNQUERA DE VEGA, P.: "El obrador de bordados de El Esco
rial". En El Esco rial , 1563- 1963: IV Centenario de la Ftinclación del Monasterio de San Lorenzo el 
Real, Madrid , 1963 , t. II , pp. 551- 582. 

' Cír. MART ÍNEZ CAVIRO, B.: "Las artes suntuarias toledanas en tiempos del Greco" . En 
El Tol edo del Greco, Madrid, 1982, p . 240; Ídem: Convrn tos de Tol edo, s. I., 1990, p. 96 ; 
MOTA GOMEZ- ACEBO, A.: Tejidos artís ti cos de Toledo (s iglos XVI al XVIIJ), Toledo, 1980, 
pp. 26-27, lám. 8 e 9 . 

' Para completa-lo panorama do século A.'Vl , póclense mencionar algúns outros ornain"entos do 
sécu lo XVI, como os que aparecen reproducidos en CASTILLO LÓPEZ, A.: In venta rio de.la ri
qu eza 111om1111enta l y artística de Galicia, A Coruña, 1987 , lám. 178 e 179. 

1 Sobre a arte do bordado en Italia, a bibliografía recente é amplísima e está moi dispersa en 
catálogos de exposicións e revistas especializadas, pero aíncla continúan rendo interese as mo
nografías clásicas de RICCI, E.: Ricami italiani anlichi e moderni, Florencia, 1925 e PODREl
DER, F: Storia dei tessuli d'a rte in Italia, Bergamo, 1928. 

' Tanto os bordados clesta capa coma os da anterio r, íoron traspasados con gran mestría a un 
reciclo novo que desgraciadamente non alcanza tocia a ca liclacle clesexable para bordados 
clesta categoría. 

0 Cír. MOTA GÓMEZ-ACEBO, A. de la: Tejidos artísticos ... , Op. cit. , lám. 25 e MARTÍN PEÑA
TO , M.j.: Fabrica To/edema de Ornamentos Sagrados de Miguel Molero, Toledo, 1980, lám. 18. 

'º Aíirmouse que os Molero íoron os inventores clesta técnica, sen embargo consérvanse orna
mentos dos primeiros anos do século XVIll teciclos nunha soa peza e asinaclos polo obradoi
ro dos Med rana, como os ternos branca e negro do mosteiro de San Lourenzo de El Escorial. 
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Portugal e as terras vinculadas á súa Coroa. 
A súa relación co culto a Santiago 





A PEREGRINACIÓN A COMPOSTELA 

Humberto Vaquero Moreno 

o estado actua l dos nasos coñecementos póclese afirmar con toda se

guriclacl e que son varios os camiños portugueses ele peregrinación a 

Santiago. Aíncla que non se poicla clicir nada con carácter definitivo 

fo ime posib le determinar, mm estudio publicado en 19861 un total ele 

seis vías ele acceso, localizadas en terras el e Entre-Douro-e-Minho e 

Irás- os- Montes, que foron percorriclas polos peregrinos que se clirixiron ó san

tuario cornpostelán . Nun estudio posterior, presentado no I Congresso Interna
cional dos Ca minlws Portugueses de San tiago de Compostela, baseaclo mm traballo ele 

prospección arqueolóxica levada a cabo por Manuel Fernancles Rocha2 , aumentá

mo-los itinerarios a sete, un número ele camiños que me atrevo a consicleralos o 

total das vías portuguesas de acceso a Cornpostela3 . 

Antes ele aborda-lo tocante á problemática dos camiños portugueses ele San

tiago creo conveniente presentar unha breve síntese sobre as orixes do culto a Santia

go en Portugal. ¿En que momento espertaría a devoción ó Apóstolo? Polo que sabe

rnos, as rnanifestacións clesa natureza son ante1iores á propia autonomía política do 

tenitorio. Tal e como nos revela Avelino jesús da Costa, o p1imeiro indicio dese culto 

rernóntase ó ano 862, canelo por iniciativa do bispo Nausto ele Coírnbra se procede á 

dedicación da igrexa ele Castel o ele Neiva ó Apóstolo Santiago• Esta igrexa foi fundada 

no momento en que o territorio portugués era parte integrante do reino ele Asturias. 

Nesta época os monarcas realizaron algunhas cloazóns ele terras en beneficio dese san

tuario como unha forma ele mante-lo culto ó Apóstolo. Exemplo disto é a actitucle que 

se pode observar en Afonso ll1 o Magno quen, en 883, confirma a cloazón do rnostei

ro ele San Froitoso ele Montelius, realizada con anterioriclacle polo presbítero C1istovao. 

Acontece que este mesmo monarca en 889 procedía a idéntica cloazón, en favor ele 

Santiago, da igrexa ele San Víctor, localizada nos arrabaldes da ciclacle ele Braga'. 

Durante o reinado ele Orcloño ll , que foi rei ele Galicia entre 910 e 914, e 

sucesor ele García como rei ele León entre 914 e 924, tamén se incrementan este 

tipo ele relacións. Por iniciativa do monarca foi cloacla á igrexa ele Santiago a vila 

ele Corelha. Nesta concesión, efectuada en 915, mencionábase que o outorgamen

to contemplaba ós homes libres e ós servos que residían nesa localiclacle''. 

Debernos sinalar que a devoción santiaguista rnantense intacta canelo o te

rritori o portucalense foi cloaclo ó conde Henrique en atención á súa muller clona 

Teresa ob jure hereditario. Na época da peregrinación dos condes a Santiago, acon

tecida contra fina is do ano 1097, as terras ele Correlha foron transformadas mm 

cauto, pasando a ter inmunidade completa7 . 
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A hospitalidade cos peregrinos que buscaban o santuario de Santiago ma
niféstase na carta de cauto concedida por don Afonso Henriques o 16 de abril de 
1141 ó mosteiro de Paderne, na que se dan indicacións precisas para que se ofre
za albergue con gran dilixencia a viaxeiros, pobres e peregrinos". 

Unha das abrigas que se requirían das igrexas situadas a occidente, en
tre os ríos Douro e Pisuerga, consistía no pagamento de votos a Santiago. De 
acordo co Chronicon Iriense, o rei Ramiro ll determinou o pagamento dun cen
so correspondente ó valor dunha medida de pan e un almude de viño por 
cada xunta de bois con que labrasen a terra, en mostra de gratitude pola vic
toria contra os musulmáns , terminando deste modo pola vía militar a igno
miniosa abriga de entregar ós mauros cen doncelas tódolos anos. A máis da 
arquidiocese de Braga, estaban suxeitas a este pagamento as dioceses de Por
to, Viseu e Coímbra9

. 

Aínda que teñamos noticias de manifestacións contrarias ó pagamento do 
Voto de Santiago, algunhas directrices apuntan en sentido do seu estricto cum
primento. É ben significativa a carta de don Afonso V, outorgada o 29 de xuño de 
1463, na que se revela que o monarca fara solicitado polo deán e polo cabido da 
Catedral de Santiago ele Compostela, expresando estar ó tanto ele que tóclolos 
anos eran enviados procuradores coa finalidacle de proceder ó cobramento do 
Voto. Acontecía, sen embargo, que os máis dos foreiros eximíanse do seu paga
mento. O feito ele que os referidos procuradores fosen estranxeiros dificultaba a 
misión, dando como resultado a perda ele moitas rendas. A oposición ó cobra
mento das rendas pasaba polos tabelións e escribáns que se negaban a elabora-las 
competentes notas ele culpa. Home devoto, o monarca recomencláballe ás autori
dades que atenclesen as peticións, ordenando ós tabelións que executasen as es
crituras, baixo pena ele teren que xustificar, nos quince días posteriores, os moti
vos da súa recusación. Na súa sentencia, o rei expresaba a súa máis íntima 
convicción ó declarar que o facía "por respeito do dicto apostollo Santiaguo per oii
tras algiiiias rrezoes que nos a ello mouero11"10 • 

A pesar da resistencia ó pagamento dos votos sabemos que esta práctica 
perclurou ata, alomenos, época moderna. No Arquivo Distrital ele Porto existe 
unha vasta documentación relativa ó Voto ele Santiago que se pagaba nos cami
ños ele Aveiro durante o século XVIIl e que está senclo obxecto ele estudio clun 
grupo ele traballo coordinado por Alcina Manuela de Oliveira Martins. 

A devoción a Santiago sentida por don Afonso V, do que non consta que 
ningunha vez emprenclese unha peregrinación a Compostela, insírese nunha tra
dición que se remonta a algúns soberanos e raíñas de Portugal. 

Podemos afirmar que o primeiro rei que peregrinou a Santiago fo¡ don 
Afonso ll, o monarca leproso. Ó asumi-lo poder en 1211, convocou unha cu
ria que se reuniu en Coímbra, onde se procecleu á súa aclamación. Unha das 
súas primeiras medidas consistiu en prohibirlle á lgrexa e ós mosteiros a ad
quisición ele bens raíces, atopanclo enormes resistencias, polo que a medida re
sultou inoperante. Os conflictos que tivo co clero foron moi graneles, en parti-



cular co arcebispo de Braga Estevao Suares, que acabou excomungando ó mo
narca . O prelado acusaba ó reí de prepotencia e dun inadecuado comporta
mento conxugal. A pesar clesta e cloutras acusacións don Afonso II non acou
gou ata realiza-la súa peregrinación a Santiago. Un dos máis profundos motivos 
da peregrinación estaba unido, por certo, á necesidade de atapar un paliativo 
ás súas doenzas. Diversos documentos ele 1220 relátanno-la súa fonda devo
ción a Santiago, chegando ata o punto de pedirlle protección para si mesmo, 
para a raíña e para os seus fillos , extensiva igualmente a todo o reino. No_ seu 
testamento deixáballe a Santiago a apreciable cantidade de dous mil trescentos 
marabeclís , destinados a celebrar anualmente un cabodano pola súa alma . Fi
nou en Coímbra o 25 de marzo de 1223 , tres anos despois de realiza-la pere
grinación, excomungado e co reino en interdicto' ' · 

O sentimento devocional ele don Afonso II transmitiuse ó seu fillo San
cho 11, que foi reí con só trece anos. Unha das súas primeiras preocupacións 
foi o pagamento ó arcebispo de Braga, como indemnización, da cantidade de 
mil marabedís. En compensación conseguiu que o interdicto que pesaba so
bre o reino e a excomuñón da Coroa fosen retirados. A pesar desta proba de 
boa vontacle, unha cena falta ele tacto do monarca, máis guerreiro que diplo
mático, orixinou unha constelación de forzas eclesiásticas, que reuniu en con
tra súa ós bispos de Braga, Porto e Coímbra, que informaron ó papa Inocen
cia IV do estado de anarquía que se vivía en Portugal. En 1245 o pontífice 
clictaminou a destitución do monarca, poñendo no seu lugar ó seu irmán 
Afonso. Procluciuse ele seguida unha guerra fratricida que levou ó monarca ó 
exilio e ó seu irmán Afonso lII á coroación. Precisamente dous anos antes da 
súa destitución, Afonso 11 emprendeu unha peregrinación a Santiago. Tal e 
como acontece coas demais peregrinacións rexias descoñecémo- las referen
cias concretas sobre as súas viaxes, do mesmo modo que non sabemos que 
dádivas se ofrecerían. As motivacións para a peregrinaxe rexia foron de moi 
diversa orde. Por un lado o monarca iría implorar protección ó Apóstolo, a 
éáusa das súas di(i_cultades co alto clero e parte da nobreza que loitaban con-

Ponle de Lima. 
Ponle medieval 
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tra el. Outros dos motivos poclerían ter algo que ver coa loita contra os mu

sulmáns, empeflaclo, como o estaba, na conquista do Algarve, clespois da ocu
pación ele Tavira en 1242. Catro anos clespois da súa peregrinación a Santia

go, morría exiliado en Toleclo 12 . 

Ningún outro rei medieval emprencleu unha peregrinación a Santiago. 

Cumpriu a súa misión a raíiia Santa Isabel, en xuflo ele 1125, seis meses des
pois da rnorte do seu marido don Denís. Pasado medio ano de loito, tal e como 

establecían os preceptos, a raíiia viúva poiiíase de camil1o ó santuario xacobeo. 
Facíao acompaflada de homes armados, que escoltaban a caravana de mulas 

que transportaban arcas cheas de xoias e de panos de calidade. Era a súa in
tención estar presente o día da festa ele Santiago e rezar pola alma do seu mari
do. Aínda que o monarca falecido nunca peregrinara, era profundamente devo

to do Apóstolo, a quen deixara no seu testamento trescentos marabedís para 

conmemorar anualmente o seu cabodano' 3 

Aínda que non se saiba cales foron as etapas do percorrido seguido pola 

raíiia santa, ternos coiiecemento da súa visita ós hospitais e albergues que atendí
an ós peregrinos. Cando chegou a hora de proceder á execución do seu testamen

to, legou cincocentas libras a este tipo ele institucións de solidariedade social. Unha 
parte do traxecto que precedía a chegacla a Santiago, fíxoa anclando. Canelo che

gou, entregoulle ó arcebispo frei Berenguer ele landoira un valioso tesouro en ho
menaxe ó Santo e en memoria do rei don Denís. Entre as cousas doadas había 

unha coroa con peclras preciosas incrustadas, tapices coas armas ele Portugal e ele 

Aragón, paramentos e outros ornamentos relixiosos. En lembranza da súa visita, o 

arcebispo entregoulle á raíiia un bordón de peregrina e unha caixa negra decora
da coa cuncha de vieira 14 . 



Presentinclo a súa morte, a raíli.a viúva quixo volver a Santiago e así o fixo 

en 1335, clez anos clespois da súa primeira peregrinación. Pero clesta volta viaxou 
coa máxima discreción, preocupada sobre todo pola salvación da súa alma. Coin

ciclinclo esta viaxe co xubileo ele Santiago, a raíña, para remisión dos seus pecados, 

"tornou de pé af oracla e muy clesconhecicla pedinclo pello caminlw esmolas aos fieis 
christcios com o srn borda o e fardel ás costas como hiia bem pob1·e romeyra". ó ano se
guinte, a principios ele xuño, falecía en Elvas, senclo o seu corpo levado nun ataú

cle ata o mosteiro ele Santa Clara ele Coímbra, fundado por ela en vicla15• 

Descoli.écese o traxecto emprendido en tóclalas peregrinacións da raíli.a 

Santa Isabel ele Portugal. Ternos que esperar á viaxe do rei don Manuel a Santia
go, un monarca que se sitúa no tránsito da Idacle Media á lclacle Moderna, para 
saber con algún detalle o percorriclo realizado. 

A peregrinación do rei don Manuel tivo lugar no ano 1502. Altos dignata
rios, ele iclenticlacle clescoli.ecicla, acompali.aron ó monarca , naturalmente recoli.e

ciclo polo éxito dos portugueses que chegaran a Calcuta o 20 ele maio ele 1498. 
Sábese que ó principio da viaxe o rei utilizou unha barca na que navegou polo río 

Texo dende Lisboa ata Tancos, onde clesembarcou acompa1i.ado por unha comiti
va que continuou en dirección a Tomar; ele aí clirixiuse a Coímbra, visitando os~

pulcro ele don Afonso Henriques. Ó observar que o fundador do reino non esta

ba sepultado en conclicións apropiadas ó seu estatus, orclenou que lle construísen 
un mausoleo no mosteiro ele Batalha, onde os seus restos mortais terían repouso 

máis digno, o que posteriormente se acabaría cumprindo. Utilizando un perco

rriclo diferente do itinerario ele peregrinación que pasaba por Avelas do Cami!i.ho, 
Águecla e o mosteiro ele Grijó, clesviouse en dirección ó castelo ele 

Montemor-o-Velho, onde se detecta a súa presencia o 17 ele outubro ele 1502. 
Camili.anclo preto da costa por un itinerario secundario, cruzou a vila ele Aveiro e 
alcanzou Gaia o 25 ele outubro 16 • 

Tras cruza-lo río Douro o monarca fixo a súa entrada na cidacle ele Porto, 
onde foi recibido con moita cerimonia. O monarca viaxou nunha fusta con velas 

vermellas. O fermoso palio preparado para recibilo era dunha enorme riqueza, 

utilizándose na súa confección doce brazadas ele damasco verde, vermello e bran
co. Os eclís da urbe esperaban ó rei traxeaclos con xibóns ele Braganc;:a 11 . 

Durante a súa breve estadía en Porto, don Manuel cleterminou que se aca

base a construcción do sepulcro ele San Pantaión, conforme estipulara no seu tes

tamento o rei don Xoán Il '"· 

Senclo San Pantaión o patrón da cidacle, e estando o seu corpo incorrup
to, manclóuselle fabricar unha arca ós mellares ourives ele Porto, coa alma ele ma

cleira e revestida ele prata. A obra foi executacla e depositada na Catedral, pero a 

rnecliaclos do século XIX xa clesaparecera' 9 . 

Narnentres, seguinclo un itinerario un tanto indefinido, o monarca cliri

xiuse a Dume, nas proximidades ele Braga, co propósito ele homenaxear a San 

Martili.o ele Dume e __ a San Froitoso ele Montélius, visitando os seus sepulcros. 
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Supo!l.emos que utilizaría a estrada que pasaba por Ponte de Ave e que de aí des

viaríase do percorrido habitual seguido polos peregrinos, por San Pedro , para ca

lle-la vía que conducía de Barcelos a Braga. Dende esta cidade arzcebispal su

ponse que se clirixiu a Ponte de Lima e que dende ali colleu rumbo directo a 

Valenc;:a20 • En conformidade co testamento do humanista e cronista Damiao de 

Gois , sábese que don Manuel ó empeza-la súa peregrinación incumbiu a don Fer

nando, marqués de Vila Real, para que ó entrar en Galicia acudise ante o monar

ca, de maneira que ninguén .se decatase e non o puidesen recoñecer, por tratarse 

dunha viaxe na que desexaba ir de incógnito. A pesar cliso os seus intentos frus

tráronse, xa que tal e como refire o cronista, ó entrar en Galicia pola cidade de Tui 

"tomando dalli ha caminho direito atte ha casa do bemauenturado Apostolo, com miti

ta deuai;am, onde se cleixou conhecer e f oi festejado assi do cabido da Sé qiwmo dos 
gouemadores da é idacle e fidalgos nella morauam. Esteue el Rei tres dias continuos na 
ciclacle ele Compostella a cabo dos quaes, clepois ele ter feitas, por sua cleuaé ao, muitas 
emollas á mesma casa, spiral e pessoas neé essi tadas se tornou pera o Regno, fazendo 
merces a toclolos hospedes das casas em qi1e pousaua atte chegar a Lisboa". Afectado 

dunha gran devoción, cando regresou "mandoi1 que se f ezesse ha alampada de pra
ta ele feii;am ele hii castello, qite manelou poer na Sé ele Santiago, diante do altar mor 
que era hüa mais riqua de qiwntas se atte de aqitelle tempo naquella casa offereceram 
e assi horclenou que se comprassem rendas em Galliza pera sesta alampada alwniar 
contimwmente de noite e de dia, qiwmo se sempre depois se fez"" . 

Na viaxe de regreso a Portugal o monarca seguiu o percorrido de Tui, Va

lenc;:a e Ponte ele Lima. Nesta última localidade, o día 24 de novembro de 1502, 

concéclelle unha pensión de quince mil reás a Tristao Frances, que o acollera en 

Pontevedra canelo se clirixía a Santiagon 

o 30 ele maio ele 1503 , estando en Lisboa, o rei dictou unha _carta de mer

cé a favor de j oao Abraldes, que o acollera en Santiago, motivo polo que lle con

cede anua_lmente mil reás brancas, en recoñecemento polo "servii;o qi1e delle rece
bemos em sua casa qiwndo famas em romalia á bem aventurado apostollo Santiago"n 

Dende Ponte de Lima o rei seguiu a súa viaxe, con toda probabilidade , ata 

a vi.la de Barcelos. Pouco despois debeuse trasladar, nunha fusta, polo río Cáva

do, arribando en Fao, dende onde seguiría por terra en dirección a Vila do Con

de. Nunha carta datada en Arrifan o 5 de decembro de 1502 don Manuel orde

nou a construcción da igrexa matriz de Vila do Conde e a de Azurara. A fermosa 

fachada daquela igrexa posiblemente fose obra de joao Castilho, un dos grandes 

artífices do estilo manuelino24 • 

O rei don Manuel conservou a súa devoción por Santiago ata os derradei

ros días da súa vida, tal e como se aprecia nunha carta rexia , datada o 28 de mar

zo de 1501, na que o monarca designa ó fidalgo galega Diogo Sarmento para que 

suceda ó finado joao Abaldes na misión de "mandar alomear e ai;ender" a lámpa

da que estaba en Santiago, de "maneyra qite contym1adamente es teja ai;esa de noyte 
e ele día". O fidalgo cobraría pola misión, das mans do receptor do almoxarifado 

de Ponte de Lima, a canticlade anual de vinte mil reás brancos25 • 



Don Manuel faleceu o 13 de decembro de 1521. Nese mesmo ano, a 

través dunha carta dada en Lisboa o 3 de xullo, con motivo da morte de Dio
go Sarmento, encargoulle á súa filla Catarina que, pola cantidade de quince 

mil reás brancas, pagos anualmente en Ponte de Lima, se epcargase de con
servar acesa a dita lámpada26 . 

A devoción que o monarca e os seus devance~ros tiñan por Santiago fo¡ 
secundada por moitos fieis anónimos, imposibks de cuantificar. A devoción 
relixiosa non soamente existiu na época medieval , senón que se mantivo viva 

ó longo de varios séculas. Con relación a este feito, o historiador José Mar
ques revela unha cumprida lista de parroquias, que no decurso do tempo, de

signaron a Santiago como o seu santo ou patrón. Na súa reconstitución ama
sa cento vintecatro parroquias que, do século XVI ó XVII, teñen ó Apóstolo 

por patrón e trinta capelas dedicadas a el. Un apreciable número de parro
quias que teñen por patrón a este Santo aparecen mencionadas, para o sécu
lo XI, no censo de Entre Lima e Ave27 . 

Xorde daquela, neste contexto, unha pregunta: ¿habería en Portugal un 
camiño portugués que se puidese considerar como o francés que cruza España? 

Sen lugar a dúbidas non existía, aínda que se poida avanzar no sentido da d~

finición de vía máis utilizada polos peregrinos. 

Vaiamos por partes. En relación ós camiños que viñan do Algarve non 
existe ningunha noticia clara, alomenos a partir de Serpa, de que algunha vez 

foser:i percorridos polos penitentes que se dirixían a Santiago. Admírese, con 

todo, que a través da fronteira coa Estremadura española, a situación se altera
se conforme ó itinerario utilizado por algúns peregrinos coñecidos: É este o 

caso do embaixador alemán Xerome Münzer. De seguido, e moi resumidamen

te , describímo-lo seu itinerario. Entrou pola vía que dende a fronteira , en Vila 
Verde de Ficalho, se dirixía a Serpa, localidade situada na estrada que dende Ta

vira, pasando por Beja, conducía a Évora . Era a ruta da fronteira que daba ac

ceso ós viaxeiros oriúndos de Sevilla e das tenas andaluzas e estremeñas: O em
baixador alemán ó servicio do emperador Maximiliano veu a Portugal co 

propósito de se entrevistar co rei don Xoán II, saíndo de Sevilla o 11 de no
vembro de 1494 montado a cabalo. Ó día seguinte chegou a Serpa e partiu para 

Évora, lugar que alcanzou o día 16. Estivo co monarca, que ó despedirse abra
zouno con amizade. Münzer reparou en que o rei tiña unha cor pálida, que atri 

buíu á mágoa provocada polo falecemento do seu fillo don Afonso 28
• 

De Évora seguiu para Lisboa atravesando no traxecto a localidade de Mon

temor-o-Novo. Alcanzou a capital o 26 de novembro, deixándoa o día 2 de decem

bro. É a partir de aí cando o embaixador se transforma en peregrino. Segue cara a Al

verca, acompañando coa súa mirada o curso do Texo, onde chega o día 3, para estar 
ó día seguinte en Santarém, percorrendo unha distancia de corenta e cinco quiló

metros. O día 4 fa¡ o traxecto de Tomar e o 5 pasa por Coímbra, cruzando o Mon

dego por unha ponte. Dous días foron os que se demorou no traxecto de 
Coímbra a Porto. Entre os días 9 e 10 de decembro viaxou entre o burgo portuense 

lgrexa paroquial de Rubiaes. 
Pormenor da portada, s. Xlll 
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e Barce los e seguiu ele contado para Ponte ele Lima, onde entrou o 10 ele clecembro 

clespois ele cruzar unha fei-rnosa ponte ele clezaoito arcos. O 11 ele clecembro alcan

zou Valenc;a do Minho, seguinclo o seu itinerario por Paredes ele Coura. Atravesou o 

río Miño e chegou a Tui, onde quedou cativaclo pola beleza da súa Catedral'". 

O día 11 pola noite entrou en Reclonclela, onde foi agasallaclo por un co

terráneo ele Francfort nunha noite tempestuosa. Maclrugou ó día seguinte e al

canzou a vetusta ciclacle ele Ponteveclra, situada mm brazo ele ría famoso pola 

abundancia ele sarcliñas . O día 12 chega ó luga r ele Caldas, onde saborea as súas 

rnecli cinais augas sulfurosas. Ben cedo parte para Padrón, onde o día 13 avista a 

igrexa ele Santiago e, nese mesmo día , entra en Santiago ele Compostela. Na ci

clacle distingue a Catedral e os mosteiros ele San Domingos, San Bieito, Santa Cla

ra e as Carmelitas, botando alí unha semana , ata o día 21 ele clecembro30 • 

A viaxe el e Xerome Münzer ele Lisboa a Santiago clurou doce días , perco

rrenclo unha distancia ele cincocentos sesenta quilómetros, cunha media diaria ele 

preto ele cincuenta quilómetros, o que non cleixa ele ser unha regulariclacle apre

ciable e digna ele cles t~ca r. 

O itinerario ele regreso clun peregrino inglés , arreclor do ano 1420, con

siste na entrada en Valenc;a do Minho , seguinclo dende aquí para Ponte ele Lima 

e clirixínclose a Porto e pasando, con tocia p robabiliclacle, por Barcelos. Parte para 

Coímbra e segue o itinerario ele Leiría. Pasa por Batalha e Alcobac;a, onde visita 

os seus mosteiros . En Caldas da Rainha encamíñase ata Torres Yedras, desviando 

a súa anclaina en dirección a Santarém , onde segue a liña do Texo e cliríxese a Lis

boa, pasando po r Vila Franca. Dende Lisboa, ciclacle que o impresiona pola súa 

grandeza, atravesa o Texo e arriba ó pequeno lugar ele Coina. De aquí segue para 

Setúbal, partinclo ele contado en dirección a Cabrela e alcanzando 

Montemor-o-Novo. O seu itinerario por Alentejo cliscorre por Arraiolos , Estre

moz , Borba e Elvas. Ó cruza-la fronteira cliríxese a Méricla3 ' . 

Aclemais ele Serpa e Elvas como porta ele entrada dos peregrinos debemos 

rex istrar, máis ó norte, a localidacle ele Castelo ele Vide. Un incidente que p rota

gonizan cl ous peregrinos alemáns que se clirixían a Santiago ele Compostela, Pe

dro e Xacornina, que foron asaltados por tres vaqueiros que "tomaram a dicta mol
her e per Jor(a dormjrnm com e/la"32 , revé la no-la entrada. 

¿Q ue itinerario seguirían eses peregrinos? Toci o indica que fixero n o 

percorriclo seguinte: Castelo Branco , Covilha, Viseu, Lam ego, Vila Real , Cha

ves, O urense e Santiago. 

Coñécense as clúas vías utilizadas polos peregrinos a partir ele Lisboa e 

en direcc ión a Coímbra. Unha delas seguía a marxe do río Texo ata Santarém 

e a partir ele aí clirixíase a Coímbra . A outra ía por Torres Yedras, pasaba por 

Caldas da Rainha, lugar no que a finais do sécul o XV había unha casa ele pe

regrinos que acollía , durante unha ou clúas noites, a aqueles que se clirixían a 

Santiago, atravesa ba os mosteiros el e Alcobac;a e Batalha, tomando rumbo a 
Leiría e finalm ente a Coímbra33 . 



Para confirmar estes dous percorridos témo- las peregrinacións de dous 
italianos. Mentres que Xoán Bautista Confalonieri sae de Lisboa para Santiago en 

1594 ut il izando o primeiro percorriclo, Domenico Laffi , sacerdote de Bolonia, uti
liza en 1691 o segundo itinerario3·1. 

De Coímbra a Porto, con rarísimas excepcións, tócl olos peregrinos se
guen o mesmo camiño : Mealhacla, Avelas do Camiñh o, Águecla, Grijó e Gaia. 

É, con tocio, a part ir ele Porto canelo as traxectori as cliverxen , polo que non se 
pode falar con rigor clun Camifi o Portugués. En calquera caso o rnáis habitual , 

o máis frecuentado, fo i o que dende o burgo portuense tomaba o sentido ele 
Ponte ele Ave, Rates, Barcelos, Pon te el e Lima e Valern;;a . O tránsito por Ponte 
el e Lima era el e ta l im portancia que, segund o reza un documento do século XV, 

existían na vi la va ri os albergues e hospitais para acollemento dos peregrinos 
que viaxaban a San tiago35 . 

O itinerario que percorre Con fa lonieri soamente diverxe deste perco
rrid o canelo ó saír ele Porto continúa pola vía do Atlántico ata Vila do Conde, 

para a partir el e aí desviarse cara a Barce los, Ponte de Lima , Valern;;a, Tui , Po

rrill o , Ponteve cl ra, Padrón e Santiago3'' . 

A hipótese exposta por Manuel lnácio Fernancles da Rocha ele que a 

parti r ele Barcelos os peregrinos continuaban por Ponte ele Lima pero tamén 

pola estrada romana que se cl irixía a Ve nacl e e ele aí á ponte ele Vilar de Mou
ros, pa ra clespois alcanza r Cerveira e Valené , aínda que teña interese e mere

za ser consicleracla, non cleixa a un laci o o feito ele que Pon te de Lima fose per
corricla incesan temente polos peregrinos37 • 

Aíncla que con menor expresión que Ponte ele Lima, Vil a Nova ele Cer

ve ira era un punto importante de paso. Nesa localielacl e había un hospital 

para aco llernento ele peregrinos, que a fin a is ele 14 73 se encontraba "muy po
bre e fallec ido das causas necesarias aos peregrinos e pessoas qLte nell e ham ele re
ceber aco /11im en to e gasa/110"3" . 

Outras vías altern ativas eran as ele Po rto, Braga, Ponte de Lima, Va
lenc;a e Tu i. A outra era a ele Porto, Guirnaraes e ele aquí a Braga; pero a súa 

u tilizac ión era menor, non sen do para os peregrinos oriúnclos sobre toci o des

tas últim as Jocaliclacles3" . 

Outra gran vía era a do Atlántico, que acollía os peregrinos que viñan do 

exterior e que entraban por Porto, onde tifian o Hospital dos Palrneiros40 ó seu 

clispor, e tarnén Viana da Foz do Lima, que posuía un importante hospital onde 
eran acolliclos, o que orixinou que os procuradores da vila, nas cortes de Lisboa 

ele 1459, solicitasen a don Afonso V a atribución ele parte dos presupostos do 

concello a favo r clesta institución4 1• 

Repárese en que a vía do Atlán tico foi utilizada polo príncipe Cosrne ele 
Meclicis e pola súa comitiva, coa particulariclacle ele que ó chegar a Carniñha re

correron á navegación fluvial ata Tui . No referido a Dornénico Laffi, o seu itine

rar~o preséntase corno un híbrido na medida en que dende Porto segue en clirec-
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Notas 

ción a Sao Pedro de Rates, pero a partir de aí desvíase cara á costa en dirección a 
Viana da Foz do Lima, dende onde segue ata Camiña , seguindo en barca río arri
ba ata Tui. Máis curto sería o traxecto daqueles que, oriúndos das terras tramon
tanas ou de Zamora, buscaban Ourense de camiño a Santiago. 

A circunstancia de que os camiños fosen .versátiles non consente, de todos 
modos, que domine unha cena anarquía que cond.uza á sinali~ación de vías co 
indicativo de Santiago. A aplicación de regras prudentes constitúe un imperativo 
que debe conducir a unha definición correcta das vías, sen caer na fácil tentación 
de ver en todas elas camiños de Santiago, que soamente existen na imaxinación 
dos homes, ás veces demasiado vizosa e raiando o inconcibible. 

' "Vi as portuguesas ele peregrin rn;áo ele Compostela na lclacle Méclia", Revista da Fawldade de 
Letras, Porto, (1 986) , pp.77-89. 
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O CULTO DE SANTIAGO E A ARTE PORTUGUESA 
DA IDADE MODERNA 

Vitor Serrao 

As peregrinacións baixo o signo de Santiago 

importancia do culto de Santiago, Apóstolo das Espafias e patrón das 
batallas portuguesas, relaciónase con particular énfase co feito de que 
a reconquista cristiá do extremo occidental da península se levase a 

cabo baixo o seu signo. As lendas, que dende o século IX consideran que o Após
tolo foi enterrado en Santiago de Compostela -orixinando así un fervoroso e 
ininterrompido foco de peregrinación para toda a Cristiandade- reforzaron a po
derosa imaxe da constante axuda mística do Santo ás tropas lusas en combate 
contra os seus inimigos. Así, a multiplicación en terras portuguesas de igrexas 
baixo o padroado de Santiago, especialmente no norte , xunto ós "camiños de San
tiago", desenvolveu unha forte iconografía de producción cultural que se viu re
flectida en retablos, irnaxes, iluminarias, pezas de ourivería e de paramentería e -
doutras obras de arte de signo xacobeo, sempre obxecto de profunda veneración. 

As máis importantes <lesas obras artísticas son as que se atopan nos terri
torios portugueses do sur, baixo o signo de Santiago da Espada, a poderosa Orde 
Militar portuguesa con sé en Palmela1• Pero en moitas outras zonas do reino lusi
tano , sobre todo nas situadas na fronteira norte, o culto do Apóstolo fortalécese 
na ldade Moderna con obras devocionais de decoración arquitectónica, de pintu
ra, de ourivería, de paramentería e de escultura alusivas ávida e á historia do San
to Apóstolo das Españas, con relevancia para a popularizada batalla de Clavijo2• 

Deste modo, as vías de apoio ós ciclos de peregrinación -ó longo da 
chamada "Grande Estrada"- acábanse enchendo de igrexas, capelas, ermidas, 
hospicios e albergues onde a representación na imaxinería se une á credibili
dade da función de apoio ós romeiros. Aínda que esas "vías" non puideron be
neficiarse do grande auxe que caracterizou, na ldade Media, o Camiño Fran
cés, púidose constata-lo considerable progreso na revitalización da "Esta 
Portuguesa" do Apóstolo3, que deu continuidade á vía de Dume-Braga (nela 
"entremeteuse", deliberadamente, o culto nacional a San Martil1o de Dume e a 
San Froitoso), e o camiño de San Vicente dende o Al-Gharbh andaluz a través 
da ruta marítima -razón pola cal o culto do patrón do reino, San Vicente 
Mártir se introduciu neste percorrido-. A reconstitución destas rutas de pe
regrinación terrestres (cof1écense, por exemplo, as etapas da viaxe ele don Ma
nuel l a Santiago, en 1502) aínda está por facer na súa totalidade, pero sabe
mos que no foron estas rutas as que incrementaron a construcción ele igrexas 
tan importantes como, por exemplo, as matrices de Camil1a e de Azurara, que 
non poden cleixar de estar vinculadas a este movemento clevocional de pere
grinación militante. Este aspecto do Apóstolo como protector dos peregrinos e 
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desherdaclos alíase ó outro, máis incisivo, ele patrón dos homes ele armas . 

Como é sabido, Sebastiao Toscano escribiu, no seu Elogio fonebre ele Ajo11So ele 
Albuqiterque (Lisboa, 1566), que o vicerrei das Indias tivo a "Sant'Iago pelejcm
do cm seu .favor nas bata/has", axucla á que o militar corresponcleu ofrecenclo un 
bordón ele ouro e outras pezas ele culto ó convento do Santo ele Palmela. 

O papel da Orde de Santiago 

Despois ele sufrir transformacións moi significativas na súa estructura, a 
Orcle ele Santiago da Espada, ou dos espatarios, continuou clesenvolvendo, du
rante o século XVI, unha ampla acción cultural, artística e arquitectónica nas vi

las e nos territorios nos que incicliu máis directamente a súa influencia, sobre 
tocio nos espacios situados ó sur do Texo, onde posuíu vilas moi importantes. 

A Orcle Militar foi fundada no século Xll por Fernando 11 ele León e 
amosouse particularmente activa en todo o proceso da Reconquista cristiá. 

Pero a independencia ele Portugal favorecía a autonomía administrativa da 
rama lusa, reivindicada dende moi cedo. Canelo pola bula ele Uxío IV ele 1440, 

a rama portuguesa da Orcle ele Santiago se independiza, garantinclo cleste 
modo unha vontacle antiga, contrariada dende sempre pola Orcle castelá, era 

posibl e abrir por fin o carni!l.o da autoafirrnación. Despois, en 1452, o pontí

fice Nico lao V permitía que os cabaleiros ele Santiago ri.o territorio portugüés 
se fixesen "libres" e "exentos"·1• Os clous papas confirmaron entón as graneles 

cloazóns á Orcle ele terras e castelos, paclroaclos e vilas, así como a existencia 

clunha sé instalada en Palmela dende 1284. 

As lif'las ele clirixismo cultural e as estratexias ele autoafirmación que 

caracterizan esta fase de resurrección da haxiocracia xacobea explican que a 
poderosa Orcle relixiosa-militar puiclese expresar mellar, en fase ele indepen

dencia e con particular énfase, o seu empel1o en dotar con programas artísti
cos cualificados os templos, ermiclas, hospitais e clemais construccións que 

xurdían nas posesións baixo o seu control directo e que, cleste modo, foron 
decorados exquisitamente. A posesión ele importantes vilas da franxa meri

dional portuguesa (Palmela, Montijo, Alcochete, Sesimbra, Alcácer do Sal, Al
jezur), pero tamén no extremo sur do reino (Alcoutim, Mérto la, Ayamonte, 

Tavira, Vila Nova ele Cacela, Conceú;;ao ele Tavira), obrigou ós gobernaclo
res-aclministraclores espatarios, como don Xurxo ele Lancaster, a un grande 

investimento no sentido da reclignificación cultural ele tales agregados, a me

dida que se impo!l.ía á Orcle, que xa vivía á sombra clun antigo prestixio for
talecido polas armas, a reforma das súas estructuras e o estímulo ó foco pere

grinatorio en honor do seu santo patrón. 

Non é ele estra!lar, pois, que na favorable conxuntura humanística do pro

to-renacemento que esperta co cincocentos, e que caracteriza os tempos ele don 

Manuel I e ele don Xoán lll, a Orcle se fortaleza, non só a través clunha definición 

dos seus estatutos (a Regra imprímese por primeira vez en 1509, no taller ele 



Hernao ele Campos, e reimprímese en 1542 no taller ele Germao Galharcle), se

nón tamén a través da súa acción ele mecenaclo , incluínclo o réxime el e visitas re

gulares ás igrexas e ermiclas das vilas baixo o control ele Santiago da Espacia e o 
pagamento ele obras destacadas (pintura, escultura, talla) que decoran eses espa

cios. Sempre marcados pala austericlacl e das súas estructuras arquitectónicas , mo
numentos corno a igrexa matriz el e Alcochete, a igrexa ele San Xulián ele Setúbal, 
a igrexa ele San Pedro ele Palmela, a igrexa ele Santa María el e Castelo ele Alcácer 

do Sal, a igrexa matriz ele Torrao, están dentro das obras patrocinadas polos es
patarios, algunhas delas á canta do refe rido don Xurxo, outras apoiaclas pala cor
te ou por diversos beníeitores á sombra da Orcle Mili tar. 

A íigura do mecenas don Xurxo ele Lancaster (1 481-1550), íillo bastardo 
ele don Xoán 11 , se!lor da Casa ele Aveiro , duque el e Coírnbra , destacado gober

nador espatario e último gran mestre antes do paso da Orcle á posesión da Co
roa, é esencial nesta conxuntu ra ele investirnentos culturais. O mal co!leciclo re

trato ele don Xurxo, Mestre ele Santiago -réplica do inicio do século XVll (col. 
part icu lar), atribuíble a António Pereira, que clespois ele 1628 fo i pintor ó óleo e 

témpera das Orcles Militares e, como tal, encargado ele rnoitas obras ele decora
ción ele pintura no castelo ele Pal mela e das súas vilas suíragarias- indica o pres

ti xio dese príncipe, o peso memorial da Orcle e, tarnén , polo nivel pictórico da 
copia (composta a parti r clunha perdida eíixie ele aparato), a caliclacle artística 

clun antigo prototipo. Polo clemais, don Xurxo tivo ó seu cargo, corno mestre es

patario , ó célebre Gregório Lopes, que foi pintor rexio ele don Xoán lil e, cles

pois ele 1520, o primeiro artista portugués nobilitaclo co hábito do cabaleiro ele 
Santiago' . A noviclacle estatuari a imposta por esta designación foi a realizada por 

Joaquin Oliveira Cae tano e proba, tamén , que o esforzo ele don Xurxo pasaba 
pa la creación clun carpo ele íuncionarios ele elite, apto para intervir en dive rsas 

especialiclacles . Non existiu un programa artístico espatario propiamente dita , 
pero si, e an te unha estratexia ele aíirmación clunha mocl erniclacle coetánea, en 

termos ele superación do período gótico e da apertura paulatina ó "modo italia
no", que era aí pro pos to (e imposto) ó gusto das poboacións. 

Son moitas as ob ras artísti cas clocumentaclas no currículo espatario no sé

culo XVl. O teito da igrexa el e San Xulián ele Setúbal, por exernplo, foi manda

do pintar en 1518-1 521 por a rel e directa ele don Manuel l (que chegou a su
pervisa-las trazas no pazo ele Ribeira) e por un prezo excepcional para o 

momento (setenta mil reás), fo i obra do pintor ó que se manclou chamar expre
samente a Évora , ele nome Afonso Lopes, e custeacla pala Coroa, a través dos Al

macéns, e pala Orcle ele Santiago. Os documentos ciados a co!lecer por Virgílio 

Correia'' ilustráronnos sobre a importancia cleste programa decorativo, probable
mente integrado nunha composición en "adornos ele arquitectura", con emble

mas xacobeos, nunha disposi ción semellante á que aíncla subsiste nos "altos" do 
ciborio do convento el e Cristo ele Tornar (obra ele Fernao ele Anes , ca. 

1512-1514 , encomencla prestixiosa cloutra Orcle Militar, a ele Cri sto); por des

grac ia, a pintura do tei to ele San Xulián non se salvou dos cataclismos que alte
raron a estructura clesa vetusta igrexa se tubalense . 
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Santiago en Clovijo. Mes1rc ele Lourinh•i 
. (A lvaro Pires?), ca. 1520- 1530. 

Muscu Nacional de Art e Ami ga. Lisbm 

Santiago e o m~go Herm óxcncs. Mcslrc de 
Lourinh:i (Alvaro Pires?), ca. 1520- 1530. 

Musc u Naeionnl de /\ ne Am iga. Lisbm 

Eran programas ele pintura coma este que, coa calor do seu cromatis

mo, impoñía unha imaxe ele noviclacle que revitalizaba a imaxe ele beneficen
cia social da Orcle no contexto clesta ampla rexión por ela controlada. Obra 

maior dos espatarios foi o retablo da igrexa do convento ele Santiago ele Pal
mela, a casa-nai da Orcle. Sería o gran mestre quen custease, entre 1520 e 

1530, este notable proxecto, que integra cinco momentos decisivos da Vicia ele 
Santiago Apóstolo, así como os tres da historia da Orcle Espataria (Investidura 
do primeiro Mestre da Orcle, don Pedro Fernancles; Entrega da Bancleira da 

Orcle ó mesmo Mestre; e don Paio Peres Correia invocando á Virxe en Tentu
clia), expostos hoxe no Museu Nacional ele Arte Antiga, en Lisboa. Este con

xunto ele oito murais, que se conservan clun total ele doce, segundo a recons
titución plausible ensaiacla por Fernando António Baptista Pereira e Dagoberto 
Markl 7 , é un dos máis estimables da pintura portuguesa dos albores do rena

cemento. Este notabilísimo retablo, desgraciadamente desmontado, mereceu 
estudios profundos dos historiadores da arte Flávio Gonc:;avez", Dagoberto 

L. Markl, Fernando António Baptista Pereira e Manuel Batoréoº, que estable
ceron o esencial do seu programa iconográfico e narrativo. Foron pintados por 
unha "parceria" ele ilustres artistas da corte, implicando ó chamado Mestre ele 

Lourinha (¿Álvaro Pires?) na parte esencial das composicións, e tamén a Cris

tóvao ele Figueireclo (7) asociado, posiblemente, a Gregório Lopes. Constitúe 
un conxunto ele alto valor iconográfico, sacralizando os ritos da propia regra 

da Orde xunto ós pasos do marabilloso e do lenclario do Apóstolo Santiago, e 

que traduce , sobre todo, unha caliclacle plástica, vercladeiramente incuestiona
bl e a nivel do debuxo ele figura, das ricas paisaxes e das enmarcacións, das 

transparencias ele valores, do realismo das efixies, aderezos e armaduras, etc. 
A historia do Apóstolo das Españas é aquí tratada con moito detalle, servinclo 

un programa iconográfico coiclaclosamente establecido. O antigo retablo maior 

do convento ele Santiago de Palmela é, pois, un dos máis notables nos do seu 
estilo e época, en tocio o país, e clarifica as opcións estéticas da Orde por unha 

imaxinería ele vangarcla. Por outro lado, o feito ele que o mesmo Mestre ele 
Lourinha apareza activo noutras igrexas espatarias como a ele Santa Susana 
(Álcacer do Sal) e Cabo Espiche] (Sesimbra), así como na igrexa matriz ele Al

cochete (templo con obras apoiadas pola Orcle) , onde se conservan varias tá

boas estilística e formalmente vinculadas ó seu obracloiro, clemostra que este 
enigmático pintor foi un dos artistas de corte máis relacionados coa Orcle ele 
Santiago durante o primeiro tercio do século XVI. 

Pero o pintor cincocentista que, en circunstancias hoxe esclarecidas, 
máis e mellor procluciu para casas espatarias foi Gregório Lopes, pintor rexio 

do Piadoso e cabaleiro da propia Orcle ele Santiago, activo ele 1513 a 1550. Trá
tase clun pintor de recursos excepcionais no contexto da súa época. Aboncle 

con cita-lo notable Mater Om11iw11 (Señora das Misericordias), constitutivo do 
antigo retablo da igrexa da Miséricorclia ele Sesimbra, ou as táboas clun antigo 

altar na Anunciada ele Setúbal (hoxe. no Museo desa cidacle), onde destaca 

unha fermosa aparición ele Cristo á Virxe, ou o deteriorado Nacemento ele 

Adán na igrexa ele San Xulián clesa mesma ciclade, ou simplemente as seis pin-



turas do antigo retablo das Comendadoras ele Santo-o-Novo en Lisboa (unha 
casa ele recollemento ele mulleres e familiares ele cabaleiros espatarios), hoxe 

no Museu Nacional de Arte Antiga, para que poiclamos compraba-lo impor
tante que foi a acción ele Gregório Lopes no ámbito da Orcle Militar que o re

collera e ennobrecera. Nestas pezas, de excelente caliclacle pictórica, destacan 
con visible clariclacle os valores do renacemento, aíncla que por unha cleciclicla 

opción ele modelos ele Amberes, pero con cena tendencia ó clasicismo e reco
rrenclo a dramáticos fondos ele microarquitecturas cargadas ele figuras en mo
vemento e atmosferas mestas e perturbadas. Os temas tratados por Lopes nes

tes retablos espatarios non son os do haxiolóxico do Apóstolo Guerreiro 
senón , por costume, os da Vida de María e a Paixón ele Cristo, máis axeitaclos 
ós programas ele culto ele varias igrexas controladas polos espatarios, e as in

fluencias recibidas son as ele jan van Scorel e Bernarcl van Orley. 

Despois da morte ele don Xurxo, os bens de Santiago pasan a un pa
clroaclo real , xestionaclos polas Orcles, como un novo clirixismo ele signo tri
dentino. Nesta fase na que triunfan, coa Contrarreforma, os modelos e os va

lores do manierismo italianizado, suxeitos á disciplina do decorum, 
rexístranxe elatos dispersos ele activiclacle pictórica, como a compra do reta

blo para a capela ele oidor Bartolomeu Fernancles na igrexa ele Santiago ele -

Palmela, en 1568, encargado a un tallador ílamengo ele nome Mestre Pedro e 
ó pintor ele Setúbal Francisco ele Pina 10 . Outra peza ele alto custo era o sagra

rio da igrexa ele San Xulián ele Setúbal, que o pintor ele Lisboa Anclré ele Gue
rra pintou alí ele ornato "romano" en 1564 11• Son as obras que se percleron por 

mor das vicisitudes dos séculas e pola incuria á que este patrimonio móbil ele 

equipamento das igrexas e conventos se viu sometida ... Subsiste aíncla na l'e
xión ele control espatario, a pesar ele todo, un acervo cincocentista ele moita 

caliclacle, entre pintura, escultura, azulexo, ourivería, paramentería e outras 

manifestacións ele artes suntuarias. 

Co triunfo da Contrarreforma e a adopción da estética manierista, xa en 

tempos da Unión Ibérica, non decae o sentido ele propaganda artística patroci
nada pola Orde ele Santiago. Será Fernáo Gomes (1548-1612), pintor rexio ele 

Felipe II e tarnén pintor das Orcles Militares, o que asuma unha opción laboral 
máis forte polos mercados relixiosos das vilas espatarias (como acontece en 

Gránclola onde pintou, na igrexa matriz e por encarga da Orcle, unha excelente 

táboa italianizada ele Pentecoste), caracterizando así os novos camiños e solu
cións plásticas, máis "normativas" e "decorosas", quer clicir, dentro dos cánons 

ele preferencia das clientelas no devalar do século XVI. 

Da producción eles te pintor manierista ele graneles recursos 12
, que foi re

tratista do poeta Luís ele Camóes, educado en Delft con Anthonis Blocklanclt e 

que pintou conxuntos notables como o retablo maior da Sé ele Portalegre, pou
co queda, ele todos modos, en edificios espatarios, tal como acontece coa obra 

do pintor rexio ele témpera Luís Alvares ele Anclracle, o "Pintor Santo" (fal. 1631), 
e coa do citado pintor-retratista António Pereira (activo entre 1612 e 1657), que 

foron os sucesores inmediatos de Fernáo Gomes no cargo ele pintor das Orcles 
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Mi litares; o que non significa, naturalmente, que non se cataloguen pezas <lestes 

e doutros pintores dos séculas XVI-Xll dos que existe documentac ión sobre a 
súa acti vidacle en mercados relixiosos das vil as dependentes da Orde ele Santia
go de Espada, tanto no Alentejo coma no Algarve. Polo clernais , en rnoitas igre

xas que recibiron un incremento espatario clocurnéntanse retablos pintados (des
critos nos termos das Visitacións cincocentistas), pero o certo é que moitos deles 

cl esapareceron. Outros, conservados, documentan as ocasionais intervencións de 
mestres manieristas corno Diogo Teixeira, António da Costa e Tomás Luís, de 

Lisboa, e José ele Escavar, de Évora. 

É evidente que a representación iconográ fica ele Santiago Após tolo na 

arte portuguesa da ldacle Moderna non se esgo ta na encornenda á sombra dos 
espatarios. Foi aí onde traballaron os rnestres el e rnaior caliclade e influencia , 
pero non debemos ele esquece-lo formidable esforzo ele actualizac ión da ico

nogra fí a xacobea realizado no norte, en apoio ós focos peregrinos. Cando 
Francisco Soares, un afamado pintor e decorador oriúndo de Braga, se trasla

da en 1586 a Santiago de Compostela para pintar, na propia igrexa catedrali
cia, un importante ciclo da vida do Apóstolo en veinticatro pasos 13 , é clara , non 

soamente a competencia dos artistas portugueses, senón tamén a necesidacle 
el e reíormula-la historia da tradición , segundo as normas contrarreformistas 

introducidas narnentres na representac ión iconográfica. Por desgracia, esas tá

boas el e Soares percléronse. 

Santiago e a restauración portuguesa 

O culto a Santiago será reforzado, en Portugal, coa situación de crise vi

vida coa Restauración brigantina (1640). Unha nova escena iconográfica que se 
impón nas representacións retabulares é a de Santiago cornbatendo contra os 

mauros (ou, en versións máis efusivamente patrióticas, os exércitos españois) 
durante a batalla de Clavija. Os estandartes do Portugal restaurado e ele Castela 

aparecen cl espregaclos, non poucas veces, nesas pinturas inxenuas pero de sin
gular ca riz parenético. Un dos casos a referir é o caclro da Fortaleza ele Santiago, 

ele Sesimbra, déb il pintura do século XVll. As irnaxes do altar, os gravados de 
devoción popular, os baixorrelevos historiados de retablos, seguirán aínda na

rrando, na forza das súas liñas relevadas e policromadas, o fervor do culto do 
Apóstolo, protector de rorneiros e ele soldados. 

Ve rificase con esta brevísima rnostra -que podería ser ampliada á épo
ca barroca e ós anos el e prestixio ele don Pedro 11 e de don Xoán V, e que é ne

cesario comtemplar aínda con profundos traballos ele campo e con prospec
cións sistemáti cas el e arquivo- que as artes decorativas baixo o signo ele 

Santiago Apósto lo, custeadas polos frades- cabaleiros ó longo da lclacle Moder

na , non escaparon á regra da caliclade e da vanga rcla pretendidas polos patro
ci nadores, aínda tendo en conta que rnoitas das pezas se perderon ou foron 
trasladadas a di st intos museos . 



Notas 

' Cfr. o catálogo da exposición A Ordcm de Scmliago. História e Arte, org. ele Fernando António 
Bapt ista Pereira, Pallllela, 1990. 

' GONCALVES, E: Arte importada e arlistc1s estrn nge iros nos partos de Entre- lvlinho- e-Douro , Mu
seu, 2' se rie, n. 0 10, 1966, pp. 23-44. 

1 PEREIRA, P.: "Constrw;;oes na grande estrada: o calllinho ele Santiago e a arquitectura portu
guesa" (1 400-1521 ). En VALLE PÉREZ, J. C. (org.): Exposifao Do Tardo-Cólico cw Maneirismo. 
Caliza e Portugal, Lisboa- A Corufia, 1994, pp. 75- 95. 

' LAGO BARBOSA, l.: "A norlllativiclacle da Orclem ele Santiago: ullla melllória peninsular". En 
CRI STINA FERREIRA, l. , PACHECO, P.: As Ordcns Militares em Portugal e 110 Sul dc1 Europa, 
Palmela, 1998, pp. 65-72. 
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• GON(ALVES, f: O Retábulo de Santiago, Lisboa, Realizac;:oes Artis , 1963. 

• BARTORÉO, M. : As tábuas do Mosteiro das Berlengas na evolu(ao de unw oficina, Lisboa, 1996. 

'" SERRAO, V: O Man eiris111 0 e o Estatuto Soc ial dos Pintores Portugu eses, Li sboa, l N-CM, 
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O cult o a Santiago e ~1 cultu ra da peregrinación xacobca en Eu ro pa , o Novo tvlunclo e Asia . Lugares de p rocedenc ia dalgunhas pczas da exposición 



FRANCIA E OUTROS ÁMBITOS EUROPEOS 

A IMAXE DE SANTIAGO, ESBOZO DUNHA XEOGRAFÍA 

Humbert jacomet 

ituar no contexlo no que nace ron as moitas obras di fundidas a través 

\<}'l'J!llllll'Q;,;;~~ de Europa pola historia e a lenda de Santiago o Maior, preséntase como 
un ha boa oportunidade para redefini-la orixinalidade de cada país nes

te gran concerto cultu ral, no que todo se presenta con harmonía, a pe-

sar da diversidade de voces e instrumentos . Non é doado ata par un tema históri

co- artístico tan interesan te e menos repetitivo que a iconogra fía do Apóstolo 

Santiago, o que reílicte a vitalidacle e o extraordinario dinamismo do seu culto en 

épocas moi prolongadas da hi storia. Limitarémonos, neste panorama, ó período 

que vai das orixes ata o limiar do século XVl. 

Século XII: de Galicia a Italia 

Non é necesario estenderse na especificidacle de Galicia e da provincia 

eclesiástica de Santiago, onde a imaxe do Apóstolo quedou fixada , nos seus tra

zos definitivos , polo Mestre Mateo a finais do século Xll , no Pórtico da Gloria. 

O Apóstolo que reina, desenrola nunha man un fil acteria e coa outra apoiase 

no bastón arcebispal en fo rma de "Tau". Sentada ou de pé, esta solemne imaxe 

exerce a súa imposición ata o século XV A presencia esporádica na Bretatl.a fran

cesa de efixies inspi radas neste modelo testemuña, a finais da ldade Media, as 

relacións directamente establecidas con Compostela, en ocasións quizais por 

pe regrinac ións marí timas. Ta rnén é no medio compostelán , a finais do século 

Xll , onde se elabora a imaxe ecuestre do Miles Ch risti, estandarte e defensa da 

fe, que coñeceu unha difusión espectacular na ldade Moderna, coa prolifera

ción das iconografí as do Matamouros, do Mataindi os ou do Mataturcos, tanto 

no antigo coma no novo mundo. 

Máis complexa é a situac ión de León , Castela e Aquitania. Ó parecer foi 

neste espacio xeográfi co onde, a cabalo dos Pireneos, xurcliu durante o século 

Xll , en santuarios ele peregrinación indepenclentes do compostelán - Santa 

Marta ele Tera, San Salvador de Ovieclo- , a imaxe do Apóstolo Peregrino. Esta 

iconografía aparecrn moi cedo en Saintonge , na arquivolta do portal da igrexa 

do Douhet, antes ele desenvo lverse, a principios do século Xlll, na portada da 

igrexa abacial de Mirnizam, que non ignora a maneira castelá ele clispoñer en fri

so o colexio apostólico. É importante subliñar que é nesta mesma zona, que 

comprende de Provenza a Castela, pasando polo Languedoc, onde o encontro 

dos peregrinos ele Emaús relacionado co ciclo litúrxico das festas pascuais, 
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estencle as súas máis famosas representacións: baixorrelevos dos claustros ele Si
los, ele San- Guilhem-clo-Deserto, ele Arlés e ele Viviers , capitel do claustro da 

Dauracle en Toulouse. 

Se botamos unha ollacla sobre ó arco mediterráneo, dende Cataluña ata 

a Italia do norte, podemos clistingui-la xénese e a extensión clunha moclali
clacle particular da imaxe ele Santiago Peregrino, onde o Apóstolo está carac
terizado por leva-la sclavina ou "esclavina" que é, propiamente clito, un gro

so manto ele pel ele animal. Un fito precoz clesta iconografía destaca sobre 
unha estela funeraria ele mediados do século Xll, conservada na igrexa ele 
Santiago ele Montner, no Rosellón. Nestas mesmas rexións a esclavina ten 

grande éxito ata o século XV, incluso ás veces chégase a compara-lo Apósto
lo, canelo a súa barba se confunde coa velosiclacle do seu manto, coa aparen

cia clun "salvaxe". En Aragón e en Levante, a esclavina que serve ele túnica a 
Santiago está a rniúclo disimulada, a finais do século XV sobre todo, b'lixo 

unha espléndida capa ele corzo. Así a pobreza e a gloria do Apóstolo están in

tirnarnente relacionadas na mesma imaxe. 

Debernos sinalar, sen embargo, que o uso cleste manto rústico non se li
mita só á zona mediterránea. Margery Kempe, en previsión do seu embarque a 

Galicia, aclquirira unha clestas roupas ele pel que denomina pylche. É posible 
que a curiosa estatua descuberta en Betanzos en 1992 leve a marca clestes pe

regrinos insulares, xa que unha fermosa viclreira da igrexa ele Santa Marfa 
d'East Brent, no Sornerset, amosa ó Apóstolo vestido cunha túnica ele pel pare

cida e, igual que en Betanzos, o seu bordón está ornado cunha correa entrecru

zada. A estatua ele Betanzos atribúese a finais do século XIV, mentres que a vi

clreira ten elata do século seguinte. 

Século XIII: a alternativa do bastón e da espada 

Ó atravesa-las marxes do Loira hai que realizar un alto inevitable en 

Nosa Señora ele Chartres, que ofrece unha célebre viclreira ideada e realizada 
en gran parte no primeiro cuarto do século Xlll, cos máis antigos exemplos co

ñecidos da iconografía ele Santiago na Francia do norte, se excluímos algúns 
vestixios ele frescos romanos esparexidos polo val do Loira. Émile Male xa cha

mara a atención sobre o carácter totalmente excepcional deste conxunto . En 
Chartres, cando non ten a palma do martirio, o Apóstolo leva curiosamente 

unha cruz ele hasta fixada a un curto caxato, e cando as súas cunchas non 

adornan o seu manto, tapizan o fondo da composición. Se todas estas presen
cias non abonclan para facer do Apóstolo un peregrino, a unión entre Santia

go e o seu santuario reforzase con elocuencia. 

O motivo do manto cuberto de cunchas encóntrase dende mediados 
do século Xlll nunha vidreira da igrexa ele Santo Estevo de Brie-Comte-Ro

bert , asociado ó sornbreiro do peregrino selacio cunha cuncha frontal. Nos sé

culos XIV e XV alcanza o noroeste ele Inglaterra, onde se estencle a través de 



Normandía, mentres que no sueste, a través da canle de Saona e o Jeito do Ró
clano , chega á planicie suíza e ó cantón de Grisón. Atopámolo incluso en Ve
necia, onde o observamos no políptico da Anunciación, pintado por Lorenzo 
Veneciano en 13 71. Pero dende a súa aparición en Brie-Comte-Robert, a pre
sencia ele cunchas xa non é un elemento autónomo, xa que se combina co 
sombreiro ele peregrino, completando a imaxe coa adopción do caxato: caste
lo ele Rouen, 1260. 

A contribución de Chartres non se limita ó invento dun motivo decorati
vo. Sobre o ano 1215, instálase o colexio apostólico esculpido para a portada cen
tral do cruceiro sur da Catedral ele Chartres. Neste conxunto xurdiu unha nova 
figura ele Santiago na que se produce unha interrelación dos seus atributos que 
confunden, nunha mesma imaxe, ó Apóstolo do martirio e ó Apóstolo Peregrino. 
Toma do peregrino a cabaza e mailo zurrón, coas correas e as !apelas ornadas con 
cadansúa valva ele pecten, namentres que da escena da decapitación retén a es
pada que leva nas súas mans, coidaclosamente encaixada na súa vaíña. Dalgunha 
maneira, esta imaxe inscríbese no iniciado nas vidreiras da nave e do coro, xa que 
a espacia do suplicio vén loxicamente substituí-la palma do martirio, mentres que 
a cuncha itinerante fíxase no zurrón. Que sexa o froito dunha xeración espontá
nea ou o resultado dunha reílexión madura, esta asociación parece marca-lo pun
to de partida de <lúas tendencias diverxentes. 

De feito, o encontro simultáneo <lestes dous elementos, que actualizan 
ó Apóstolo facendo do martirio contemporáneo do peregrino, atópase unha 
vez máis sobre o medallón ele consagración da igrexa abacial da Sauve-Ma
jeure, do que non se sabe se lle debe algo ó modelo de Chartres. A monu
mental estatua desta Catedral foi imitada unha soa vez: en Amiens, no portal 
central da fachada occidental da Catedral de Nosa Señora. Noutros lugares o 
modelo proposto produce cena estrañeza, como en Reims e en Larchant , 
onde se xulgou oportun~ engaclirlle o libro á espada e á cabaza , mentres que 
na igrexa abacial ele Couture, en Le Mans, o caxato acompaña á espada. Todo 
acontece como se a conxugación da espacia co libro ou o bordón crease un 
malestar ou provocase cena sobrecarga icónica. 

Dende o punto ele vista da iconografía xacobea, na segunda metade do sé
culo Xlll, Francia parece claramente dividida· en clúas tendencias. Nas vidreiras 
do norte só se admite a espacia como atributo de Santiago. Así acontece nas cate
drais ele Beauvais, Chalons, Le Mans, Tours e Bourges, así como na Trindade ele 
Vendóme. A extraordinaria viclreira da capela do castelo real de Rouen que amo
sa, aproximadamente, dende 1260 a Santiago sedente, toucaclo co sombreiro, le
vando o bordón nunha man e un conxunto de cunchas complementarias, parece 
ser un modelo ele excepción ó que se opoñen as efixies impasibles localizadas nos 
coros das cateclrais ele Clermomt (Auvernia), ele Auxerre e de Reims, nos que San
tiago o Maior terma clun discreto filacterio. Non hai que pensar que sexa por in
diferencia á tradición xacobea. Tanto en Auxerre coma en Reims, a presencia de 
escenas da lenda ele Santiago non permiten crelo. 
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No Micli, pola contra, xa sexa nas viclreiras, caso da Catedral ele León e 

máis tarcliamente na ele Narbona, ou na esniltura: en Baiona, en Dax, na parro

quial ele Sauve-Majeure, en Santo Andrés e San Seurin ele Borcleos, e mesmo en 

Candes, no Loira; en todos estes casos triunfa o Apóstolo Peregrino, con ou sen 

sombreiro, acloito forneciclo co libro que xa till.a en Mimizan. Non foi o estilo gó

tico o que estencleu o Apóstolo Peregrino no Micli. Este acloptouno porque o mo

delo xa estaba aceptado na zona. Atopámolo ele novo en Espall.a na fachada oes

te da Catedral ele León e, un pouco rnáis tarde, no portal das igrexas ele Santo 

Esteva de Burgos e ele San Pedro de Vitoria. 

A finais do século Xlll a situación parece modificarse lixeiramente. Santia

go leva sombreiro e enarbora o bordón de peregrino na portada da Virxe da Ca

tedral ele Arniens, na escena que parece representa-la dispersión apostólica. Na 

mesma época, en Reirns, a grande estatua ele Santiago que habita unha das for

nelas do flanco meridional da torre sur recibe definitivamente o bolso e o bordón. 

Estrañamente, un faldón do manto levántase para cubri-la cabeza do Apóstolo. 

Atoparnos este particular tarnén en Laon, nun panel elíptico, atribuído a Colart ele 

jurnigny, en Mons, sobre a fermosa estatua da colexiata ele Santa Wauclru e no Li

bro ele Maclame Marie, ilustrado no Hainaut. 

Sen embargo, dende principios do século Xlll, en Renania e nos países 

xermánicos, aparece outra solución. Na Catedral ele Paclerborn, como na de Fri

burgo, o Apóstolo conténtase con agarrar na man unha gran cuncha coas estrías 

aberlas coma se fose un abano. Esta iconografía propia ele Alsacia alcanza tamén 

os países escandinavos e Inglaterra. Así se pode ver en York Minster, na famosa 

ventá oeste da nave, onde a cuncha fai xogo coa espada -¡caso único!- e nun

ha pintura mural da igrexa parroquial ele South Newington, onde se conxuga co 

bordón. En Francia, non parece ter progresado moito máis alá da Lorena, onde a 

atopamos no colexio apostólico que cobre a nave e o coro do santuario da Nosa 

Se11ora ele Avioth, ele principios do século XV 

Século XIV 

A túnica e a toga . 

Dende finais do século Xlll, pero sobre todo no século XIV, a arte gótica 

afínase ata o punto ele acusar un ceno manierismo, dando orixe ó estilo c011eci

do corno gótico internacional, amplamente estencliclo por toda Europa. Neste am

biente estético, as imaxes dos Apóstolos, como as da Virxe, clescacléiranse; a flui

dez engaclicla ó movemento da roupa imprímelle ás figuras unha gracia e un 

movernento inigualables. A túnica e o manto apostólico préstanse particularmen

te ben a este xogo, namentres as barbas e os cabelos ondulan delicadamente. 

En Italia, coa salviclacle clunha estraña esclavina, a penas se recoñece o cle

reito ele modifica-la ropa tradicional do Apóstolo, asunto confirmado no profun

do clesta tendencia na arte claque! país. As imaxes confórmanse con adoptar uni-



camente os atributos do peregrino, limitados á escarcela e ó bordón e á exclusión 

ele calquera outro, coa condición explícita ele que non perturben en nada a ma

xestacle e disposición do seu traxe e porte. É por iso polo que o Apóstolo , que 

nunca se clesfixo do li bro, pode termar con xeito do bordón. Sen embargo, a es

carcela só aparece baixo a forma clunha discreta esmoleira selacia cunha minús

cula cuncha, xeralmente atada á empuñadura do bordón. É necesario destacar 

unha cicl acle excepcionalmente adicta ó Apóstolo, como en Pistoia, onde Santia

go consente en coser no seu ombreiro un ha cuncha ou en carga-lo saco ó lombo, 

aíncla que en ben poucas representacións . 

Nos países xermánicos o manierismo do gótico internacional ponse ele 

aco rdo no mantemento do pecten levado en abano, asociado dende moi cedo ó 

libro e ó bordón. En cambio, elimina a cuncha posta á maneira clun broche, como 

se pode ver no famoso fresco ele Linz am Rhein, onde Santiago coroa os peregri

nos que se achegan a el. A vieira, sen embargo, regresa á roupa do Apóstolo tan 

axiña como este se ocupa en coroa-los seus peregrinos, como se pode constatar 

na viclreira ele Neuwiller-les- Saverne, conservada _no museo ele Karlsruhe. 

Francia, que ve ó Apóstolo confirmado na súa apostoliciclacle monu

mental vestido coa toga e maila túnica, consólase, sen embargo, co aditamen

to da escarcela . Escultores e mestres ele viclreiras póñense ele acorclo en facela 

caer moi abaixo do costado, ele tal manei1:a que estrague o .menos posible o 

drapeado da roupa , como acontece na imaxe do colexio apostólico da capela 

do Hospital ele Santiago en París, conservada no Museo ele Cluny. En xeral , o 

Apósto lo calle o libro na man esquercla e o bordón na clereita. Excepcional

mente , como no colexio apostólico ele jumieges, transferido en Bernay, Santia

go preséntase co saco recto na man. A correa ele coiro e a cuncha clouracla que 

se. arrecloncla sobre a !apela do zurrón, así o confirma. Noutros lugares, sen 

embargo, Santiago conténtase co bordón, como acontece na Catedral ele 

Rouen, onde carece de atributos, salvo o libro, como en Santiago ele Monte

bourg, no Cotentin. Ocorre ó contrario canelo o Apóstolo aparece cargado con 

tóclolos seus posibles atributos, sornbreiro incluido; así o clemostran admira

bles esculturas corno a do museo dos Agostiii.os ele Toulouse , que procede da 

capela ele Rieux, ou as de Cunhac, no Tarn, e ele Orbehaie no Cotentin. Tamén 

aparece así no colex io apostólico representado nas viclreiras altas da igrexa 

abacial el e Santo Ouen ele Rouen ou mm fresco do mosteiro dos Xacobinos ele 

Guebwill er, en Alsacia. De tal versatiliclacle cleclúcese que o estilo artístico é in

diferente á presencia ou á ausencia dos atributos. 

A imaxinería xacobea reborcla Francia, tanto polo norte coma polo sur, 

senda ben significativa a súa presencia en Inglaterra e en Navarra, asuminclo cer

ros particularismos. É singular constatar que en Inglaterra, en South Newington, 

tanto no fresco votivo mencionado anteri ormente coma nunha viclreira da igrexa 

ele Santa María ele Beckley, no condado ele Oxforcl, a elegancia da roupaxe acom

páñase clun sombreiro con pico ó "Robín dos bosques". A famosa "Syon Cope" 

conservada no Victoria e Albert Museum, sen embargo, aforra esta estrañeza. Este 

sombreiro inesperado é, pala contra, exactamente igual ó que observamos en 
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Navarra , onde o pico faill e somb ra ó rostro do Apóstolo , en San Saclurniño ele 

Pamplona e no Santo Sepulcro ele Estella, así como en Puente la Reina ou na mag

nifica efixie polícroma do portal ele Santa María ele los Reyes, en l aguarclia. 

Este elemento da roupaxe aparece tamén na figura do Apóstolo que orna 

unha das superficies abovedadas da portada do cruceiro sur da Catedral de San

to Andrés ele Borcleos, edificada no século XIV Nótase tarnén nunha pequena es-



tatua ele macleira encolada da Catedral ele Clermont en Auvernia, e tamén eremos 

clexergalo nas dúas imaxes do Apóstolo que ennobrecen a colexiata ele 

Mussy-sur-Seine, nos interiores ele Borgofia e ele Champaña, aínda que o toque 

ele cor local que este elemento introduce nunha arte onde domina o idealismo da 

roupaxe non poclería ser mirado cloutra maneira que como unha variante, non 

senclo que se opoñan ó modelo do sombreiro redondo cos bordos subidos e an

chos que se ven en Orbehaie, en Cunhac e en Toulouse. 

O xibón e a roupi11a 

O mesmo tempo que os artistas rivalizan en virtuosismo ó representa-la 

sutileza da roupaxe, derivada da grande estatuaria do século Xlll, afírmase no al

borecer do século XlV outra tendencia orixinada, quizais, no crisol que daquela 

constitúe o ambiente artístico parisiense. Esta tendencia rompe adrede co ernpre

go tradicional da túnica e o manto, ós que substitúen o xibón e a roupiña, colli

dos da roupa que aclo itaba usa-la xente. Os atributos do peregrino encaixan per

fec tamente co novo hábito do Santo; por iso, co corpo enfundando nas teas, o 

hábito cae recto sen facer ningunha clobra. Un sombreiro coa aba baixada, cun 

solideo arreclondado ou curvado, sernellante ó dos seitureiros, completa esta in

dumentaria que ten todo o rigor dun uniforme. 

Nesta ocasión é evidente que o Apóstolo vestiu por completo a roupa 

do peregrino. Esta vestimenta vese perfectamente na minúscula efixie mode

lada por jehan Pucelle entre 1319 e 1324 para o gran se lo da irrnanclacle pa

r isiense de Santiago. A roupiña de mangas curtas e escotadas deixa aparece-lo 

xibón que, rnáis longo, baixa ata os pés ele Santiago. O paracloxo é que neste 

tipo de representación o estilo co que aparece este hábito dalle á silueta do 

Apóstolo un aire ele gran liberdade e elegancia. Liberado do manto, que xe

ralmente cobre os ombreiros e está atado á cintura, o corpo do Santo aparece 

totalmente despexado. 

A dicir verdade, esta versión do Apóstolo Peregrino que parece nacer en 

toda a súa noviclacle no lirniar do século XlV, foise fraguando no século prece

dente. Vísteo, na súa inxenuiclacle nativa, a impresionante imaxe do Cristo ele 

Emaús, pintado sobre o sa lterio da raít1a lngeburge ele Dinamarca, esposa ele Fe

lipe Augusto, ilustrado entre 1194 e 1205. Na Catedral ele Reims, un dos gran

eles peregrinos ele Emaús esculpido a un lado do rosetón da fachada occidental 

da Catedral, vestía tamén o xibón e a roupiña, levando incluso esa corcliña ele 

lanclras que o sombreiro ele Santiago non abandonará ó longo do século XlV 

Pero non hai que enganarse. Esta imaxe idealizada participa, á súa rna

neira, do estilo que impregna a arte do seu tempo. O Apóstolo imperceptible

mente descadeirado e lixeiramente vestido, segue a ser inaccesible ós seus pe

regrinos. Os pés espiclos, o libro e a auréola na que se destaca o seu rostro 

rexuvenecido por unha curta barba, os anxos que ás veces o rodean, amósalles 

claramente con quen deben entenderse. 
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É esta a irnaxe que Geoffroy Coquatrix, mestre das finanzas do rei Feli

pe o Hermoso, lle regalou ós cóengos de Compostela a principios do século XIV 

Este nobre da capital, que se cuali ficaba a si mesmo como cives parisiensis, era 
membro da irmanclacle ele peregrinos ele París, que coñecía daquela un esplen

dor sen precedentes. A ofrenda clebeu provocar algunha sorpresa en Compos
te la porque, como interese engacliclo, a peza de ourivería levaba ó seu santua
rio un dos cientes do Apóstolo, gardado nun fermoso relicario que porta a 

escultura na súa man dereita. 

O curioso é que esta mesma imaxe ele Santiago tamén aparece represen

tada no selo que fixera gravar Berengel ele Lancloira, promovido a arcebispo ele 
Santiago polo papa Xoán XXII o 15 ele xullo ele 1317. A presencia no mesmo 

selo da Virxe co Neno e dos clous santos patróns do prelado, San Domingos e 
Santiago, suxire, por comparación, un parecido razoable entre a roupa do Após

tolo e o hábito re lixioso dominico. O cabido ele Compostela tivo que dar razón 
ó seu arcebispo. En Galicia , na terra evanxelizacla por Santiago , parece que non 

convifia que o Apóstolo se apoiase nun vulgar caxato ele peregrino. No novo 
selo do que se serve Berengel ele Lancloira en 1324, vese ó arcebispo axeonlla

do ós pés ele Santiago sentado en maxestacle. Nesta ocasión o Apóstolo agarra 
un alto bastón en forma ele "Tau" que traduce ós ollos de todos a súa suprema 

d ignidacle . Para recupera-la túnica e o manto apostólico, que é o que se consta
ta, era necesario renunciar ó xibón e á roupiña. 

Sen embargo, nos mesmos anos, os confracles parisienses non clubiclan 

en alzar sobre o altar da súa capela unha formidab le efixie ele Santiago tallada 
nun bloque ele calcaría que o clescobre sentado nunha peclra, vestido co xibón 

e a roupi!la, co sombreiro na cabeza, o zurrón a un lado e o bordón e mailo li
bro na man. Se un crego ·ele Compostela puiclera examinar esta imaxe, habíase 

estrati.ar. Sobre o significado da rocha que aparece nas imaxes sedentes ele Be

auvais, de Melun e de Banthelu, pode pensarse que se trata do marabilloso "pe
cl rón" clunha das lenclas que o Líber Sane ti ]acobi se apurara a condenar, segun

do a cal o Apóstolo fora cleitaclo sobre unha peclra ó chegar a Galicia e esta 
adoptara a forma do seu corpo . 

Canto ó xibón e á roupiña, xa sexa con ou sen dobra, caparucha ou se
mentada ele cunchas, todos debían estar a favor durante o reinado dos Lis, en 

Champati.a, en Normanclía, no Cotentin e mesmo na Inglaterra rival, corno ob
servamos en Acaster Malbis , sen lograr, non obstante, eclipsa- la tradicional aso

ciación da túnica e o manto . Así pois, asistimos á cohabitación de clous tipos 

iconográficos. Hai que pensar, por outra parte, que os contemporáneos non 
vían ningunha incompatibihclacle entre eles, xa que na capela do hospital ele 

Santiago dos Peregrinos ele París, estaban representadas ámbalas tendencias. 

Pero no tocante a Inglaterra, non podemos esquecer que dende .fina is 

do século XIV, e durante unha boa parte do século seguinte, os obracloiros ele 
Nottingham exportaban, a través do continente, un modelo autóctono. San

tiago aparece nestes nobres alabastros cun gran vestido ele clobras rectas que 



non exclúe o manto posto nos ombreiros. Está toucado cun sombreiro que 

adopta ás veces, ele perfil, o aspecto clunha mitra. En paralelo co bordón que 

ten e que fai xogo co libro, a clobra do medio do seu vestido está cuberta ele 

arriba a abaixo cunha serie de cunchas enroscadas e clispostas como botóns. 

Este elemento insólito acornpátl.ase cunha gueclella de pelos que traizoa a ver

clacleira natureza deste vestido. Pero é necesario apresurarse a engadir que 

este modelo aínda non exclúe a representación do Apóstolo vestido con túni

ca e toga plisada, como o demostra o Santiago do retablo ele alabastro ele Ra

bastens ou o do museo de Lille. 

Século XV: o pulo do realismo 

É cloaclo constatar que esa mesma diferenciación persiste ó longo do sécu

lo XV, aínda que con cenas particularidades. Cansados das contracliccións pro

ducidas polos intercambios impostas pola idealización e a actualización dos atri

butos xacobeos, decídese introducir unha nota ele maior realismo na 

representación do Apóstolo. Dun lado está a túnica e mailo mantón, que autori

za os efectos de roupaxe e, do outro, o vestido clunha peza enteira que cae lisa. O 

punto común en tódolos casos é que a tea aparece agora máis grosa e que o ar

tista preocúpase por dota-lo Apóstolo dunha maior confortabilidade na vesti

menta, prodigando cinturas, botóns e broches, elementos eminentemente útiles. 

O estilo que se desenvolve entón en Flandres e nos países xermánicos fa

vorece a incorporación de numerosos elementos que axuclan a protexer a Santia

go da intemperie. O Apóstolo calza botas que tell.en un, dous, ou incluso tres la

zos. Equípase cunha cantimplora e unha cabaza chea. A partir de agora 

cólganselle da cintura o rosario, a escudela e maila espada. Algúns artistas multi

plican as insignias xacobeas sobre a aba levantada do gran sombreiro de feltro. O 

libro ó que o Apóstolo se agarra contra vento e marea, é obxecto de coidaclos ex

tremos e protéxese nunha funda de coiro concibida a propósito para resisti-las in

clemencias das viaxes máis duras. Chégase ó extremo de leva-lo trazo naturalis

ta ata o punto de roza-la excentricidade, como acontece co sombreiro solideo 

cilíndrico, elevado de máis, que porta a irnaxe de Santiago conservada na Lie

bieghaus de Francfort-Suer-Le Main, ou no que se pón corno unha tiara sobre a 

cabeza da curiosa estatua do museo rexional de Aosta (Italia). Isto dernostra, por 

outra parte, a sernellanza da estatua da igrexa ele Issirne -tamén no val de "Aos

ta-, que os Alpes italianos están rnoi iníluídos pola corrente realista interna

cional. A principios do século XIV, a Catedral de León xa till.a no portal norte un 

exernplo desta exhuberancia formal. 

Algúns particularismos, sen embargo, permanecen nalgunhas áreas: na 

Renania, na chaira suíza, en Alernall.a e, sobre todo, en Italia. Admítese, por 

exernplo, que unha cuncha se cosa na túnica á altura do ornbreiro (Italia) ou no 

ancho colo do manto (Flandres, Alernall.a). Do mesmo modo, no sombreiro 

onde a cuncha segue aparecendo, dubídase en rnultiplicala. Só a finais de sé

culo é cando os pequenos bordóns cornezan a acompall.ala. De feito, nesa épo-
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ca non era rnoi corre nte coser cunchas en bolsas ele coiro que os artistas fla

rne ngos e alernáns localizaban . no lombo do Apóstolo, ele tal maneira que un 
longo talabarte cruzaba, con frecuencia, a parte superior do busto ele Santiago. 

Non se observa moito este detalle en Francia, onde o zurrón segue levándose 
no coste lar ou pencluraclo do bordón e, por suposto, está ausente en Italia, fiel 

á súa concepción rninimalista. 

En España e Portugal, onde conflúen tantas in fluencias, a xeogra fía artís

tica aparece confusa . Sen embargo, hai un detalle que parece máis especifica
rnente xerrnánico ou flamengo; trátase da cuncha colgada no bordón que se ve 

excepcionalmente en Francia, como na imaxe ele Santiago no hospital San Xoán 
en Angers , e en Italia, onde o observamos mm retablo ele Bartolomeo Vivarini, 
pintado en 1490 e conservado no Getty Museum ele Malibú , en California. Do 

mesmo modo, a vara arreclor na que se enlea un fil amento que retén a cuncha, é 
unha característica exclusiva ele Flanclres, que alcanza ás veces ata a Borgoüa e 

que se implica coa longa supervivencia clunha lencla. 

Vida terres tre e póstuma 

Existe unha re presentación do Apóstolo da que se clescoüeceu durante 

rno ito tempo o seu papel capi tal, intimamente ligada ó culto ele Santiago vivido 
como pa rte esencial da peregrinación, e que constitúe o exvoto por excelencia. 

TráLase da maxestacle ele Santiago ó pé do cal se axeonllan un ou clous peregrinos, 
home ou muller. Esta imaxe, rnáis esculpida que pintada, esta estenclicla en todo 

o norte ele Francia, Bretaüa incluícla, así como en Alemaüa e Suíza. É máis esca

sa en Italia, onde foi introducida no século XIV, no célebre Altare Argenteo ele Pis
to ia, e ato párnola esporaclicamente en Perugia. 

As maxestacles galegas que vimos dependen direc tamente das ele Com

postela, con algunhas variantes. Son fi eis ó "Tau" e ó filacte rio, aíncla que os 
atributos dos peregrinos gaüan progresivamente terreo no século XV As cun

chas que portan seguen os moclel6s composteláns, permanecenclo como inter
signa beati jacobi por excelencia e, como tal , non é ó peregrino que designan , 
senón ó mesmo Apóstolo. 

Non acontecía así no resto ele Eu ropa onde, dende o século XIV, as ma
xestacles ele San tiago visten o traxe do peregrino. Estas maxestacles re fli cten ele 

modo elocuente a evolución artística ele cada país. Sen embargo, clistribúense 

en clous grupos, segundo o Apóstolo coroe ou non ós peregrinos. Este xesto 
que se relaciona co costume ele toucar ou ele poüe-la coroa que estaba colga

da sobre a irnaxe do Santiago do altar nl°aior do santuario compostelán , só se 

coüece en países ele lingua xermánica , xa que este uso estaba reservado ós pe
regrinos clestas rexións. Aparentemente, non se observa n in en Inglaterra , nin 

en Francia, nin en Italia, nin en Espaüa, onde existen, sen embargo, algunhas 

maxestacles do Apóstpl~ inclepenclentes do modelo galego. Da mesma manei
ra a imaxe conmovedora do Santo, asesor do Último Xuízo, que ele pé ou sen

tado terma dos bor~óns e das escarcelas dos peregrinos polos que avoga, está 



en Renania. Coñécense clous exemplos cleste tipo iconográfico: o altorrelevo 
do convento dos Agostili.os ele Mainz (Maguncia) e maila estatua do Santo Se

pulcro da Catedral ele Constance. 

Se estas peculiaridades iconográficas están ausentes noutros lugares, en 
cambio atopamos principalmente en lile ele France, Bretati.a e Normanclía, un xes
to que traizoa a relación privilexiacla que as maxestacles clestes países manteñen 

co santuario galego. Trátase do índice que sinala o filacterio: xesto característico 
do Apóstolo que reina sobre o altar maior da Catedral ele Santiago. O relato ele 

jean ele Tournai clemostra claramente que os peregrinos non eran indiferentes a 
este sinal, que ratificaba ós seus ollos a presencia do Apóstolo. 

Pero o máis sorprendente aíncla é a relación que as rnáis antigas irnaxes se
dentes ele llle ele France permiten descubrir entre a maxestacle do santo e a mila

grosa translación do seu corpo. Estas esculturas, datadas no século XIV, amosan 
ó Apóstolo sentado nunha rocha e recollen este terna das viclreiras das graneles ca
teclrais do norte ele Francia do século Xlll. 

En efecto, en Chartres, en Amiens, en Reirns, en Troyes, en Tours, en Le 

Mans, así como na escultura do século seguinte, en París e en Auxerre, Santiago 
aparece sentado no seu "peclrón". O Cristo achégase ó seu discípulo e ténclelle 

unha ponla escaseada e, ó mesmo tempo co pé propúlsao cara ás ondas.· A homi

lía Veneranda clies que revela a orixe clesta irnaxe, clernostra que en realiclacle é a 
combinación ele clúas traclicións , aíncla que o autor do sermón clemórase nestes 

relatos só para denuncia-lo seu carácter fantástico e apócrifo. Sen embargo, hai 

que crer que estas lenclas enraizaron na Ille ele France, xa que no século XIV en 
París, en Beauvais, en Banthelu e en Melun, cregos e artistas atrevéronse a insta

lar, no altar, a rnaxestacle do Apóstolo sentado no seu peclrón. 
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En moitas lenclas atopamos esta escena, mentres que, po la con tra, os tex

tos que esta imaxe ilustra non fa n ningunha alusión ó que representa. Máis es

traiio aí ncla, no século XIV, no pedestal da estatua ele Santiago que se ve no pór

tico ele San Ped ro el e Vitoria , o Apóstolo clispónse a recibi-lo golpe fa tal que lle 

asesta o verdugo, inclinando a cabeza sobre o peclrón , recoiiecible polas ondas 

que o ba11an. Nesta represen tación non é outra cousa que a peclra do sacrificio. 

Pierre ele Courbian escribía durante a segunda metacle do século Xlll , que "San

tiago pasou o mar, sen ningún barco,/ Xa que unha peclra levouno sobre a onda 

directamente / Namentres clurmía moi suavemente / De maneira que non acor

cl ou antes ele atracar". Esta lencla no está recollicla en ningún texto, polo que hai 

que crer que só tivo un soporte oral. 

Xa sexan li bros el e horas e b reviarios, canelo non em b lemas ele retabl os, 

d ifundid os en Flancl res durante os séculos XV e XVI, a imaxe da viaxe onír i

ca do Apóstolo elevado sobre a súa rocha, canelo o sentido e orixe cles ta es

cena pa recen esqueciclos, salvo que os poem as que ti veron unh a longa popu

lariclacl e nos países escandinavos fora n coñeciclos nesa época· n o terri torio da 

actual Bé lxica . O que non é menos curioso é a adap tación que se fai clesta es

ce na. Xa non é unha palma o que Cristo lle clá ó Apóstolo n o mormento ele ir 

ó ga rete, senón o bordón , a esclavina e incluso o sombreiro el e peregrino, sig

nos da súa misión . Sen embargo, a palma ten unha longa vi ci a. Subsiste du

ra nte mo ito tempo baixo a fo rma estilizada clunha variña fl exible na que se 

enl ea un fío que reté n unha cun cha . 

Po r tócl alas partes, a translac ión el e Santiago realízase en barco, como 

quere a tradición ofi cial escrita. Unha das máis an tigas representac ións da bar

ca guiada polos anxos está cuii acla nunha moecla clistribuícla du rante o reina

do el e Fernando 11 el e Castela (1 157-1188). Coñécese o fresco da capela ele 

Santiago ele Rabastens, n o século XIV, onde o Ap óstolo está velado p olos seus 

se is discípulos. O peclrón que xurcliu da lencla primi tiva non sobreviviu máis 

q ue baixo a fo rma clesa peclra que tomou a figu ra do corpo santo que se de

positara enriba. No século XVI, este ep isodio está rep resentado nunha vicl rei

ra da capela ele Nosa Señora ele Crann en Speze t , no fi sterra b re tón. Pero vaia

mos a modo, a táb oa sobre a que está estencliclo o corpo ele Santiago, na escena 

da tra nslación figu rada no último dos cinco taboleiros alabas trinos do retablo 

o frec ido en 1456 por] ohn Gooclyea r, pode ría n on ser un ataúcle, senón un h a 

cl esas múltiples. representacións cleste peclrón an tropomorfo, ó n on asegurarse 

q ue estivese depositado n o fondo da barca. · 

Se a visión fulgurante do strenLLiss imLLs partinclo a nube, coñece a partir 

dos séculos XIV e XV unha longa p referencia na Península Ibérica e, máis alá, no 

Novo Mundo, non quer clicir que a imaxe do celeste cabaleiro fose clescoñecicla 

noutros lugares. Antes ele conquistar Europa nas filas dos tercios rnobilizaclos 

para a defensa clun imperio sobre o cal o sol non se pofüa, esta aparición abou

xante foi ben c011ec icl a en Francia. Podía verse, por exemplo, na capela ele San

tiago da Catedra l el e Albi. En Champaiia, entre os séculos XV e XVI, a súa re-



presentación goza dunha difusión descoñecida ata esa época . Destas imaxes, re
presentadas nunha vidreira que conservou o seu brillante colorido, soamente 
unha depende do gravado ele Manin Schóngaeuer: a da Nosa Señora en Vaux ele 
Chalons. As outras tres vi clreiras conservadas, clúas delas, as ele Santo Alpin de 
Chalons, amasan ó Apóstolo cargando o bordón no puño, mentres que a admi
rable grisalla da capela ele Santiago en San Pantaión ele Troyes está inspirada 
noutras fontes renacentistas e non lle deben nada ó Mestre de Colmar. As cha
madas reiteradas do papa a combate r pola liberación da Cri stiandacle ameazacla 
polos turcos, atopan nestas viclreiras dedicadas ó Apóstolo loitanclo , un eco ines
perado. Italia non parece posuír obras similares. 

Milagres 

Antes ele entrar na xeografía dos milagres, convén evocar un dos mo
mentos claves na vicia ele Santiago. En principio, parece razoable pensar que este 
episodio debería ter gozado clunha malar difusión, xa que fai referencia ó texto 
evanxélico elixiclo para ser licio o día da súa celebración, como se afi rma no Lí
ber Santi ]acobi e en moitos rni sais. Sen embargo, ó parecer, non é así. A mella r 
proba é que os milagres coñeceron un éxito tal nos camiños ele peregrinación , 
que case suplantaron os episodios da vicia do Apóstolo. 

O tema en cuestión á a famosa petición clirixida ó Cristo pola "nai dos 
fi lias de Cebedeo" segundo relata o evanxelista San Mateo (20 , 20- 24) . Para 
atapar un eco ico nográfico cles ta narración hai que esperar ó acorclo datado 
en 1522, relativo á "mesa do altar", solicitada polos confrades de Santiago de 
Chalon-sur.- Saóne no Beauj olais. O ac to estipula que se pintará "na ventá 
que está á man clereita (. .. ) a nai do clito Santiago presentánclolle a San Xoán 
Evanxelista e ó seu irrnán ó noso Señor para estar sentado un á dereita e o 
outro á esquerda del , segundo o texto do Evanxeo". Esta mención podería 
designar nunha das primeiras representacións coñeciclas do tema, se a arn
plitucle das lamentables clestruccións non invitase a ser prudente. A única es
cena que describe este episodio está sobre un panel dun retabl o desmem
brado que pertence á igrexa ele Santi ago ele Nahuja , no Rosellón , datado na 
primeira metade do século XlV 

É posib le que esta sorprendente coincidencia indique que asistimos , a 
pr incipios do século XVl , a un retorno da iconografí a el e San tiago respecto 
dos Evanxeos. A fin ais do século precedente, o feito de que o Após tolo se re
presentase lenclo, ca tivaclo polo texto do libro que man tén aberto nas súas 
mans, cl eixa presentir este cambio de in terese: o re tablo encargado polos pe
regrinos ele Chalon- sur-Saóne, presentado á maneira ele tríptico, é boa pro
ba do cl ito . A decapitación do Apóstolo ocupaba o panel central e estaba 
acompat1.acla , por un lacio, pola escena da petición ele María Salomé, e do ou
tro pola Trans fi guración do Señor. No lacio ex terno dos paneis figuraban as 
peripecias do milagre do aforcado, executaclas en gri salla , para destacar máis 
cla ramente a xerarquía dos xéneros. 
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O feito de que milagre do aforcado descolgado, asociado axiña ó prodi

xio das aves resucitadas, sexa o único representado gracias ós peregrinos ele 

Chalan, testemuña a súa inmensa populariclacle en Occidente . Dos vinteclous 

exempla reunidos no Liber Mirarnlorwn, o do peregrino suspenso foi o que tivo 

maior repercusión . Para intentar explicalo limitarémonos a dúas observacións. 

A versión primitiva adoptada por A lene/a cloitracla, que a propagou por toda Eu

ropa , recm1ece só a tres protagonistas: o pai , o filio e o hospedeiro malvado. Sen 

embargo, a partir ele mediados do século Xlll, a nai do pequeno peregrino fa¡ a 

súa aparición na gran viclreira da historia ele Santiago integrada no coro da Ca

tedral ele San Gatien ele Tours. Sobre un total ele vintecatro meclallóns, alome

nos clez están dedicados ó relato cleste único milagre, incluídos entre as escenas 

do bautizo ele Xosías e a decapitación do Apóstolo, coa que se remata a viclrei

ra . Se neste vitral o artista representa á nai do peregrino, ignora ou evita todo o 

referente ó proclixio das aves resucitadas. 

Sen embargo, non clúbida en modificar substancialmente o clesenvolvemen

to da intriga, preocupado por facer progresa- lo relato dunha maneira lineal . e im

paciente. Ante o desenlace do asunto, o autor e/ou o comitente da obra xulgaron 

insoportable e quizais inútil ter que esperar trinta e seis días para asistir á liberación 

do fill o inxustarnente condenado. Nesta obra está claro que Santiago, vendo ós aíli

xidos pais marchando e perseverai1clo na súa peregrinaxe, colleu ó filio na anca do 

seu cabalo para devolvérllelo de contado ós seus pais. E iso é o que fixo . Ó final do -

penú ltimo rexistro , o vixésimo medallón representa ó Apóstolo a cabalo co fillo 

montado na anca do animal. Santiago mira pala seguriclade do mozo, suxeitándoo 

polo bordón. No medallón vintedous, a nai que acabou a súa acción ele gracias, dá 

a vo lta e ve ó seu filio vivo, lenemente empunado por Santiago cara a ela (meda

llón 21 ). A familia reunida retorna alegre á súa patria. O relato esquece ó hospe

deiro tentado polo clemo, evitando a aplicación da lei ele Talión. 

De examinarmos agora o retablo de Sanjaume de Frontanya, correctamen

te restaurado e conservado no Museo Diocesano de Solsona, constatamos que o au

tor desta obra, datada a principios do século XIV, coñece o engano tramado pala 

serventa rexeitada. A muller fica no limiar da porta namentres os peregrinos, pai e 

filio, marchan do albergue; nese momento a muller deixa cae- la fatal copa no saco 

do filio. Neste caso o pintor ignora á nai e, como en Tours, a salvación do mozo pe

regrino non se aclianta coa acción do xuíz nin co milagre das aves asadas que resu

citan e cantan . É probable que, naqueles anos, a versión que Nompart de Caumont 

recolleu en 1417 en Santo Domingo ele la Calzada, aínda non fara elaborada. 

Unha vez adoptado pala corrente realista do século XV o prodixio do galo 

e da galiña, observamos que as representacións do milagre do aforcado reprodu

cen, entre os países xermánicos e o resto da Cristiandade, unha fisura análoga á 

observada no caso da maxes"tacle do Apóstolo, segundo este coroe ou non ós seus 

peregrinos. En Suíza, en Alemat1a ou en Alsacia ·os imaxineiros, ó mesmo tempo 

que adoptan á famili a trinitaria , quedan teimosamente apegados ó tema da avari

cia do hospedeiro , mentres que nos países latinos e incluso Inglaterra, parece que 

ceden ó encanto da criada resentida. 



Así e con todo, oun~os milagors contaron coa atención dos imaxineiros. É 

o caso do dos trinta cabaleiros loreneses, que exalta a soliclarieclacle entre pere

grinos e suxire que máis vale absterse que faltar á palabra. Este milagre xacobeo 

había acaclar axiña, o mesmo que o do aforcaclo descolgado, unha gran sana. Está 

presente, por exemplo, a principios do século XIV no retablo de San jaume de 

Frontanyá. A finais deste mesmo século atopámolo pintado no Líber Consortii 
Sancti]acobi, conservado na Biblioteca Palatina de Parma, e Lamén se ve nunha vi 

dreira do século XI/ da igrexa de San Domingos de Perugia. 

En Frontanyá, a escena é dobre. O artista elixiu representa-lo momento 

máis tráxico, cando o único peregrino que se negara a prestar xuramento e que 

quedara a velar ó enfermo, está desamparado en plena noite na montaüa de Ron

cesvalles, ó lado do cadáver do seu compañeiro. A punto de morrer de terror, apa

rece de súpeto un cabaleiro que o sube na anca do corcel, xunto ó seu compa

ñeiro falecido. Aparece representado o peregrino vivo, moi aílixido, sentado sobre 

unha rocha e xusto ó seu lado a escena do Apóstolo ecuestre portando no cabalo 

ós dous compaüeiros, ó mono chante e ó vivo na anca. 

Esta última escena está fermosamente representada na única estampa do 

manuscrito de Parma. Santiago montado nun cabalo de batalla branco, vestido 

cunha túnica azul constelada ele cunchas e cun manto escarlata, retén nos seus 

brazos o carpo inerte do peregrino, mentres que, na anca do enérxi.co animal, o 

vivo agárrase ó Apóstolo. Santiago o Maior orclenáralle ó vivo que recollese ó 

mono, que llo dese e que despois subise detrás del: "Ii·ade mihi hunc mortuum, et 
tu ascencle post me super equwn", di. o Cebedeo na versión recompilada por Vincent 

de Beauvais. Os peregrinos visten unha esclavina marrón, cuberta por unha rou

piña da mesma cor. Levan no costelar un saco de pel tinxido de negro, puntuado 

con tres cunchas. Cada bordón está pasado en bancloleira á maneira dun fusil, 

como se ve noutros lugares de Italia e tamén na Provenza. A auréola amarela e 

bordeada ele vermello que destaca o rostro do Apóstolo incide poderosamente na 

intensidade do tema relatado nesta miniatura toscana. 

É igualmente interesante descubrir nos arqui.vos muni.cipais de Marsella a 

mención doutra representación deste mesmo milagre. O 22 de novembro ele 1485 

o mestre jacques Chabas, cura dos Accoules, solicítalle a un pintor chamado jean 

Boucher un retablo en honor a Santo Esteva, Santiago e Santa Catarina. Os tennos 

do acordo amasan que o comitente selecciona para a obras dous milagres do Após

tolo. O segundo é xustamente o dos trinta loreneses e os termos do documento pro~ 

ban que o cura dos Accoules tiüa na mente a escena que acabamos de describir: 

"Item, XI et ultima yst01ya erit quanclo sanctus ]acobus equitanclo portavit mortuum pe
regrinwn ante se et retro vivum peregrinwn, qui erant ele Lotaringia oriirncli". Nesta épo

ca é obvio que este feito milagroso convertérase en imaxe emblemática da axucla 

prodigada polo Apóstolo ós seus peregrinos en situación desesperada. 

Ó contrario, o primeiro milagre citado no acordo parece máis ben in

significante. Trátase do milagre XIV do libro ll do Coclex Calixtimts, que é o dé

cimo do Libellus de Vincent ele Beauvais e o oitavo de A lencla clouracla: En cada 

SANTIAGO 

217 



Si\NTli\GO 

218 

transcric ión o relato decae. Lembraremos con j acobo ele la Voragine que se tra
ta dun vendedor inxustamente preso nunha torre, que lle suplica ó Apóstolo a 

súa liberac ión. Santiago non ancl a con rodeos. Inclina a torre ata o chan e así 
o vendedor só ten que marchar. O Líber Sancti ]acobi engacle que o vencleclor, 

cl espois do milagre, ofreceulle as súas cacleas ó santuario compostelán onde, 
du ran te un tempo, deixáronse colgadas sobre o altar rnaior. Pero cliso ninguén 

se lembraba a fin ais do século XV; só o recorclo da torre inclinada quedaba na 
irnaxinación popular e é o que resalta do texto do acordo ele 1485 atopaclo en 
Marse lla, que es tipula: "Ite m, clecima ystori a in orcl in e altaris erit quanclo sanctus 
]acobus Jecit inclinare twTim". 

En elatas recentes Fabio Marcelli chamou a atención sobre un íresco da cle

rrubada igrexa ele San Giacomo al Colosseo, en Roma, coñeciclo só por un clebu
xo de Séroux cl 'Angicourt , realizado a principios do século XIX e conservado nos 

arquivos do Vati cano. É sorprendente atopar no rexistro superior clesta obra per
dida, a un e a outro lacio do Apóstolo sentado en maxestacle clebaixo clun palio, 

os dous milagres que acabamos ele relatar: o dos trinta loreneses e o da torre in
cli nacla. No rexistro in fe rior había clúas escenas que completaban o programa, 

creando unha especie ele tríptico : o milagre do aforcaclo e o bautizo ele Xosías. Se 
a representación da cabalgada nocturna ele Santiago, entre a vida e a morte, apa

rece con íorme ó dito ante riormente (Parma), queda a representación da torre in

clinada , da que non se c011ece ningún outro exemplar. O cleseño conservado da 
escena amósano-lo Apóstolo ele pé, cliante clunha torre ele sección caclracla que se 

dobra para permi tirlle reco ller ó seu devoto suplicante e levalo nos seus brazos, 
como Abrahán íaría cunha alma. 

Aparentemente, a asociación destes milagres, ignorada noutros lugares ele 
Eu ropa, deseña el ~ novo unha zona ele sensibiliclacle xacobea moi particular, que 

comprende tocio o arco mediterráneo occidental, pasando pola Provenza e Italia. 
Corno os exemplos precedentes, este caso romano parece demostrar que, a con

dición de situa-las obras no seu contexto, o estudio comparado da iconografía ele 
Santiago pode seguir ofrecenclo abundantes sorpresas. 



ITALIA E O MUNDO MEDITERRÁNEO 

Paolo Caucci von Saucken 

ara trata-lo tema das relacións entre Santiago e Roma e entre a pe
regrinación compostelá e Italia é oportuno, como para case tóclo
los aspectos esenciais da civilización e da cultura de peregrinación, 

remitirse á Historia Compostelana e ó Liber Sancti jacobi. De feito, 
neles aparecen as primeiras e fundamentais informacións útiles para a defini
ción desta problemática. 

Na Historia Compostelana encontramos, por exemplo, a descrición da via
xe a Roma realizada polo bispo Porto co fin de pedi-la digniclade arcebispal para 
a súa cliocese. A clescrición da viaxe é útil tanto para indicar un dos percorriclos 

seguidos para unir Santiago con Roma, coma para pm\er ele manifesto o papel da 

Orcle ele Borgoña en terras de España e, especialmente, en Galicia. O prelado se

gue o Camüi.o de Santiago ata Burgos, pasa por Auch e Toulouse, logo percorre 
camüi.os do interior, en parte a Vía Poclense (lembra Cahors e Moissac), en parte 

a Lemovicense (di que visitou o corpo de San Marcial en Limoges) ata chegar a 
Cluny, "un mosteiro que supera a todos -lemos na Historia Compostellana- pola 

santa relixiosiclad, pola cariclacle e pola súa dignidade". Trátase clun testemuño 

moi significativo, porque salienta os estreitos lazos existentes entre a peregrina
ción e a orcle cluniacense, entre a curia de Santiago e os monxes ele Cluny; lazos 

ele carácter intelectual, espiritual e político. En efecto, o bispo terá moi en conta 

os consellos que lle dan e obterá en Roma o palliwn de arcebispo para a sé de San
tiago . A nós interésanos para reconstruí-lo percorriclo que segue ata chegar a 
Roma. "Despois -di o cronista-, gracias ás benclicións da santa congregación, 
chegou coa axucla do Señor, a través dos mosteiros e as posesións da Orde de 

Cluny, ós vales ele Moriana. Alí o venerable conde Humberto recibiuno con ho

nor e acompañouno ata a ciclade ele Susa". Non cml.ecémo-lo resto do traxecto 
porque, para fuxir das tropas imperiais, o bispo clisfrázase ele soldado e segue ata 

Roma por un camiño non indicado, pero que con toda probabiliclade, dada a épo
ca, debía tratarse da Vía Francíxena. 

Sen embargo, nos primeiros anos da peregrinación compostelá, para che
gar a Santiago os peregrinos italianos utilizaban, máis que o camiño do interior 

seguido polo bispo Porto, dictado pola necesiclade ele pasar por Cluny, a Vía To
losana ou Exicliana descrita no Coclex Calixtinus que comeza en Saint-Gilles e en

tra en España polo porto ele Somport, ata unirse en Puente la Reina ás outras tres 

vías francesas indicadas no Coclex. Posteriormente, a evocación dos acontece
mentos carolinxios, localizada sobre todo en Roncesvalles e a súa menor altura, 
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farán que se despracen cara a este paso a maior parte dos peregrinos italianos e 

da Europa meridional. O mesmo farán os peregrinos españois que se clirixen a 
Roma, alomenos ata que non se faga accesible o val do Ebro, que lles permitiría 

chegar a Barcelona e ir cara a Roma pola antiga Vía Domitia e clespois pola Aure
lia. En cambio, os máis ricos embarcarían no porto da capital catalana, activo ta

mén para as relacións con Terra Santa. 

A narración da viaxe do bispo Porto é importante para o fin do noso 

tema, pero tamén por outro motivo. En efecto, a Historia Compostellana teste
muña a presencia en Roma ele "ceteri quam piures Ecclesiae Beati ]acobi confrates 
qite Beatwn ]acobwn olim aclierant, et seipsos ipsi Apostoli subjugaverant'', é clicir, ele 
peregrinos que olim estiveran en Santiago, que quedaran vinculados profunda
mente á devoción ó Apóstolo e que, clesta vez, apoiaban a concesión da cligni

dade arcebispal. Tratábase, probablemente, dunha primeira forma ele confraría 
de antigos peregrinos que realizaran a peregrinación a Santiago, semellante ás 

que posteriormente proliferarían en toda Europa. En calquera caso, testemuña o 
vínculo profundo co Santo, clespois ele visita-lo seu corpo, típico da mentalicla

de da peregrinación compostelá que xeralmente permanece moi implicada pola 
experiencia da peregrinación xacobea. 

Os contactos entre Santiago e Roma, e viceversa, proclúcense acloito pre

cisamente a través dos mesmos peregrinos. Unha vez máis a Historia Campaste- -
lana sérvenos de axuda ó sinalarnos unha carta ele recomendación que o papa 
Ca li sto lle envía a Xelmírez a través clun peregrino romano . O pontífice pre

.séntalle o seu protexiclo ó arcebispo ("miles is te ficlelis noster Giticlo votwn habitit 
beatissimi ]acobi Apostoli visitancli") e píclelle unha protección especial: "rogamos 
itaqite clilectionem tuam, ilt qiwmcliu ibi fiterit, ewn pro amare nostro commenclatwn 
habeas". A carta está selacia o 5 ele xullo ele 1121 en letrán. No mesmo texto 
encontrarnos que, algúns anos máis tarde, Xelmírez envía a un peregrino pisa

no, "papae per orciinem", para que contase "quae propriis owlis in altare Beati ]a
cobi viclerat et auclitit perceperat ele altaris Beati ]acobi persecutoribus ... ", querén
close referir ó levantamento dos burgueses composteláns, ó asalto á Catedral e 
a outros acontecementos tráxicos ele 1136. 

Que a peregrinación italiana a Santiago a mediados do século XII xa esta
ba consolidada, confírmao tamén o Líber Sancti ]acobi e, especialmente, o segun

do libro onde, dos vinteclous milagres considerados exemplares e polo tanto 
transcritos e clifuncliclos, catro están cleclicaclos a peregrinos italianos. É evidente 

que a elección dos milagres presentados no códice corresponde a unha estratexia 
moi clara da curia compostelá, que tende a consolidar e clesenvolve-la peregri

nación nos lugares onde esta é máis forte. En efecto, os mirawla teñen como es

cenario lugares e peregrinos principalmente franceses, alemáns e italianos, os tres 
compoñentes principais dos viatores composteláns. Incluso tres milagres sitúanse 

nas vías marítimas cara a Xerusalén, como querencia indicar que Santiago é o pro

tector de tóclolos que se poñen ele viaxe a calquera santuario e a calquera parte 
que se clirixan, incluido o Santo Sepulcro. 



O culto e o interese compostelán consolídanse en Italia tamén a través 
do envío a Pistoia dunha reliquia importante concedida polo mesmo Xelmírez, 
como se deduce da correspondencia entre o prelado compostelán e Santo Atón 
(1133-1153), bispo da ciclade toscana. A extraordinaria doazón é citada nun 
códice redactado entre 1244 e 1261 por un cleriws Cantarinus Pisanae urbis can
cellarius que narra as diversas fases da doazón, intercalando no texto as cartas 
que se terían intercambiado Santo Atón e Xelmírez coa mediación clun perso
naxe, certamente moi influente na curia compostelá, que aparece indicado 
como Rainerius carclinalis ou como Roberius magister scolarnm. Cantarinus afir
ma ter citado fielmente as cartas; a última delas, do propio Xelmírez, deixa tras
luci-la satisfacción pola forma tan honrosa en que foi acollicla na cidade a pre
ciosísima reliquia que procedía da mesma cabeza do Apóstolo e que 
probablemente chegou a Pistoia pouco antes da morte de Xelmírez. 

O xesto, de grande _importancia, é comprencliclo e apreciado en Pistoia, 
que o 25 ele xullo ele 1145 consagra na Catedral da cidade un altar dedicado a 
Santiago, dando comezo a un culto que influiría profundamente na vicia reli
xiosa, artística, social e política da cidade. 

No século seguinte Dante fará referencia máis dunha vez tanto a Santia
go, coma á peregrinación compostelá. No canto X.XV do "Paraíso" define ó Após
tolo como "gran principio glorioso" (vv. 22-23), "ínclita vía" (v. 24), "segunda 
luz" (v. 37), "segundo Jume" (v. 48), "incendio" (v. 80), "esplendor" (v. 106) e, 
sobre todo, "Varón", na exclamación ele Beatriz ("mira, mira: velaquí o varón / 
polo que se visita Galicia", vv. 17-18). Noutras ocasións recolle crenzas tipica
mente xacobeas como a relativa á Vía Láctea, que no "Convivio" (II, XIV, 1) cha
ma "galassia" ("a galasia, é dicir, aquel círculo branca que o vulgo chama o 
Camiño ele Santiago"), constelación moi coñecida polos peregrinos que gracias a 
ela se orientaban nas escuras noites meclievais. Na "Vida nova" (XL, 7), ademais, 
da' aquela exemplar e ineludible definición-de peregrino: "peregrino pódese en
tender ele clúas maneirás, en sentido amplo e en sentido estricto: en sentido am
plo, en canto é peregrino calquera persoa que está fóra da súa patria; en sentido 
estricto, é considerado peregrino só quen se dirixe cara á casa ele Santiago ou vol
ve dela. Sen embargo, hai que ter en conta que a xente que vai servir ó Altísimo 
denomínase de tres maneiras: chámanse palmeiros en canto va_n alén mar, onde 
moitas veces levan a palma; cháma_nse peregrinos en canto van á casa de Galicia, 
estando a sepultura ele Santiago máis lonxe da súa patria que a ele ca_lquera 
outro apóstolo; e chámanse romeiros en canto van a Roma ... ". 

Polo tanto, entre estas coordenadas podemos elebora-lo noso discurso 
das relacións entre Italia e Santiago, no clobre rexistro das relacións eclesiás
ticas e o da peregrinación que, obviamerite, non afecta só a Roma senón- a 
toda a enínsula. Canto ó primeiro, o punto culminante ten lugar na época de 
Xelmírez, que é tamén a época en que a peregrinación se estructura, se con
solida e aclquire aquelas peculiaridades que a caracterizarán. Canto ó segun
do, ten importancia a existencia clunha rede viaria moi precisa que permite e 
favorece a peregrinación. 
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En efecto, Roma e Santiago están unidas por un iter peregrina/is que ten nas 

clúas ciclacles os clous polos extremos e que é percorriclo nos clous sentidos polos 
peregrinos, sexa porque se clirixen a unha das clúas metas, sexa na súa viaxe ele 

regreso. Deste modo, os clous percorriclos superpóñense e asumen características 

moitas veces comúns. 

No Camiño ele Santiago, en Arconacla, nas proximidades da espléndida 
igrexa templaria ele Villalcázar ele Sirga, canelo nos inicios do século XI Gómez, 

conde ele Carrión, decide edificar un hospital p·ara os peregrinos que atravesan 
a meseta leonesa, deixa escrito que este debe servir para a acollicla "wntiwn vel 
regredientwn sane ti Pe tri et sane ti Iacobi Apostoli", é clicir, dos que ían ou regre
saban el e Roma ou ele Compostela. El ten moi claro que o camiño póclese per
correr nas clúas clireccións, aíncla que estamos a catrocentos quilómetros ele 

Santiago e a clous mil ele Roma . Co mesmo espírito créanse hospitais, cons
trúense pontes, fúndanse confrarías por tóclalas partes pa'ra favorece-lo tránsi

to e a parada do gran pobo ele peregrinos, a onclequeira que este se clirixa. En 
Itali a as confrarías compostelás clan orixe con frecuencia a hospitais cleclicaclos 

a Santiago que se erguen na entrada ou na saícla das ciclacles, ó longo da cal

zada principal que as atravesa. 

Uniclacle conceptual e real, testemuñacla, por outra parte, polos mesmos 

peregrinos nos seus diarios ele viaxe que frecuentemente conteñen as narracións , 
un ha detrás cloutra, ele peregrinacións a Roma, Santiago e Xerusalén, dende Nom

par, sef10r ele Caumont, a je han ele Zeilbeke; dende jaen ele Tournai a Bartolomeo 

Fontana., que non vai a Xerusalén pero une Roma e Santiago ós santuarios maria
nos ele Loreto, Montserrat e Zaragoza e ós franciscanos ele Asís e a Verna; dende 

Harnolcl von Harf a Domenico Laffi, que clespois do seu Viaggio in Ponente a San 
Giacomo di Galitia e Finisterrae, escri):ie un Viaggio in Levante ó Santo Sepolcro. Ás 
veces son as lápidas dos peregrinos as que llo recorclan, como a do dinamarqués 
jonás que estivera clúas veces en Xerusalén, tres en Roma e unha en Santiago: '']e

rnsalem repetit bis ter Romamque revisit et semel ad sanctwn transiit hic Iacobwn"; 
unha interdependencia que atopamos reforzada nos tratados teóricos ele mística 
da peregrinación que con frecuencia tratan globalmente as tres graneles peregri

nacións, dende Félix Fabri a Gaspar Loarte, estencléncloas tamén , a partir do sé
culo !-..'V, ás clevocións marianas emerxentes. 

Por outra parte, eran tamén os mesmos santos protectores dos que se mo

vían polas calzadas meclievais: Santiago, ante tocio, pero tamén San Cristovo, nas 
proximidades dos vaos, San Martiño ele Tours, Santo Antonio abacle, San Nico

lao ele Bari, Santo Exiclio. Era a mesma a cultura que acompañaba ós peregrinos, 

dende a simplemente relixiosa á carolinxia presente en tóclolos camitl.os, trans
mitida a través do uso clun idioma ele xerga común no que o latín seguía cons
tituínclo a maior parte. 

Tal uniclacle era percibida e vivida polo peregrino, a partir dos itinerarios 

que unían os diversos santuarios e que articulaban tocio o espacio sagrado da cris
tianclacle. Hai que ter en conta que os camiños eran con frecuencia os mesmos, 



debido tamén a que as principais vias ele comunicación eran percorriclas nun sen
tido ou noutro, á ida ou á volta, por peregrinos que se clirixían a santuarios si

tuados en extremos opostos. Neste sentido a Vía Francíxena ten un carácter 
exemplar, ó ser usada cara ó norte polos peregrinos que se clirixían a Santiago e 

cara ó sur por romeiros e palmeiros e polos que querían ir a Monte Sant'Angelo 
en Gargan; polo tanto, un camiño que é ó mesmo tempo romeiro, xerosolimita

no, compostelán e micaélico. Ben o sabe o abacle irlandés Nikolas ele Munkath
vera, que a mediados do século Xll o inicia no Gran San Bernalclo, como camiño 
a Roma e a Xerusalén. Como o saberá Mattew Paris que no seu lter de Londinio in 
Terram Sanctam, no século seguinte, entra en cambio polo monte Cenís, seguín
cloo ata Roma, para continuar ata Otranto, dende onde embarcará para Palestina. 

O texto ele Munkathvera é ele especial interese xa que indica as conexións da 
Francíxena coa rede viaria cornpostelá. De feito, ó chegar a Piacenza lembra que 

por alí pasa un gran río e ata alí chega o camiño ele Saint-Gilles, facenclo re
ferencia a un percorriclo que permitiría enlazar coa Vía Tolosana ou Exicliana, des

crita no Líber Sancti. Munkathvera é máis explícito canelo chega a Luni , onde ano
ta que ata aquí chegan os que percorren o camiño ele Santiago. 

Sábeno tamén os peregrinos italianos que se clirixen a Santiago e que per
corren, na súa maioría , necesariamente a Vía Francíxena por traxectos máis ou 

menos longos. Bartolomeo Fontana, que representa ó peregrino do renacemento, 

ávido ele curiosiclacle e coa tendencia a uni-lo maior número posible ele clevo
cións, inicia a súa peregrinación dende Venecia. Primeiro visita Loreto, Asís e 

Roma, e · clespois ele clescribi- las clevocións da ciclad e eterna remonta a Francíxe

na cara ó norte. Percórrea ata Siena, onde a abandona, atraído ele novo polos cul
tos franciscanos da Verna, retómaa en Ficlenza coa intención ele seguila no val ele 

Susa, pero os bandidos e a peste clisuácleno, obrigáncloo a dar un longo e impre

visto arrodeo. Sen embargo, Bartolomeo Fontana, antes ele emprender este des
vío, indica o que define como o "vero camii'lo clritto ele san Giacopo", que dende Mi

lán alcanza ele novo a Francíxena Vercelli; séguea no seu ramal occidental ata o 
val ele Susa e únea clespois ele Aviñón cos camiños que levan a Compostela . 

O mesmo fará Domenico Laffi que, clespois ele Piacenza, en vez ele segui- la vía 

máis directa para Pavía, é atraído corno moitos outros peregrinos pola posibilicla
cle ele visita-la laboriosa e emerxente ciclacle ele Milán. 

Deste modo , empézase a trazar un "cammino italiano a Compostella" que 

une física e simbolicamente Roma e Santiago. Este está formado pola Vía Fran
cíxena ata Luni onde, como vimos, Munkathvera lémbranos que alí "chegan os 

camiños que veñen ele España e da terra ele Santiago". En Luni ofrécense clúas 

posibilidades. A primeira é a ele segui- lo litoral ligur pola que chamamos con
vencionalmente a Vía da Costa, e que en realiclacle segue a antiga Vía Aurelia. 

A outra consiste en entrar no val do Magra, no traxecto longobardo da Francí
xena, para alcanza-la Vía Emilia na zona ele Ficlenza e seguila ata Piacenza. 

Aquí presentábanse varias alternativas. A máis antiga era probablemente a ele 

continuar ó longo da Francíxena e seguila no seu ramal máis occidental ata os 
pasos do Monginebra , ou do monte Cenís se na viaxe a Santiago, como acloi-
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to acontecía, se quería incluí-la visita ó venerado e famoso santuario ele Santo 

Antonio ele Vienne; senón, sempre se podía chegar ó val ele Susa, e logo ó 
Monginebra e ó monte Cenís, tamén ó longo da banda clereita do Po, que polo 

bo camii'to ele Tortona, Alexanclría, Asti e Turín levaba cara ós mesmos pasos. 
Se estes estaban pechados ou intransitables quedaba a posibiliclacle ele pasar 
polos pasos máis ó sur ou ele meterse na Vía da Costa. Finalmente , no perío

do máis consolidado da peregrinación, coa afirmación ele Milán, moitos pere
grinos, dende os máis c01i.ecidos como Fontana, Laffi e Albani, preferirán pa

sar pola capital lombarda e de aí proseguir ó longo do que era considerado o 
cammino dritto para Santiago. 

Fosen cales fosen os camiños seguidos, estes confluían na zona ele Arlés, 
dende onde a coñecida Vía Tolosana guiaría ós peregrinos alén dos pasos pire~ 

naicos e ó Camiti.o de Santiago. 

A peregrinación a Santiago deixa numerosos testemmi.os en Italia. Abon

daría segui- las representacións do milagre do "peregrino, a forca e o galo" pre
sentes sobre todo ó longo das vías de peregrinación, especialmente nos vales dos 

pasos alpinos, pero con célebres exemplos tamén en Venecia, Florencia, Perusa, 
Asís, Espoleta e o sur ele Italia, onde a historia se conservou tamén como tradi

ción ora l ata os nasos días. O mesmo tema, unido a outros milagres composte
láns tomados do ll libro do Codex Calixtinus, a través da mediación da A Lenda 
dourada de jacobo de la Vorágine, é difundido nas Sacre Rappresentazioni do re

nacemenLo que tiveron un grande éxito sobre todo en Toscana. 

Sen embargo, onde a lembranza da peregrinación a Santiago cleixou as 
pegadas máis evidentes é na literatura ele viaxes, que en Italia tivo un desen

volvemento singular. Algúns diarios ou relatos ele viaxe convertéronse en clá
sicos, como ütinerario o vero viaggio ,cla Venetia a Roma ... fino a Santo ]acabo di 
Galitia (1550) ele Bartolomeo Fontana, as diversas Relazioni do viaxe ele Cosi
mo lil dei Medici (1666), o Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finis
terrae (1673 e eclicións posteriores) ele Domenico Laffi, ata a Vericlica Historia 
o sia Viaggio da Napoli a San Giacomo cli Galizia (174 3) de Nicola Albani, que 
testemrni.an que a peregrinación a Santiago foi en Italia unha realiclacle signifi
cativa e duradoira no tempo. 



O culto a Santiago en Roma. A capela funeraria do cardeal Serra 
na igrexa de Santiago dos Españois 

Francisco Singul 

A escultura ele Santiago Peregrino realizada para a capela funeraria do ar

cebispo ele Olbia, carcleal Giacomo Serra, na igrexa romana ele San Giacomo clegli 
Spagnoli (Piazza Navona) marca un fito na evolución artística ele ]acopo Tatti, cha
mado o Sansovino (Florencia, 1486-Venecia, 1570). O xove escultor supera os 

audaces da esforzos súa etapa ele formación, caracterizada pola apaixoacla oposi
ción á tradición escultórica florentina do Quattrocento -exemplificacla no San

tiago que realiza para o Duomo florentino- , para asumir unha nova linguaxe ele 
longa proxección, nacida da forza dramática e conceptual ele Miguel Anxo e clun 

novo modo ele valoriza-la arte antiga. Trala morte do carcleal Serra (1517), prín

cipe da Igrexa ele orixe espatl.ola, que lle debía o seu posto e a súa fortuna ó papa 
hispano Alexanclre VI que o clistinguiu coa púrpura cardenalicia en 1500, o sumo 

pontífice León X comisionou ó carcleal Antonio Ciocchi ele' Monte para a super

visión das clisposicións testamentarias do finado. O testamento ele Sena asumía a 
construcción clunha capela funeraria na igrexa romana ele Santiago dos Españois, 

feito que obrigou ó carcleal ele' Monte a ultima-los preparativos da nova obra. A 

familia ele Antonio ele' Monte procedía da localiclacle ele Monte San Savino, preto 
ele Arezzo (Toscana), lugar ele nacemento tamén ele Anclrea Sansovino, mestre ele 

]acopo. A feliz coincidencia favoreceu o encontro entre comitente e artista. A elec
ción en 1518 ele Antonio da Sangallo o Mozo (Florencia, 1484-Roma, 1546) e ele 

]acopo Sansovino para levanta-la arquitectura da capela Serra e labra-la impre

sionante imaxe ele altar, responde á vizosa asociación ele ámbolos mestres e ó pres
tixio que estaban a acaclar en Roma. Con Miguel Anxo e Anclrea Sansovino ocu

pados noutros traballos e Rafael atarefaclo nas súas últimas obras para San Pedro 

do Vaticano, ]acopo Sansovino e Antonio da Sangallo formaban o mellor equipo 
que podía contratarse na Ciclacle Eterna para lograr, coas súas respectivas contri

bucións, unha obra decorosa e magnífica como a demandada polo carcleal Serra 
na súa clerracleira vontacle. A construcción da capela funeraria estaba concluícla en 

1519, como proba o feito ele que os frescos encargados a Pellegrino da Moclena 
-San Pedro, San Paulo e varias escenas ele temática xacobea, como a batalla ele 

Clavija- estivesen rematados antes da morte ele Rafael, en abril ele 1520 1• A ca

pela Serra amósase como un compendio do clasicismo romano das primeiras dé
cadas do Cinquecento, un espacio privilexiaclo que é recapitulación e síntese da 

arte do seu tempo. A súa arquitectura ele planta rectangular compúxose a base 

clün alzado articulado por pilastras corintias que separan as escenas pintadas e cu
berta con bóveda ele canón sobre cornixa lisa. A iluminación cenital lógrase cun 

Santiago Peregrino. jacopo Sansovino, 
lgrexa Nacional Espafiola ele Santiago 
e Montserrat. Roma 
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van semicircular - "ventá termal"- aberto sobre o racional edículo do altar, mar

co ideal pensado para acolle-la imaxe ele Santiago Peregrino, flanqueada polos 
frescos ele San Pedro e San Paulo. A elección da orcle e a solución da cuberta e ilu

minación responden a unha interp retación do clasicismo característica ele Sanga

llo, linguaxe proposta tamén polo arquitecto na capela Goncli ele Santa María No
vella ele Florencia. Os frescos ele Pellegrino ele Móclena logran capta-la aura 
rafaelesca que impregna o ambiente artístico romano do mom('.'.nto, mentres que a 

escul tura ele Sansovino, directamente inspirada mm clebuxo ele Miguel Anxo para 
San Lourenzo ele Florencia2 e labrada en 15 18-1 5193 , cumpre plenamente as ex

pectativas ele Sangallo, como director e coordinador da capela Serra. Miguel Anxo 
realizara en 1516 un cleseño para a fachada ele San Lourenzo, para presentarllo ó 

papa León X. Un dos detalles do estudio ele Miguel Anxo para a fachada florenti
na, realizado algúns meses antes da súa ruptura con j acopo Sansovino, en xml.o 

ele 1517 , amosa unha figura no interior clunha fo rnela, que adopta unha pose se
mellante, aíncl a que oposta simetricarnente, á do Santiago romano ele Sansovino. 

Este escul tor puiclo ter coñecemento do clebuxo a través do propio Miguel Anxo 
ou a través clun amigo - ¿o mesmo carcleal ele' Monti7- na curia ponti ficia. O 
autor da capela Sixtina foi unha constante referencia no clesenvolvemento e no 

concepto da arte do xove Sansovino e aíncla que este amosou , durante o clesen

vo lvemento da súa etapa romana , un clesexo ele superación do estilo herclaclo, rna
cl uranclo a súa mestría e talento cun novo concepto da escultura, a sombra do seu 

riva l cubriu cun manto ele conticla terribili ta a imaxe do Santiago da capela Sena.

A maniera ele Miguel Anxo e a busca do ideal clásico crean na imaxe unha heroi
ca te nsión conticla, maxistralmente expresada no rostro do Apóstolo, o move

mento da sutil ísima liña se rpentina (máis evidente no Santiago ele Florencia) , o 

virtuoso traballo co mármore, especialmente salientable nas clobras da túnica e do 
manto, contrastando coa poderosa nudez de antebrazos e pernas, no 11 0 11 fini to da 

man clereita e na resolución da pose que adopta, coa perna esquerda retrotraída e 

a cabeza ele per fil , referencia inequívoca ó Apollo Belvedere• . A gracia e perfección 
clesta escultura cléronlle a Sansovino unha "grnndissima Jama"', confirmáncloo 

como un dos artistas rnáis vigorosos da escena romana, antes da súa marcha a Ve
necia no verán ele 1527. Ó contrario que o Santiago de Santa María clei Fiori, re

presentado corno un mernbro máis do colexio apostólico, a irnaxe da Capela Se
rra amosa un Apóstolo cai"acterizaclo con aqueles atributos iconográ ficos 

adoptados pola tradición xacobea baixomedieval. A orla do manto, clebuxacla con 

cunchas ele vieira e bordonciños cruzados, o sombreiro ele aba ancha colgado ó 
lombo e decorado cos mesmos motivos, e o groso cinto en bancloleira que lle cru

za o peito ornamentado con graneles vieiras, responden á iconografía do Apósto
lo Peregrino estenclicla por todo Occidente; a súa simboloxía aparece explicada no 

sermón "Veneranda dies" do Códice Calixtino (Libro 1, cap. 17). Canelo a escultu

ra se traslaclou en 1822 á súa actual localización na lgrexa Nacional Española ele 
Santiago e Montserrat, engadíuselle o bordón ele peregrinoº. 

A capela funeraria do carcleal Serra materializou unha prestixiosa e emble

mática recuperación dell'antico a través da conxunción ele tres personalidades ar

tísticas - Antonio da Sangallo,jacopo Sansovino e Pellegrino da Moclena- ó ser-



vicio do culto ó príncipe clefunto. Aíncla que a capela careza clun monumento fu
nerario baseaclo na idea triun fal que preside outras realizacións modélicas, caso 

da capela sepulcral do carcleal ele Portugal (San Miniato do Monte, Florencia), a 
representación da incliviclualiclacle ele Giacomo Serra, espectacularmente identifi

cado coa figura do seu santo patrón, proxectouse por mecho clun espacio simbó
lico apoiaclo polos apóstolos da sé romana, onde as escenas da lencla ele Santiago 

en Clavijo expóñense como transposición heroica da vicia e da virtü do carcleal, 
vinculada á idea da inmortalidacle, mm intento por amosa-la bataJla que Santia

go libra contra o infiel co sentido alegórico da loita vi rtuosa e dos valores morais 
dun príncipe católico do Cinquecento . 

Notas 

1 DAVIDSON , B. (1970), pp. 78-86. 
2 HIRTS , M. (1 986), pp. 323-326. 
3 BOUCHER, B. (1 991), 11 , p. 32 1. 
4 BOUCHER, B. (1 991), p. 30. 

' POMBO RODRÍGUEZ, A.A. 1994, pp . 26-28. 
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ALEMAÑA XACOBEA 

Robert Georg Plótz 

Primeiras noticias do culto a Santiago en Alemafla 

s pobos ele lingua alemana son dos que antes e máis extensamente 
adoptaron o culto a Santiago. Xa no século IX aparece o nome ]a

cobus nas listas testemuflais ele documentos ele Freising, aíncla que 
cabe a posibiliclacle ele que estes primeiros testemuflos se refiran ó Xacob do 

Antigo Testamento. Un pouco máis tarde póclese encontrar igualmente o nome 
de jacobus en documentos de Salzburgo e de Bressanone. Dende o século IX sá

bese en Alemaña, alomenos en algúns lugares ele tradición monástica culta, da 
existencia da tumba de Santiago en Espafla. As primeiras referencias están in

cluidas nos martiroloxios latinos da época, entre os que podemos cita-lo de Rá
bano Mauro (780-856) e o de Notker Bálbulo de Saint Gallen (1912). A noti

cia sobre a translación dos restos do Apóstolo a Espatl.a e do seu enterramento 

en Galicia chegara ó sur ele Alemaña a través ele Borgmia, e non resulta estraño 

que o transfer da nova corrente sacra se realizase por mediación da Reichenau, 
que estaba en situación idónea para acoller correntes deste tipo , sexan do nor

te ó sur ou do occidente ó oriente, clispoñenclo aclemais clunha infraestructura 

suficiente para acepta-lo atractivo clun novo culto apostólico, clistribuílo e, in

cluso , innovalo. A finais do século X a fest~ ele Santiago figuraba o día 25 ele 
xullo no calendario bávaro, e a partir da primeira rnetade do século XI a festa 
do Apóstolo nese día estaba incluícla -segundo a tradición occidental- en tó- · 

dolos calendarios ele festividades ele Alernaña. 

Patrocinios 

Un indicador significativo para o arraigamento clun culto nunha rexión 

son as aclvocacións ele igrexas ou patrocinios que reílicten como fenómeno reli

xioso-cultural feitos externos e relacións persoais das distintas épocas. Son a ec
clesia in Perch (Tuntenhausen) e a igrexa ele jakobsrettenbach. Tarnén está docu

mentada a existencia ele patrocinios ele Santiago nas igrexas ele villa Pludensis 
(Bluclenz, Austria), na abadía ele Pfafers no cantón ele San Gal! (con reliquia), en 

Cham (lago de Zug, Suíza) e en Eschenbach (cantón el e Lucerna, Suíza). 

O temperán culto a Santiago en territorio xermánico adquiriu unha 

dimensión espiritual especial pola influencia dos monxes ira-escoceses que, 
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prin cipal m ente nun segundo m om ento ele propagación d a Boa Nova , espa

rexé ronse por Al emaña do sur, iníluíclos pola reforma monástica ele Gor

ze-Tréveri s. Elixiron como asentamento principal o convento que íora íun

cl aclo co tnra 1090 (con consac ración en 1110) fronte á porta occidental el e 

Rati sbona e con dedicación a Santiago. Os monachi iro-scotti fundaron, pou

co cl espois , outros conventos ele Santiago en W ürzburg (1134) e Er furt. O 

gran convento ele Benecliktbeuren , coa súa extensa propieclacle na ruta a 

Rom a, cl ebeu ter tam én unha conexión estreita co ele Santiago, igual que o 

cenobio ele Polling, coa súa advocación a Santi ago. Pero a mai or parte das 

íunclacións ele igrexas e conventos en honor ele Santiago o Maior da época 

temperá proclúcense en Alemaña no século Xl. Mencionamos aquí tan só os 

patrocinios ele Santiago en Quecllinburg, Liexa, Maguncia, Bamberg, 

Abenberg e Pegau, preto el e Merseburg. 

Fo i especialmente a protección das Orcles da reforma m onástica (Cluny, 

por exe rnplo) o que fomentou a populariclacle da tumba apostólica e contri

buíu esencialmente á fama ele Santiago nos territorios ele fal a alemana. Como 

santo el e pe regrinac ión, predilecto ele Cluny, Santiago tería iníluíclo inclubicla

bl ern ente nun gran número ele funcl acións ele igrexas , sobre todo no ámbito ru

ra l, co mo amosa o exe rnplo d os m osteiros ele Schwarzach e ele Mich elsberg, en 

Bamberg (árnbolos cl ous na Franconia oriental). No século XII , e non en me

no r medida que no Xl , son as Orcles el e reforma m onacal, e as que as seguiron, 

as que Lomaro n a Sa nti ago como patrón ele igrexas. 

O ut ro factor importante fo ¡ a vinculación das traclicións carolinxias en 

Euro pa ce ntral co terna el e Santiago. Ata hoxe existen preto ele trescentas ver

sións da Crónica do Pseiido-Turpin en latín ou en lingua vulgar. Por iso , o cul

to a Santiago acaclou un auxe ex traordinario, sobre tocio gracias ó proxecto ele 

ca nonizac ión ele Carlom agno cleíencliclo en 1165 polo emperador Federico l e 

o irn pulso da Vita Caroli Magni , baseacla no Pswclo-Turpín, que se escribiu pro

bablemente con aquel propósito . É unha das obras ele propaganda máis im

portantes da época dos Hohenstauíen , que culmina nunha m oi acentuada 

comparación do santo emperador con Federico 1, caracterizando a Carlornag

n o como eximio loitaclor ele Deus que actúa p or orcle divina. 

É Santi ago, precisamente, quen ll e amosa o iter stelarwn e lle comunica 

o mandato ele Deus , anunciánclolle ó m esmo tempo o m artirio e a eterna glo

ria . Dentro cleste contexto, é comprensible que a vita relate así m esmo unha 

peregrinac ión ele Carlornagno á tumba apostólica. Tam én se chegaron a coñe

ce r en Alemañ a os vinte milagres do "Libellus Miraculorum" do Coclex Calix ti
nus, algúns dos cales entraron con moito éxito nas coleccións alemanas ele mi

lagres e foron transmitidos como exemplos ele predicación , especialmente 

polos d ominicos. Fo i, sobre tocio, o milagre do aíorcaclo e das aves resucitadas 

o que espertou -por propio protagonismo- o interese dos alem áns. Este mi

lagre representouse , ata a actualiclacl e, en dramas li túrxicos, na literatura da re

fo rma, nos pas ionais e nas diversas expresións artís ti cas alem anas. 



A implicación ele Santiago o Maior nas empresas militares ele Carlornag
no e a súa función ele "Sef'lor ele Galicia", que se asocian á idea da Cruzada, 

- que contibuíu ele maneira importante á xusti ficación da guerra contra os pa

gáns po r pa rte da lgrexa- , fi xeron tamén atractiva para a nobreza a figura do 
Apóstolo como miles Christi. Cada vez rnáis, rnoitos personaxes nobres loitaron, 
no in te rmedio da súa viaxe a Xerusalén, mm segundo fro nte sagrado contra os 

mauros. Santiago fo i incorporado ó nivel tradicional dos patróns da nobreza, e 

baixo o seu patrocinio consagráronse rnoitas capelas en numerosas fortalezas e 
castelos alernáns, como a igrexa fo rtifi cada ele Unterschonclorf, na rexión do lago 
Arn rne r (século Xll), ou un resto clunha vella sé ministerial dos Hohenstau fe n , 

nas capelas dos castelos ele Riege lste in , Küps, Ma rlo ffstein , Dollstein e Lichten
fels, en Franconia oriental, por exemplo, unha rexión que tradicionalmente es

taba implicada na loita contra os eslavos. 

Ó longo das antigas calzadas carolinxias e das graneles rutas comerciais 

e mi li ta res ou ele protecc ión e vixilancia en dirección no rte- sur e este- oeste, en 
viae regiae, pero tarnén no curso ele camif'los ele enlace ele menos importancia, 

en vaos ele ríos e en cruces ele vereas antigas, erguéronse nas rexións xerrnáni

cas igrexas e capelas ele Santiago, que marcan os pasos do peregrino, do rner
caclor ou do viaxeiro , ofrecénclolles refuxio espiri tual e amparo no descanso. Así 

ocorreu , por exemplo, no camif'lo real que vén el e Bohemia ou vai , pola vía ele 
Nuremberg e Bacl Wimpfen , a España (Kobelzell , Weihenfelcl , úhlfelcl, etc), ou 

no antigo camüi.o dos peregrinos a Roma e Santiago polo traxecto Lübeck , Mei

ningen, Würzburg, Augsburg (Mólln, Heufurt, Poppenhausen , etc.). 

A orcle teutónica tif'la igualmente devoción ó gran Santo da loita contra os 
mauros e consagroulle varias funclacións en Alemafia, entre elas en Nuremberg, 

Rothenburg e en Neustetten. 

O vene rado patrón dos peregrinos non tarclou en ser invocado como 

protector divino dos hospitais. Xunto con San Vicen te e San Xoán fo i o ter- · 

ce iro santo, espati.o l ou ele orixe espallola, que tivo acceso ós patrocinios ale
rnáns ele hospi tais, corno é o caso do mosteiro benedictino el e Arnorbach , do 

hospital do Santo Espírito ele Neustaclt/Saale ou dos hospitais ele Heilbronn e 

ele Karlstaclt. 

O elevado número ele igrexas cleclicaclas a Santiago nos séculas /...'V e XVI 

obedece á importancia de Santiago corno protector e patrón ele tóclolos estamen
tos, e con este papel ele devoción popular Santiago reflicte a grande importancia 

que tilla na vida cotiá e laboral dos alernáns en torno a 1500. 

Non foi a última palabra dentro do panorama cul tual cl un Santo do me
dievo . Tarnén nos tempos da Contrarreforma e, incluso, da época da Ilustra

ción a figu ra do Apósto lo experirnentou nas rexións ca tólicas ele Alernaña un 

rico ílorecemento posterior, que aínda cleu lugar a unha serie ele patrocinios e 
padroaclos especiais, debido sobre todo á influencia da Cornpaf'lía ele Xesús no 

sur ele Alernaña. 
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Re liquias 

As translacións ele reliquias ele Espafla a Alemafla coflécense dende a tem~ 

perá ldade Media. É ele supoñer que, clespois ele establecerse unha norma lexis

lati va- eclesiástica para clepofler reliquias dos santos patróns nos altares das igre

xas a eles dedicados, tamén nas igrexas e nas rexións ele fala alemana se respectase 

esta regra. A primeira mención concreta sobre unha reliquia xacobea en territorio 

alemán procede da consagración da Catedral ele Bamberg, o 6 ele xuflo ele 1012 . 
Depo1iíase nesta ocasión unha rel iqLLie . .. ]acobi . 

Un historial moi desconce rtante, tamén a nivel eu ropeo, ofrece unha re

liqui a clunha man do Apóstolo. O arcebispo Aclalberto ele Bremen , conselleiro 

íntimo do emperador Enrique lll , recibira a reliquia com o agasallo ele mérito 

en Roma por parte do bispo Vitalis ele Torcello , -Venecia, 1013-1048- en 

1046. Depois da morte ele Alberto a reliquia chegou a formar parte do tesau

ro imperi al de Enrique lV Canelo o seu filio , Enrique V, morre u sen cleixar her

deiros, Matilcla, a súa viúva , levou consigo o valioso obxecto á corte do seu pai , 

o rei inglés Enrique l , que llo regalou á abadía ele Reacling, ele onde, despois 

el e sufrir distintos avatares e se r reclamado en varias ocasións polo emperador 

Ba rbaroja, fo¡ trasladado á igrexa católica ele San Pedro ele Marlowe, onde se 

conserva aíncla hoxe. O utra novela policial é o caso da reliquia clunha man (1) , 

un roer de co rpore S. j acobi Apostoli , que en 1138 o bispo Embricho ele Würz

burg (11 27- 11 46) rega lou, clespois ele conseguila en Santiago, con motivo da 

consagrac ión do mosteiro dos Sco tti en 1138 ó claquela abacle Macario . Des

pois el e d ive rsas vicisitudes , a prezacl a reliquia chegou p or fin ás mans ele Fe

¡ i pe 11 , e converteuse clespois da morte do monarca por legado na reliquia máis 

impo rtante da O rde dos Cabaleiros ele Santiago con sé en Uclés. Non sobrevi

viu ás tempes tades da Guerra da Independencia espaii.ola (1808-18 13). Outra 

reliquia importante do b razo do Apóstolo circula p or Europa a partir ele 1332. 
Orixinalmente foi p ropieclacle do rei Enrique ele Suecia , que a obtive ra como 

agasa llo do reí espaflol. A viúva ele Enrique volveu casar co conde Burckharcl o 

el e Q ueríurt ele Turinxia. A segunda muller claque! conde regaloulle "o tesau

ro santo como ofrenda ó Omnipocleroso e a San Domingos" ós "padres devo

tos da orcle dos Predicadores''. 

Peregrinos 

O primeiro peregrino ele terras ultrapirenaicas poclería se- lo franco Bre

tenaldo, que chega no primeiro tercio do século X ó lugar santo, ficanclo alí e 

edificando unha wrtis. Franco naqueles tempos significaba "estranxeiro , home 

do leste''. Poclería proceder ele Francia , ele Alemafla ou ele calquera rexión ele 

Euro pa Central. En segundo lugar quedaría un crego minusválido documenta

do en to rno a 930 no mosteiro ele Reichenau , na Alemafla do sur. Parece cen o 

que o abacle Werinhar (968- 982), do poderoso mosteiro ele Fulcla, visitou a 

tumba apostólica no clerracleiro tercio do século X. As fontes aluden a unha po-



sible peregrinación no contexto da construcción do mosteiro de GroGburschla 

(osb) á beira da Werra, documentándose o patrocinio de Santiago xa en 1008. 
En se tembro ele 1072 púxose en marcha o arcebispo Sigfriclo l ele Maguncia co 

propósito de visita-l a tumba apostólica "quasi causa orationis", chegando moi 

probablemente só ata Cluny. Igualmente, o conde Eberhard ele Ne llenburg 
( t 1078/79) organizou, coa súa esposa lela, arreciar do ano 1070, unha peregri
nación "ad Sanctwn ]acobwn ". Tal como se deduce das fontes, o motivo foi o 

gran amor que lle profesaban ó Apósto lo. 

Non sernpre foron mot ivos pu ramente relixiosos os que concluciron a 

rno itos pe regrinos a Compostela. Entre os cruzados que acud iron a ela en 
114 7, para tornar parte despois na reconquista de Lisboa, hab ía ílamengos, 
alemáns, holandeses e ingleses. En agosto ele 1164 ernprencleu a peregrina

ción a Composte la o arcebispo electo ele Maguncia, Conrado l , irmán do con
de palatino Otón . Os Annais Reicherspergenses mencionan es te feito: " ... ut iret 
ad limina Sa ncti]acobi". O 21 ele feb reiro ele 11 75 , Anno de Blankenburg, bis

po de Minclen , estableceu unha comuniclacle ele oracións coa igrexa ele Com
postela, con ocasión de atoparse ne la corno peregrino . Tamén se consti tuíu 

outra comun iclacle el e oracións entre a igrexa compostelá e o gran mos teiro ele 
Fulda, con mo tivo da visita que fixeron ó sepulcro do Apóstolo o abade En

rique lll e o prior Ruotardo, quen ofrenclou un misal para que servise no al

tar do Apóstolo, que desgraciadamente non se conserva. As peregrinacións 
por promesa (ex voto) podían realizarse incluso despois ele morrer, mediante 

testamento. E, en efecto, algúns ciclacláns , sobre todo ele ciclacles comerciais 

do norte el e Alernaña, ordenaron numerosas viaxes de peregrinación , por en
comenda, a Roma e a Compostela. Entre os anos 1305 e 1363 aparecen re

xistraclas vintetrés peregrinacións a Santiago nos testamen tos de Lübeck e, 
du rante os séculos XIV e XV, aparece unha peregrinación "acl Sanctum ]aco
bwn" por cada tres testamentos , na mesma ciclacle . Ou tro facto r importan te, 

sobre todo a partir do século Xl\1, foi a in troducc ión da peregrinación pen i- . 
tencial (poenali ter causa) para todo tipo ele delincuentes , o que, en certo 

modo, provocou unha criminalizac ión dos carniti.os , sobre todo nos séculas 
XV e XVI. Así, en Heiclings felcl (Wü rzburg) aparece, no pro tocolo clun xuízo 

do ano 1428, unha noticia curiosa sobre un crime ele homicidio e a pena que 

lle corres pondeu , que consistía na compra clunha cruz ele ferro, clez quilos ele 
cera para as misas aplicadas polo descanso eterno do asasinaclo e, aclemais , na 

rea lización ele tres peregrinacións ele penitencia: unha a Aqui sgrán , ou tra a 

Einsiecleln e, a terce ira, a Santiago ele Compostela. 

Ó lado clesas personalidades pertencentes ás altas capas da socieclacle, 

chama a atención tamén a gran masa de pe regrinos humildes que, con fre 

cuencia, ían en vercl acleiras procesións a Santiago, como por exemplo os p ro
cedentes da comarca do Rin en 1203 . Proba da presencia cl es tes peregrinos é 

a relación de esmolas en favor ele pobres alernáns , moitas delas destinadas a 

zapatos, que figura nas contas da Confraría ele Cambiadores de Santiago no 
ano 1303: "A hmm ala man XLV soldas en 1nws capatos - Dous pa res ele capatos 
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para clous alamaes LIV soldas - A hitw1 a/wn an pobre V soldas'', etc. Unha cum
pricla rede el e capelas para peregrinos, ele congregacións e confrarías xacobe

as, ele hospitais, ele ponles e camiños con clereitos ele tránsito propios, estaba 
ó servicio cl es tes peregrinos . Contra os anos íinais da Iclacle Media incluso se 
edi tan guías completas, non só para os peregrinos "en camiño", senón para o 

gran público que tiña interese na "peregrinatio ad Sa nctumjacobwn", como por 
exe mplo o moi completo itinerario en ve rso escrito polo monxe Hermannus 

Künig von Vach no século XV Desta obra cleclúcese, por exemplo, que os pe
regrinos alemáns encontraban , incluso en territrorio francés, hospeclaxes ale

más onde podían cambiar sen clificultacl e os seus canos . Tamén aparecen mi
nuciosamente descritas as clúas graneles vías ele peregrinac ión que se elixían 
prefe rentemente para ir dende Alemaña ó sepulcro do Apóstolo: o "camiño 

baixo'', procedente ele Aquisgrán , que pasaba por París, Orleáns, Borcleos e 
Baiona cara ós Pireneos; e o "cami11o alto", que partía do santuario mariano 

el e Einsiecl eln ata ós Pireneos pasando por Lucerna, Chambéry, o Róclano e 

Mo npelli er. No mesmo século XV chegaron el e Alemaña numerosos cabaleiros 
-como Georg von Ehingen e Arnolcl von Harff ou o nobre bohemio Leo ele 

Roz mi tal- e pa tricios, para visita-lo sepulcro do Apóstolo. No ano 1428 sa íu 
o nurembu rgués Pe ter Rieter, co seu séquito, pa ra Compostela. Á volta, vía 

Astorga, visitou os santuarios ele San Salvador el e Ovieclo, da Virxe do Pilar en 
Za ragoza e da Nosa Señora ele Montse rrat. O seu filio Sebalcl o repetiu a viaxe 

do se u pai en 1462. Cara á metacle do século XVI fi xé ronse sentir na "pere
grinal.io ctcl limin a Bea ti j acobi" as consecuencias da Reforma. Desapareceron , 
en prim eiro luga r, os graneles continxentes el e peregrinos ingleses, que arri

baban por mar ó porto da Co ru11a, e tamén en notable p roporción os gru pos 

el e alern áns, xente humil de os máis deles, que, segundo as fo n tes, pedían es
mola cantando. As í mesmo, en Francia, os hugonotes cl ecla ráronse en contra 

da peregrinación a Compostela. Os receos e desconfianzas da Inquisición 
contribuí ron tamén ó declive, debilitando durante moito tempo a dimensión 

máis europea da peregrinación á tumba apos tólica, que sufriu unha profunda 

recesión . Nos séculas XVll e XVlll botouse en falta - en contra da opinión 
máis xenera lizacl a- unha maior aceptación ele peregrinos . As peregrinacións, 

con todo, proseguiron e el e novo chegaron a visita-la tumba apostólica pe r
sonaxes fa mosos, como don Xoán ele Austria no ano 1668 - o mesmo, senón 

homónimo, vencedor ele Lepanto e fili o natu ral ele Carlos I- , e aclemais clona 

Mariana ele Neuburgo no ano 1690 que, na súa viaxe para casa r con Carlos 
11 , chegara a Galicia por mar debido á guerra con Francia. Proba importante 

da gran canticlacle ele peregrinos ele condición humilde que claquela visitaban 

Compostela, así como da du reza do camiño, proporciónana os rexistros dos 
libros ele enfermos do hospital dos Reis Católicos que amosan acl oito casos 

conmovedores. Pero se ría no sécul o XIX canelo acabou , temporalmente, a di

me nsión euro pea da peregrinac ión. A desamortización apropiouse dos bens 
dos mos teiros e igrexas e das funclacións para o mantemento da in fraestruc

tu ra caritati va dos camit1os, e confiscou as reservas económicas das confrarí

as e cl emais institucións ele tipo secular- relixioso. E hoxe en día, canel o re-



mata o milenio, clespois clunha historia común, apréciase en Alemaña, o mes

mo que en tocia Europa, unha incrible revitalización da peregrinación máis 
europea, a que conduce ós antigos "confíns" do mundo. 

Imago Beati Iacobi (Iconografía) 

Desenvólvense fórmulas iconográficas propias que reílicten convincente
mente os lazos e as conexións que existían entre o imperio alemán e Santiago o 

Maior, así corno a beneclictio peranim et bawlorom (Maguncia e Konstanza), a co
ronatio peregrinornm con rnáis ele trinta representacións , que se atopan exclusiva

mente en territorios ele fala alemana, Santiago como protector et pater pereg1ino
rum (Bremm, Mosela) e Santiago escribinclo a "epístola apoloxética", como nun 
gravado realizado por Lucas Cranach fillo para ilustrar ¡unha biblia ele Luterol A 

irnaxe que tóclolos peregrinos apreciaban máis ó termo da súa viaxe, é clicir, San

tiago entronizado sobre a súa tumba na súa Catedral, represéntase moitas veces 
na arte e na cartografía alemana, aparecenclo a imaxe ele Santiago Sedente ó lacio 

ele Galicia no famoso globo ele Martín Beheim, ele Nuremberg. 

Festa de Santiago na vida popular 

Os estreitos lazos que en Alemaña se tenderon entre o eclesiástico e as ex
presións da vicia popular arreciar do Apóstolo Santiago quedan demostrados con 

algúns exemplos que merecen mencionarse de seguido. A famosa feria jacobes en 

Múnic, que perclurou a través dos séculas ata a actualiclade , débelle en parte o 
seu crecemento a unha indulxencia papal ele Alexandre IV outorgacla eri 1257 á 

igrexa ele Santiago nesa ciclade. Xa no ano 964 celebrouse, con autorización pa
pal, a primeira feira bávara na capela ele Santiago, no cemiterio ele Hochmuthing, 

preto ele Schleissheim, segundo consta nunha placa conmemorativa de 1549. É 

probable que esta feira se trasladase alí clespois da reedificación ele Múnic e, den
de mediados do século Xlll e despois da consagración da igrexa ele Santiago, 

chegou a se-la feira principal da cidade. De Nuremberg ata lnnsbruck, de Salz

burgo ata Ulm, chegaba unha gran corrente ele visitantes, sobre todo cando as 
reliquias do convento de Andechs , que se reencontrou en 1388, se exhibiron tó

clolos anos durante os días da feira na igrexa de Santiago. En 1500, a feira de 

Santiago convertérase mm emporio medieval cunha media de sesenta mil visi
tantes. En Kaufbeuren celébrase anualmente , na semana de Santiago, a festa dos 

bailes infantís de Kaufbeuren, o mesmo que en Augsburgo, onde no barrio ele 

Santiago se realiza tamén unha feira. 

Finalmente, pódese chegar á conclusión ele que non é doado valorar en 
tocia a súa extensión a grande importancia do culto e da peregrinación a Santiago , 

o extremo occidental do Orbis christianus medieval, cantó á formación clun alto 

consenso ele comunidade e tamén canto á contaminación ele icleais humanos e ó 
profundamento das relacións mutuas entre os pobos, nos rnáis diversos aspectos. 

SANTIAGO 

Santiago IJencli cinclo os atributos da 
peregrinación xacobea, 1260. 
Se pulcro ele San Mauricio na Catedral ele 
Constanza, Alemaña 
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INGLATERRA. PEREGRINOS A SANTIAGO 

Wendy R. Childs 

,,.:::....;~ n caliclacle ele devoción propia ou por outros, xa como penitencia 

ou como busca clunha experiencia espiritual, alivio clun mal ou sim

plemente como diversión, a peregrinación era unha parte integran
te da vida na Inglaterra medieval, e seguiu sendo, clun modo meta

fórico, un aspecto importante da vida espiritual inglesa posterior á Reforma ó 
longo do século XVI. Durante a Iclacle Media Santiago era tan popular entre 

os peregrinos ingleses coma entre os clemais peregrinos europeos e, xunto con 
Roma e Xerusalén , foi un dos tres grandes centros cara a onde os peregrinos 

clirixían os seus pasos . En efecto, varias clescricións que nos quedan claquelas 

épocas amósannos que os peregrinos ingleses combinaban ás veces as pere
grinacións a Santiago e a Roma. 

Os peregrinos ingleses procedían de tódalas clases sociais: cregos, no
bres, cabaleiros e clamas da alta socieclacle, comerciantes ou xentes do mar; 

chegaron a Santiago ele Compostela ele tódalas partes de Inglaterra, dende 
Yorkshire no norte ou Anglia ata Londres no leste, e de Bristol ou Devon no 

oeste. A peregrinación a Santiago foi parte tan integrante das aspiracións da 

vida inglesa a finais do século XIV que mesmo apareceu na literatura ele fic"
ción. O gran poeta do século XIV, Geoffrey Chaucer, describe a un dos seus pe

regrinos ficticios durante unha viaxe a Canterbury na figura clunha muller que 
viaxou moito e que estivera tres veces en Xerusalén, Roma, Bolonia, Santiago 

e Colonia 1• Sen embargo , a peregrinación non era algo que debía facerse sen . 

parar mentes, senón que estaba recoñecicla coma unha viaxe ardua e penosa. 
Un cronista , crítico das marchas forzadas do rei Eduardo II anteriores á bata

lla ele Bannockburn que o rei percleu contra os escoceses en 1314, queixábase 

ele que Eduardo apremaba "non como se estivese conclucinclo un exército á ba
talla , senón como se fose a Santiago. As paradas para clurmir eran curtas, máis 

curtas aíncla para xantar; e así os cabalas, os cabaleiros e a infantería estaban 

esgotaclos polo constante esforzo e pala fame" 2 • 

Os anglosaxóns eran graneles viaxeros, e certamente foron a Italia e a Roma 

para comerciar ou peregrinar. Aíncla que é probable que viaxasen a Santiago den

de os inicios da peregrinación, os primeiros peregrinos ingleses coñeciclos son ele 
comezos do século XII, máis ou menos da época ele Xelmírez. Os clous que apa

recen en primeiro lugar foron Richard Maulever ele Yorkshire e Angost da Haye 

ele Lincolnshire, que <loaron tenas a mosteiros franceses en agraclecemento por 
regresaren sans e salvos ele España: Richard entre 1100 e 1104, e Ansgot entre 

SANTIAGO 

237 



SANTIAGO 

238 

1094 e 1123 . Ningún reí visitou Santiago, pero si a filia ele Enrique l; Enrique II 

fala do tema e moitos dos máis destacados nobres e bispos peregrinaron no sécu
lo XII , como os condes ele Worcester, Derby, Chester e Salisbury e o gran bispo 

ele Winchester Hugo ele Blois, que fi xo a súa peregrinación en 1151-52. Persoas 
ele menos importancia e ele medios económicos rnáis limitados - cabaleiros e 

xentes do pobo- tarnén realizaron a peregrinaxe e ternos coñecernento ele as
pectos das súas viaxes a Santiago palas historias sobre os rnilagres escritos sobre 

santos ingleses. Moitos dos mariñeiros e soldados das fo rzas inglesas que axucla
ron na reconquista ele Lisboa en 114 7 visitaron Santiago ele Compostela para ce

lebra-la festiviclacle do Pentecoste dese ano3. Santiago exerceu sen clúbicla unha 
grande atracción nos peregrinos ingleses do século XII. 

Dos séculas XIII , XIV e XV posuírnos rnáis información conforme apare
cen novas documentos e é evidente que Santiago seguiu a ser un famoso san
tuari o en tóclolos niveis da socieclacle inglesa. Entre os nobres que o visitaron fi

gura un dos máis cml.eciclos en Inglaterra: John of Gaunt , filio ele Eduardo lll , 

duque ele Lancaster e esposo ele Constanza, filia e hercleira ele Pedro l. Visi tou 
Santiago en 1386 namentres loitaba en España, e preocupouse por incluí-la pro

tección ós peregrinos no tratado que asinou con Enrique ele Trastámara en 1388. 
Tamén peregri naron condes e bispos, así como xentes ele clases sociais máis bai

xas, como viúvas, cregos , alabarcleiros da casa real inglesa, mercaclores, un xo
gra r rea l e incluso fili as ele artesáns. Adán ele Cateby, por exemplo, peregrinou a _ 

Santiago canelo xa estaba "abatido pola vellez";. Fo ron moitos os peregrinos que 

viaxaron a Compostela e dos que non ternos ningunha documentación , pero coa 
entrada en vigor das restriccións e os controis das viaxes a ultramar mediante un 

sistema ele licencias e salvoconductos -medidas adop tadas debido ó temor, no 

século XIV, do goberno inglés ós espías durante a guerra anglofrancesa e ó medo 
a perder metais preciosos mm período en que aumentaba a súa escaseza- pón

se ele manifesto que eran centos, e ás veces milleiros, os peregrinos ingleses que 
saían cara a Compostela nos primeiros anos do século XV 

Os ingleses clispofüan ele tres camiños ele peregrinación. O primeiro atra
vesaba o norte ele Francia: clespois ele desembarcar en Calais, Boulogne ou en cual

quera outro porto ele Normanclía, os ingleses seguían o camül.o principal nun tra
xecto que contaba con aproximadamente 3.800 km. Arreclor do ano 1200, unha 

serie ele regulamentos especiais permitían ós membros do clero da Catedral ele He
ref orcl estar ausentes da súa sé durante clezaseis semanas para efectua-la peregri

nación a Santiago ou a Roma. Neste período ele tempo incluíase tamén, ó parecer, 

a viaxe ele regreso, o que obrigraría a percorrer unha media ele ninta quilómetros 
diarios. Outros peregrinos contaban con máis tempo: a Walter Gray, arcebispo ele 

York, na peregrinación que realizou en 1222 , permitíuselle ausentarse dende a pri

mavera ata o mes ele clecembro e ó conde Warenne concecléronselle sete meses, ele 
abril a novernb ro ele 1223; así e todo, precisaban facer cada día ele quince a vinte 

quilómetros. Este camiñar arreo era esgotaclor e así se entencle a crítica que o cro

nista fi xo da apurada marcha ele Eduardo II cara a Banockburn. A xente pobre e 
con máis vaga r era libres ele empregar na viaxe todo o te'mpo, que quixese. 



A popularidade do longo traxecto por tena decaeu a finais do século 
XIV e principios do XV debido ás guerras anglofrancesas, pero aínda se utili

zaba no século XVI. Roben Langton, que visitou Santiago entre 1511 e 1522, 
fixo o camifto por Orleans, Tours, Aulnay, Pons e Blaye ata Bordeas. De alí se
guiu pola costa· e pasou a fronteira en Hondarribia, dende onde continuou cara 

a Burgos antes de volver ó camiño da costa por Oviedo ata Santiago, pasando 

por Ribadeo e Betanzos5 . Langton, non menciona as dificultades da viaxe; só 
fai unha relación das igrexas e dos santuarios que é preciso ver ó longo cami
ño. Para moitos peregrinos a longa camiñada a través ele España era dura e, 

·para algúns, era dura de máis. Andrew Boorde, un médico inglés que peregri
nou a Santiago en 1530 e que viu morre-los seus nove compañeiros na viaxe 

de regreso, escribe: "Eu preferiría ir cinco veces de Inglaterra a Roma que unha 
soa a Compostela: por mar non é moi difícil, pero por tena é a maior viaxe que 

un inglés poida emprender"". 

O segundo camiño en importancia era o que atravesaba Borcleos e a Gas
cuña. Era cloado para un inglés atopar un navío que o levase a Bordeas, xa que o 

negocio de viños era moi activo. Este traxecto tiña a vantaxe de acunar en varios 

centos de millas o camiño terrestre, ó mesmo tempo que evitaba pasar por todo 
o territorio baixo o dominio do rei de Francia, pero sempre quedaba a traballosa 

viaxe por tenas españolas. Este camiño foi descrito por un poeta anónimo do sé
culo XV, que saíra ó mar en Plymouth e chegou a Bordeas, dende onde viaxou ata 

Santiago a través de Baiona, Saint-Jean-Pied-de-Port, Pamplona, Puente la Rei
na ("una boa rexión con boa e abundante comida, pero mal viño"), Villafranca 

("con boas uvas raspis"), Logroño, Burgos ("certamente unha grande e bonita ci
dade") e León ("onde o viño é mesto coma o sangue e fai tolear ós homes"). An

tes de segui-la súa longa viaxe cara a Roma, visitou Padrón, o mesmo que facían 
outros peregrinos que dispoñían de máis tempo. En xeral, a este peregrino gus

toulle España, a pesar dalgunhas dificultades}. 

Houbo moitos peregrinos que elixiron un terceiro camiño: o mantnno. 

A viaxe marítima florecía no século Xlll coa expansión da economía de Euro
pa, e unha mesta rede ele rutas comerciais estendíase polo golfo de Biscaia, non 

só entre Inglaterra e Bordeas, senón que incluía tamén os portos vascos, toda a 

costa norte española e a costa portuguesa ata Andalucíaª. A ruta entre Inglate
rra e Fisterra convertérase nun itinerario marítimo regular. Os peregrinos in

gleses podían viaxar en navíos comerciais a varios puntos da costa norte de Es
paña e de Portugal, e dende alí facían o curto percorriclo por terra ata Santiago, 

ou podían viaxar directamente dende Inglaterra á Coruña en viaxes organizadas 

especialmente para peregrinos. 

Algúns peregrinos encontraban a viaxe por mar desagradable e terrible. 
Un poeta anónimo do século XV escribe: "Os homes que navegan a Santiago / 

deben deixar tódolos xogos". A seguir describe a nave ateigada de xente e rui

dos, a conducta violenta dos mariti.eiros e os mareados peregrinos laiándose, sen 
pocleren comer nin clurmir, a piques ele morrer no caso de teren os seus catres 

apegados á b01'nba feclorenta do barco9 . Sen embargo, outros peregrinos pasába-
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no moi ben: en maio e xuño a viaxe era ás veces apracible e curta e os viaxeiros 
tiiian vagar para ler e conversar. Margery Kempe, a esposa clun negociante ele 

King Lynn que saiu ele Bristol en 1417, e William Wey, membro do Eton Colle

ge que saiu ele Plymouth en 1456, gozaron ele travesías pracenteiras' º· A viaxe ele 
Kempe durou oito días á ida e cinco á volta, e a ele Wey cinco días en cada di
rección . Así, con tempo favorable, un peregrino botaba de viaxe só catro sema

nas no canto dos meses que se precisaban no traxecto por terra. Non sorprende, 
claquela, que moitos ingleses preferisen a peregrinación marítima, e os máis de
les habían estar ele acorclo con Anclrew Boorcle en que, contrariamente ó cami

ño terrestre, "polo mar non é ningún esforzo". 

Aclemais dos numerosos barcos ele mercaclorías que navegaban entre In

glaterra e a Península Ibérica, os ingleses podían utilizar barcos que levaban ex
clusivamente peregrinos. Estas viaxes eran ás veces organizadas por unha parro
quia en particular ou unha localiclacle, pero a medida que o camif10 por mar se 

fixo máis común a finais do século XIV e principios do século XV algúns propie

tarios ele compañías ele navegación, especialmente dos portas ele Devon e do su
roeste , empezaron a organizar viaxes especulativas para pasaxeiros. Estes homes 

aclqu iÚan licencias ele grupos da Coroa, o que lles permitía levar un ceno núme
ro ele pasaxeiros; despois organizaban viaxes destinadas en principio a levar pa

saxeiros e non carga, planeando a ida e a volta cunha breve estadía na Coruña, 
cleixanclo tempo clabonclo para os peregrinos· iren a Santiago. É clicir, en realicla

cle ol'recían o equivalente medieval clunha viaxe turística . A sona clestas viaxes es
tendeuse por toda Inglaterra e os peregrinos ele todo o país .clirixíronse ó suroes

te, especialmente a Plymouth, confiando atapar un .. ~arco canelo o precisaban, 
evitando as longas esperas das viaxes nos barc;:os de liñas regulares. A experiencia 

de William Wey era a típica ele moitos. ó chegar a Plymouth atopou seis barcos 
no porto . Elixiu o Ma1y White ele Plymouth: que os levou a el e ós seus compa

ñeiros directamente á Coruña, clispoñendo ele tempo suficiente para visitar San
tiago, traéncloos ele regreso inmediatamente clespois. Estiyo ausente ele Inglaterra 

só tres semanas e media. Saiu ele Plymouth o 17 ele maio e chegou á Coruña o 21 
ele maio; e regresou ele Santiago, embarcando na Coruña, o 28 ele maio. Aíncla 

que ventas contrarios retiveron a nave no porto ata o 5 ele xuño, a viaxe ele volta 
fo¡ rápida e Wey chegou a Plymouth o 9 ele xuño. 

En principio, estas viaxes especiais eran organizadas por tres ou catro ar

madores cada ano e levaban entre clouscentos e trescentos peregrinos. Un ano tí
pico foi o ele 1401, canelo catro barcos ele Barnstaple, Fowey e Poole recibiron li
cencias para levar clouscentos trinta peregrinos á Coruña. A partir ele 1420 as 
causas cambiaron. As visitas nos anos xubilares fixéronse enormemente popula

res e os armadores concentráronse neses anos e transportaron milleiros de pere
grinos. Os anos xubilares ele maior aíluencia foron 1328 e 1434; en 1428 expe

díronse licencias a cincuenta e sete barcos, para levar a 3. 755 peregrinos, e en 

1434 foron sesenta e catro as licencias concedidas para transportar a 3.15011 • A 

maior parte ele barcos levaban ele trinta a oitenta pasaxeiros cada un, se ben al
gúns levaron máis de cen e o Trinity Coitrtney ele Dartrnouth era grande clabonclo 



para levar ata clouscentos pasaxeiros. O maior número ele peregrinos coñeciclo ata 
hoxe que embarcaron mm só barco era ele orixe irlandés, no que ata catrocentos 

peregrinos farón recolliclos ele New Ross no Maiy ele Londres no ano 14 77. Pa
sado o ano 1450 o número desas licencias foi constan temente baixanclo, debido 

. máis a medidas restrictivas por parte do goberno que a unha menor popularicla

cle da peregri'nación. Certamente, en 1456 William Wey dinos que canel o el che

gou á Coruñª en maio había naque! porto trinta e clous barcos ingleses e, sen em

bargo, só se Eº _ñecen clezanove licencias para aquel ano . 
. ti".""~ 

Aíncla: que a peregrinación era popular en Inglaterra, non todos a apro-
baban. Semp'r"e había críticas dos peregrinos que ían por razóns frívolas, e en In
glaterra a fin~is- do século XIV existía un criticismo crecente das riquezas e co

rrupción da >Jgrexa , así como clalgunhas prácticas eclesiásticas, incluíndo as 
indulxencias i~peregrinaci óns innecesarias . O poeta Geoffrey Chaucer bota unha 
ollacla crítica ~_;a íncla que tal vez con amabiliclacle, canelo utiliza a peregrinación a 

Canterbury c~,mo vehículo para as súas historias. Algúns dos seus peregrinos eran 
frívolos e superficiais , e algunhas destas historias eran maliciosas. Outro poeta, 

máis moralista, William Langlancl , trazou unha imaxe amarga do peregrino, ador
nado con tódolos seus emblemas, pero sen decatarse (en realiclacle sen procurala) 

da verdacle que é o que debería buscar'2. A pesar ele semellante criticismo a pere

grinación seguiu gozando de popularidacle: milleiros ele peregrinos foron por mar 
no curso do século XV e a ardua viaxe por ten a seguiu atraendo peregrinos no 

século XVI. Non sería ata mediados do século XVI, clespois da Reforma, cando as 
peregrinacións inglesas foron interrompiclas . 

Despois de varios sécLilos sen interese, a peregrinación a Santiago coñece 

recentemente un rexurclir en Inglaterra. A partir de 1980 un gran número de ho

mes e mulleres de Inglaterra uníronse á masa de peregrinos a través dos camiños 
ele España. Algúns son peregrinos auténticos movidos por razóns espiri tuais; ou

tros moitos parten porque queren experimentar algo do pasado ou admira- los 
monumentos arquitectónicos ou a paisaxe que atopan na súa anclaina, ou sim

plemente porque queren gozar dun camiñar estimulante . Algúns deles atopan ta
mén unha experiencia espiri tual e fanse peregrinos, aíncla que ó principio non ti

vesen esa intención . 
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O NORTE DE EUROPA E O XACOBEO 

Vicente Almazán 

periferia nórdica ele Europa -e comprenderemos nela os actuais países 
de Islandia, Islas Feroé, Noruega, Finlandia, Suecia e Dinamarca-, non 
só non é allea ó culto do Apóstolo Santiago e ás peregrinacións xaco
beas, senón que presenta testemuños importantes. Estes testemuños 

son ben numerosos, sobre tocio de termos en conta a poboación destes países, re
lativamente reducida nos séculas anteriores á Reforma. 

O cristianismo chega ó norte de Europa algúns séculas clespois de im
plantarse en España. Os frades bieitos ingleses e franceses, San Willibrorcl 
(658-739) e especialmente Santo Ansgar (801-865) -chamado "o Apóstolo 
do Norte"- foron os primeiros en aventurarse por terras escandinavas para in
troducir pouco a pouco o cristianismo, conseguindo as primeiras conversións 
entre os reís e a nobreza. Santo Ansgar percorreu tocia Dinamarca e mais Sue
cia. En Dinamarca este santo pón os sólidos alicerces do cristianismo coas fun
dacións, debidas á súa influencia, das igrexas ele Ribe e Hebecly, a pesar ele non 
sobreviviren á súa morte. 

Ó mesmo tempo que a predicación do cristanismo se estenclía por Di
namarca, introcluciuse tamén o culto ós mártires e santos. A dinamarquesa 
Ellen j0rgensen (1877-1948)' fo¡ quen primeiro estucliou este tema. Cos san
tos, e por suposto coa Virxe María, veu o culto dos Apóstolos , e este, á súa vez, 
trouxo consigo a caza ele reliquias. Un exemplo do percorriclo incriblemente 
longo clestas reliquias é o caso das vestiduras que levaba Santo Esteva cando foi 
apeclraclo e que se encontraban en Islandia no século XI. Aíncla estaban alí en 
17122. Tamén son numerosos os testemuños ele reliquias do Apóstolo Santiago 
en Dinamarca. Adán ele Bremen recolle no Libro lll da súa Gesta Hammabur
gensis ecclesice pontifiwm, escrita en 1075, que o célebre bispo Aclalberto cleixou 
ó morrer, en 1072, entre os seus libros e reliquias unha man do Apóstolo San
tiago que lle regalara o bispo Vitale ele Venecia3 . 

Aclemais clesta importante reliquia xacobea, sabemos por uns inventarios 
de reliquias ele varias igrexas dinamarquesas da primeira metacle do século XVI, 
que na igrexa ele Santa María ele Copenhague, no convento ele franciscanos ele 
Roskilde e no ele Copenhague, así como na Catedral ele Luncl, conservábanse va
rias reliquias de Santiago o Maior4 . 
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As peregrinacións 

A primeira viaxe coflecida dun escandinavo cristián a Galicia é a do rei Si

gurcl, chamado "o peregrino a Xerusalén", que tivo lugar no outono do ano 1108 
e que fo¡ amplamente desc rita polo islandés Snorri Sturluson na súa monumen

ta l /-Ieimshringla, esc rita arredor de 1230. O rei botou en Galicia todo un inverno . 

Os escaldas que clesc ribiron os feitos cl esta expedición souberon crear para o rei 

unha auréo la de gloria e inmo rtali clacle. Aíncla un século cl espois, cando o escal

da islandés Stu rl a Zórdason (12 14-1 284) escribiu na Saga do rei Hálwn IV (con

tra 1264) a parte na que desc ribe a viaxe que a p rincesa Cristina, fili a cl este rei, 

emprencleu por varios países ata Vallaclolicl entre i257 e 1258, e a voda que alí 

se ce lebrou entre ela e o in fa nte don Felipe, irmán ele Afonso X, dinos: "Destas e 

douLras cousas semellantes fíxose tan fam osa nesta viaxe que ninguén esco itou 

cousa igual que unha princesa estranxeira recibise tales honores: tamén se ere que 

endexamais se fi xo dende Noruega unha viaxe con séqui to que fose recibi do con 

semell antes honores dende a expedición do rei Sigurd a Xerusalén"' . 

A segunda expedición c01i ecicla de Escandinavia a Galicia, a do conde 

Rógnva ld o Santo, tivo lugar no ano 1151. Recóllense aquí acontecementos e lu 

ga res moi semellanLes á peregrinación do rei Sigurcl , ata o punto que hai que pen

sa r q ue unha é un calco da outra. 

Á parte das viaxes do rei Sigurcl , do conde Rógnvald e de varios cruzados de 

l"inais do século Xll , nos que intervitian tamén g1:upos escandinavos, só hai clous pe

regrinos co1iecidos ante ri o res ó século Xlll. O historiador dinamarqués Peter Fri

clerich Suhm , na súa monumental Historie aj Danma rl~ ele principios do século pa

sado, fala do crego Absalón , "que estivera en Santiago ele Galicia en 1181" durante 

o reinado ele Va lclemar'">. Por outra parte, segundo A. Hillman , "o primeiro sueco que 

fixo un ha peregrinación a San tiago de Compostela fo¡ un crego parente do bispo Es

kil. Non se coliece o seu nonie, pero parece que fixo a viaxe cara a 1180"7 . 

Ha i noti cia cloutros peregrinos dinam arqueses a Composte la alá por 1190 . 
Trátase dun caso máis ben macab ro, no que un rapaz m ata a outro clun rnacha

dazo á beira do río Eicler. Aíncla que o rapaz agochou a cabeza e o corpo da súa 

víctima p reto do río, descubriuse o crime e o culpable íoi condenado a morrer 

despezado na roela do suplicio. Winido, o seu pai, fi xo entón unha pe regrinación 

a Xe rusalén , e máis tarde, clesta volta acompaüaclo da súa rn ull er, mit ra a Santi a

go de Compostela, en expiación polo crime do fillo8
. 

Tamén data dos anos clerracleiros do século Xll a pe regrinación a Com

postela dun habitante de Randers, en Dinamarca. No relato da vida ele San Nico

lao de Aa rhus cóntansenos algúns rnil agres acontecidos pouco despois da súa 

morte en 1180. Un mudo ele nacemen to que visitara Santiago e non p uido recu

pera- la voz, ó escoita-los milagres ob rados pola intercesión de San Nicolao en 

Aa rhus diri xiuse ó seu sepulcro e ali recuperou a fa la"-

No século Xlll xa ternos evidencia ele varias peregrinacións orixinaclas nos 

países escandinavos, sendo a máis extraordinaria a de Santo Andrés de Slagelse, de 

principios claque! século. Deste santo local só se conservan datos da súa canoniza-



ción na tradición oral ele Slagelse, ciclacle do oeste da illa ele Selanclia en Dinamarca, 

pero viviu efectivamente e morreu na súa ciclacle natal arreciar ele 1205. Aíncla hoxe 

se pode visitar un outeiro ("o outeiro do repouso") nas aforas da ciclacle, onde, se

gundo a tradición, aterrou o santo montado a cabalo clespois ele visitar Xerusalén e 

Santiago ele Compostela polo aire 'º· Esta insólita pereg1inación foi moi sonada no seu 

século, e mesmo o dominico belga Tomás ele Cantirnpré (1201-1263), no seu fa
moso tratado Bonwn w1iversale de pmpl"ietatibus apum, escrito entre 1256 e 1261, in

clúe un exe111plu111 (capítulo 39) no que se canta este acontecemento extraordinario. 

Pouco clespois, en 1213, tivo lugar a peregrinación do médico islandés 

Hrafn Sveinbjarnarson, relatada nunha saga escrita por un sacerdote cara a 1228 e 

editada por primeira vez en 1858 11 . 

É xa sabido, pota obra básica ele L. Vázquez ele Parga, Lacarra e Uría 12 a exis

tencia da comnwtatio voti, é clicir, a autorización ciada a un peregrino para cambiar un 

voto por outro, xa sexa por cartas para un fin piadoso ou, por exemplo, polo exercicio 

clunha práctica relL'l'.iosa. O primeiro caso coñeciclo clesta commutatio voti ele Escancli

navia con relación a Santiago ele Compostela elata do 27 ele febreiro ele 1224, canelo o 

bispo Pedro ele Roskilcle clá unha autmización para que se cambie un voto ele ir en pe

reglinación a Compostela por outro ele ir a Tena Santa 13• De Noruega, da segunda me

tacle cleste século Xlll , cónstanos unha pereg1inación a Santiago ele Compostela clun

ha norueguesa chamada Regnhilcla, da cliocese ele Níclaros (Tronclheim) 14 . Tamén pala 

mesma época chega a Compostela Ing1icl ele Skanninge, que funclou nesta ciclacle o pri

meiro convento ele dominicas ele Suecia e que foi a Compostela en 1280 15 . 

Así mesmo, algúns testamentos mencionan peregrinacións a Santiago , sen

da o máis antigo de 1292. Trátase clunha cena viúva dinamarquesa chamada 

Gycle Karlse, que cleixa unha canticlacle de canos para os peregrinos a varios san

tuarios, entre os que lemas: "Item acl Sanctum Icicobwn tres soliclos sterlingomm"'"· 

Dos numerosos pereg1inos dinamarqueses, suecos, noruegueses, islandeses e 

finlandeses que vüí.eron a Santiago ele Compostela, ningún igualou en fama e impor

tancia á sueca Santa Bríxicla (1303-1373). Filia, neta e bisneta ele pereg1inos com

posteláns, ele familia nobre, casada ós trece anos, nai ele oito fillos, entre eles Í.mha san

ta, unha das escritoras suecas ele máis renome, peregrina a moitísirnos santuarios da 

súa Suecia natal, ele Noruega, Alemaña, Francia, Austria, Tena Santa e Italia, tam

pouco quixo interrompe-la tradición familiar de visitar Compostela, e ernprencleu en 

1341, na cornpat'ia do seu marido e cloutras persoas, unha peregrinación a Santiago 

ele Compostela que exerceu grande iníluencia na súa vicia e na do seu home. 

Cómpre tamén sinalar aquí a existencia en Noruega ele clous topónimos ele 

orixe relacionada co naso terna. Hai clous casarías en Noruega que non aparecen 

en case ningún mapa, e por onde o viaxeiro pasará sen reparar neles, xa que non 

hai ningún letreiro que os indique. Só nos mapas topográficos -números 

1813-lll e 1814-11- do Instituto Xeográfico ele Noruega (NGO) figuran os clous 

nomes e a situación das clúas localidades: Gallis e jakslancl 17. Gallis (Galicia) e 

jakslancl (País ele Santiago), localidades que se encontran a 85 e 4 7 kms respec

tivamente ó suroeste ele Oslo. Tarnén xunto a Gallis hai un pequeno lago coñeci

clo no país corno "lago ele Galicia". Na rexión existen, así mesmo, os apeliclosjaks-
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lancl e Gallis, frecuentes en lápidas mortuorias dos cemiterios clestes clous luga

res. Tamén indo cara a Jakslancl quedará o viaxeiro sorprendido de ve-lo letreiro 
el un ha rúa chamada j aklanclsvej (Camiño do País ele Santiago). 

A relación de igrexas cleclicaclas ó Apóstolo Santiago nos países escandina

vos e Finlandia durante os séculos XIV e XV é ben curnpricla, particularmente en 

Dinamarca. En Estocolrno existe unha situada na rúa Santiago e xunto á praza San
tiago. Sen embargo, entre as máis antigas cóntanse a de Roskilcle, en Dinamarca, e 
nas illas ele Hven e Bomholrn, así como a de Slesvig (hoxe en territorio alemán). 

Tamén en Visby, na illa sueca ele Gotlancl , houbo unha igrexa cleclicacla a Santiago 18
• 

De Finlandia coüécense as igrexas de Rimito, no suroeste do país, Pemar, 

Hietarnáki , Pyhárnaa, Bráncló, Nummis, Birkkala, Rengo e llmola1" . 

No caso concreto ele Dinamarca son numerosas as igrexas que existen ou 

existi ron, así como as fontes dedicadas ó Apóstolo Santiago20 . En moitas das ci
clacles que fi guran no mapa aparecen rúas, camiños ou prazas "ele Santiago". 

Consul tando as fontes históricas dos países nórdicos, atoparemos nestes sé
culas frecuentes alusións a peregrinos a Santiago, dispensas outorgaclas ele pereg1i

nación compostelá, testamentos, embarcacións nas que figuran pereg1inos que se 

cl iri xen a Compostela, naufraxios ele naves que se clirixían a Galicia e pereg1inacións 
fo rzadas a Santiago ás que eran sometidos varios condenados por diversos ctimes. 

Aclernais el e peregrin os e peregrinacións documentados en actas e en tocia 
clase el e documentos, convén sinalar outro tipo ele testemuños que clemostran a 

gran populariclacle que alcanzou no norte ele Europa tanto o culto ó Apóstolo 

Santiago coma as peregrinacións a Compostela: na heráldica, no estudio das con

fra rías meclievais, a pintura, a escultura, a ourivería, a antroponimia, os refráns, 
as cancións e a literatura cabaleiresca . 

Tanto na heráldica coma na sixilografía das tres monarquías, Dinamarca, 

Noruega e Suecia, a vieira compostelá é tan frecuente que en dinamarqués desig
nase co nome común de ibshal (vieira ele Santiago). Os setos ele numerosas fami

lias dinamarquesas, norueguesas e suecas, sobre tocio de familias nobres ou de 

rnembros da lgrexa da época medieval, aparecen frecuentemente nos catálogos 
compilados por investigadores moclernos21• Son tamén numerosos os escudos ou 
brasóns dos séculas Xlll a XV recolliclos en Dinamarca e Suecia22 . 

A máis da súa existencia na heráldica e na sixilografía, os arqueólogos clescu

btiron numerosas vieiras galegas de peregrinos en rnoitas sepulturas ou noutras esca
vacións. Canelo o coñeciclo investigador sueco Carl Linné (1707-1778) clasificou os 

reinos vexetal e animal, creou para a vieira uns nomes que cleron lugar a cena ambi

güiclacle na expresión "vieira xacobea". O profesor alemán Kurt Kóster, no seu estudio 

sobre a vieira de peregrino Pilgerzeichen uncl Pilgemmscheln von mitte1a1terlichen Santia
gostraflen23 , observa a confusión existente entre "vieira" e "cuncha". O nome científico, 

Pecten xacobc~us (vieira xacobea), foille ciado polo naturalista sueco a unha vieira que 
vive no mar Mediterráneo, mentres que a vercladeira, é clicir a que vai unida á pere

grinación compostelá, pertence á que o investigador sueco nomeou como Pecten ma
x imus, que se encontra na costa atlántica e é especialmente abundante na costa galega. 



Dous investigadores publicaron recentemente estudios sobre a vieira ele San

tiago en Europa e presentaron catálogos e clescricións exactas das mesmas. Trátase 

do xa mencionado alemán Kurt Kóster e mais do sueco Lars AnclerssonH. Destes 

traballos cleclúcese que as primeiras vieiras ele Santiago que se atoparon datan dos 

séculas XII e Xlll. Son ben raros os casos en que aparecen ele elatas anteriores ou 

posteriores. Das cento oitenta vieiras ele peregrino estudiadas por Kóster, cento co

renta procedían ele tumbas. Anclersson fai unha lista ele cento vinteclúas clescuber

tas nos países escandinavos: Dinamarca, Noruega e Suecia. Como este investigador 

sueco inclicano-lo lugar exacto de procedencia, é cloaclo determina-las que perten

cen a cada un dos tres países: corenta e seis na actual Dinamarca. Ás cleste país ha

berá que engaclir outras cincuenta e catro na provincia de Escania, unha en Sma

lancl e once en Schleswig, é clicir, un total ele cento doce vieiras auténticas 

encantadas no antigo reino ele Dinamarca. A estas cento doce vieiras súmanse as clez 

que se encontraron máis recentemente nunha escavación efectuada na igrexa ele San 

Nicolao, na ciclacle ele Holba:k, ó oeste ele Copenhague. Todas elas levan as dúas 

perforacións características25 . Con estas cento vintedúas vieiras, Dinamarca colóca

se á cabeza ele tóclolos países europeos en número ele vieiras atopaclas. 

Nos gremios e confra1ías, tan importantes na cultura medieval europea, as pe

regrinacións a Santiago aparecen documentadas nos estatutos dos tres reinos escandi

navos durante a Iclacle Media: no século XII en Noruega e Dinamarca e no XIV en Sue

cia. Coñécense confra1ías suecas ele Santiago en Visby, Uppsala e Estocolmo. Canto a 

Dinamarca, sábese das confrarías e dos estatutos ele tóclalas existentes na Iclacle Media 

gracias ó estudio ele N. Nyrop26 , entre as que figuran algunhas confrmías ele ciclacles 

dinamarquesas que clespois ele 1658, tralo tratado ele Roskilde, pasaron a pertencer a 

Suecia. Consérvanse tamén moitos dos seus selos nos que aparece representada a fi

gura do Apóstolo Santiago ou a cuncha ele vieira. Así mesmo, nos seus estatutos in

clúense cláusulas ele protección ós peregrinos que ían a Compostela. 

Na arte medieval plástica escandinava: pintura, escultura e ornivería, a repre

sentación ele figuras do Apóstolo Santiago, cos seus atributos traclicionais, non é nada 

infrecuente. Levaríanos moito rnáis alá dos límites do presente traballo presentar den

de o pórtico da "cabeza ele gato" da Catedral ele Ribe os numerosísimos frescos das an

tigas igrexas dinamarquesas, máis ele catrocentas trinta e cinco só en Dinamarca, ata 

pías bautisrnais, cálices, carnpás e peclras lapidarias con motivos xacobeos. 

Na antroponimia dos países escandinavos poucos son os nomes ele varón 

que a través dos séculas superen en frecuencia ó ele Santiago, Qakob ou lb nas lin

guas escandinavas), así como os apeliclos derivados clel,Jakobsen ou Ibsen, entre os 

máis frecuentes aíncla hoxe nas guías telefónicas ou listas ele persoas ele calquera ci

clacle. Un dos máis amigos é a fom1a latina IacobLts, documentada en 114 7 na obra 

ele Saxo Gramrnaticus Gesta Danorum. Tamén na obra ele Adán ele Bremen lemas 

que o nome ele varón Iacobus foi o primeiro norne cristián que se cleu en Suecia27. 

A lingua moderna, tanto en Escanclinavia coma en España, conserva gran nú

mero ele vocábulos e locucións, que a través ele refráns, ditas e outras formas ele ex

presión, quedaron "fosilizadas" e perduran na fala popular. Tamén existen nomes ele 

plantas ou outros obxectos e xogos nos que o Apóstolo Santiago deixou a súa pegada. Pé de cáliz de Strn, s . XIV. Dinamarca 
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As cancións populares con temática xacobea non son moi numerosas 

nos países escandinavos. Sen embargo, nas illas Feroé presentan unha forma 
única en Europa. Aíncla que están baseaclas en temas procedentes ele Dina

marca ou de Suecia28
, en especial a popular canción feroesa deriva clunha ]a

lwbs saga postola traducida do latín. Esta canción é coñecida en Dinamarca, en 
Noruega, Suecia, Finlandia (na parte finlandesa de fala sueca) e nas illas Feroé. 

Destas illas coñécense cinco ve rsións diferentes que teñen a particularidade de 
ser bailadas no que constitúe unha manifestación típica do folclore clestas illas. 
Nestas illas a versión do romance ou canción ele Santiago (Santa jálwps visa), 
publicada por primeira vez en 190829 nunha mestura ele temática xacobea e 
mitoloxía escandinava, relata como Santiago implora a axucla do Señor para 

cristianizar Galicia, pero non ten barco co que ir ata alí. Gracias a un milagre 
atopa á beira do mar un barco ele pedra que o transporta, nunha viaxe ele máis 

de cincocentas millas, ata Galicia, onde o recibe o rei cunha machada na man 
e que lle pregunta, en ton amigable, que vén facer ó seu país. Santiago res

pónclelle que vén clicirlle que o seu Deus é mellar có seu. Póñense a discutir e 
o rei pídelle que, para demostra-la superioriclacle do seu Deus, resucite o seu 

filio que morrera había quince anos. Santiago consulta o seu libro e é quen de 
resucita-lo filio do rei . Aparece entón o mozo, que estaba no fondo do mar, e 

canta os horrores que alí acontecen. Diante ele tal marabilla, o rei convértese e 
o mesmo fai todo o seu exército canela el. 

Esta canción ele sesenta e oito versos é cantada por un grupo ele persoas 

co l! idas el e ganchete e formando un ha roela en espiral, e báilase se guindo un 
movemento clun paso á clereita e clous á esquercla. A música non leva nunca 
acom pafia mento . 

Para rematar, no aspecto literario, o Apóstolo Santiago é figura importan
te na producción das letras dinamarquesas, islandesas, norueguesas e suecas, en

tre as que figuran as traducidas do latín o do francés e as que foron escritas ori
xinalmente en linguas nórdicas. Entre as primeiras destacan as vidas ele Santiago 

que aparecen entre as cloutros santos: a Tveggia Posto!a saga }óns oh ]alwbs [Saga 

dos clous Apóstolos Xoán e Santiago] e a Sanhtjahob cien alclres saga [Saga ele San
tiago o Maior]3°, con varias versións da vida e martirio ele Santiago, nas que se in
corporan tracluccións clunha das sagas "ele cabalerías" máis importantes da litera

tura islandesa (nórdica): a Saga ele Carlomagno, editada por primeira vez polo 

filólogo noruegués C.R. Unger en 1860, e á que seguiron outras do seu orixinal 
en islandés e ele tracluccións noutras linguas escandinavas, e numerosísimos es

tudios tanto ele investigadores nórdicos coma doutros países. Desta saga deriva
ron numerosas lenclas, cancións e moitas obras literarias. 

Entre as sagas non traducidas e que inclúen ternas xacobeos cóntanse as 

que falan do santo rei Olaf, a do rei Sigur, a do rei Canuto, a dos condes das lllas 

Oreadas, a do Hrafn Sveinbjarnarson, a de Reimunclo e a ele Saúl e Nicanor. Nes
tas últimas o tema aparece só brevemente mencionado, pero o suficientemente 

para que jakobslancl, o país ele Santiago, quedase ben gravado na terminoloxía 
nórdica para determina-la España cristiá claqueles séculas. 
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O MUNDO ESLAVO E O CULTO A SANTIAGO 

Roben Georg Plótz 

Codex Calixtinus, a fonte máis famosa para a peregrinatio ad limina 
Beati Xacob i, é tamén a primeira que menciona peregrinos esla
vos. Dinos que chegaron a Compostela "os pobos bárbaros e os 
que habitan en tódolos climas do orbe, a saber: os dacios, ... os 

rusos, os xoriantos, ... os húngaros, os búlgaros, os eslavóns". O feito de que 
esta relación de pobos non se poida considerar de todo correcta -os xorian
tes, por exemplo , non se poden identificar practicamente como pobo e os da
cios non xogan ningún papel no século XII- esperta un ceno excepticismo 
e pón en tea ele xuízo a credibilidade desta enumeración. Tarnén aparecen os 
godos e os alóbroges, que nos evocan o Bellum Galliwm ele Xulio César, e ou
tros pobos do mundo antigo xa desaparecidos. Por iso non convén darlle de
masiado creta ó valor documental desta fonte, porque certamente rnestúran
se nela a propia aspiración e unha especie de resumo enciclopédico dos pobos 
coñecidos claquela. Antes de nada, córnpre defini-lo que se entende por "es
lavo" no tempo en cuestión. O insigne López Ferreiro escribe na súa obra fun
damental sobre a historia da lgrexa de Santiago que "a devoción dos eslavos 
ou eslavó ns a Santiago foi en todo momento proverbial", e, referíndose ó sé- · 
cul o XV, subliña con énfase: "Non hai motivo para crer que decaese neste pe
ríodo". Pero son raras as incli cacións concretas . Canelo se clesposúe a -un 
pouco estraña- fórmula "eslavos ou eslavóns" do seu carácter alternativo e 
canelo se pescuda a tradición xacobea entre os "eslavóns", quer clicir, dentro 
do pobo dos eslavos do sur da rexión croata-clálrnata-eslavona, López Fe
rreiro só é quen de mencionar tres igrexas dedicadas a Santiago: as de Spala
to, Tran e Pelino. Parece convincente que o erudito compostelán se referise en 
primeiro lugar ós austro e visieslavos, é dicir os eslavos das rexións do este e 
do oeste da súa zona ele asentamento. Dos últimos quedan fóra de considera
ción aquí os checos e os eslovacos : corno súbditos do reino ele Bohemia esta
ban incorporados ó imperio xerm ánico e dentro da literatura non eran consi
derados como grupo étnico especial. A temática do rneu relatoiro redúcese, xa 
que lago, á seguinte cuestión: ele que maneira e como a Polonia dos eslavos 
do oeste e a Rusi a dos eslavos do este participaron no culto ó Apóstolo San
tiago e na peregrinatio acl Sanctwn Xacob wn . 

SANTIAGO 

251 



SANTIAGO 

252 

Rusia 

No tocante a Rusia, hai que constatar que non se pode atapar ningunha in
dicación sobre pereg1inos ele Rusia a Santiago ele Compostela, alomenos nas fontes 

"occiclentais". Tampouco existe, dentro do C011A'Unto co1i.eciclo ele aproximadamente 
setenta e cinco itinerarios e relatos ele viaxes, ningunha peza ele pertenza rusa . Este 
íeito sorprende bastante porque sabemos que a rexi.ón veciña do mar Báltico ata Dan

zig e Reval pertencía á zona ele iníluencia da pereg1inación xacobea. Se cleixamos á 
parte argumentos como a longa distancia -cito en contra o número elevado ele ar
menios que pereg1ina cunha relativa frecuencia a Compostela- ou o alfabeto latino 

-no tempo en cuestión case ninguén sabía esc1ibir nin ler- , debemos buscar ou
tras razóns para explicar tal ausencia ele pereg1inos rusos. Quizais, as consicleracións 

seguintes poiclan darnos unha pista para desvelar tal fenómeno. 

O culto xacobeo fara introducido no reino ele Kiev cara ós clerracleiros 
anos do século Xl por Xertrucle, a nai do gran duque Svjatopolk. Así mesmo, as 

relacións que mantilian os monachi scoti ele Kiev que viñeron ele Irlanda cos sco
ti ele Ratisbona (patrocinio ele Santiago), eran moi estreitas. Pero, segundo o meu 

parecer, o máis decisivo a longo prazo foi o cisma do ano 1054, que desembo
co u mm clistanciarnento progresivo e nunha desconfianza crecente por parte da 

corte ele Kiev en contra da lgrexa latina. E isto aconteceu exactamente nuns anos 
nos que a villa Beati Xacobi accecleu ó rango ele peregrinatio maior, o mesmo que 

Xerusa lén e Roma. Pero coa diferencia ele que Compostela non entrou en abso

luto no horizonte da lgrexa rusa. O crecente clistanciamento da lgrexa occiclen
La l, causado polo imperio dos tártaros no século Xlll, poclería ter impedido de

cisivamente que a gran populariclacle da que gozaba a peregrinación xacobea 
mentres tanto en Europa se estenclese a Rusia. Se un cristián quería realizar unha 

peregrinación facíao a Xerusalén ou a Constantinopla. Polo visto o Apóstolo San

tiago non tiña ningún peso dentro do círculo selecto dos santos especialmente 
populares na lgrexa rusa. Tampouco o novo auxe da peregrinación xacobea na 

Europa católica, que se podía constatar a partir da metacle do século XVll, ali
mentada, por unha parte, por unha continuiclacle que nunca se rompeu decisi

vamente ó longo dos séculas, e, por outra, polo pulo renovador que recibiu a 
pieclacle popular e o movemento peregrino ou romeiro en especial, xogaba un 

papel importante en Rusia. Considerando todos estes feitos, non sorprende que 
os privilexios dos reis ele Castela do século XV para os peregrinos e así mesmo 

as fontes "occidentais" non mencionen peregrinos chegados de Rusia. 

Polonia 

O culto ó Apóstolo Santiago posúe unha ampla e longa tradición en Po

lonia. Por desgracia, a investigación xacobea non dispón ata agora ele elatos 
abonclos sobre a importancia ele Santiago dentro do panorama cultual ele Polo

nia, pero sabemos con seguriclacle que o Apóstolo foi patrón ele numerosas igre

xas , confrarías e hospitais . O seu prenome segue a ser moi popular. Foi desig
nado patrón da rexión ele Gostynin, e Ostroróg era o seu santuario principal en 



Polonia. López Ferreiro fálanos ele case cen igrexas ele dedicación a Santiago nos 

bispaclos ele Posen e ele Breslau, pero hai que tomar estas inclicacións con ceno 
coiclaclo palas seguentes razóns: 

1. Unha gran parte da cliocese ele Breslau non pertencía, na lclacle Media, 
ó reino ele Polonia. 

2. Os chamados Dous Bispaclos non cubriron en absoluto todo o territo

rio político ele Polonia. Tamén existían igrexas dedicadas a Santiago 
Apóstolo nos bispaclos ele Krakau, Plozk, Wloclawek, Lebus e máis tar
de nos bispaclos ele Lituania. 

Entre os santuarios xacobeos ele Polonia merecen ser mencionadas tamén as 
igrexas ele Warschau (destruícla na Segunda Guerra Mundial), ele Borsow, Zukowo 
e Sanclomir. Arreciar ele 164 3 edificouse unha igrexa de Santiago en Powroznik. 

O volume relativamente amplo do culto a Santiago en Polonia debería 
xustifica-la suposición ele que a idea da peregrinatio ad Sanctwn Xacobum que 

chegou a Polonia, por suposto, dende o Occidente, non atopou en principio 
unha resposta negativa. E para amasar como se podía realizar unha peregrina

ción a unha ciclade tan remota como Compostela están os exemplos das rexións 
lindeiras: Silesia, Danzig, Kónigsberg e Riga, que estaban dentro da zona ele in

fluencia da peregrinación xacobea. Non hai dúbida de que as relacións políticas 
e dinásticas que conectaron Polonia cos intereses ele Europa occidental contri

buíron a propaga-lo culto xacobeo, aínda que a Histoire de Pologne de Stefan Kie

niewicz non menciona Compostela -quizais adrede- comp centro ele peregri
nacións: "As graneles peregrinacións como a de Saint-Gilles de Provence, as de 

Roma ou Terra Santa, e as misións diplomáticas .á corte imperial ou a de Kiev, 
botaron os homes (polacos) ás rutas de Europa". 

Existían incluso enlaces temporais directos entre Polonia e España: en 

1152 Afonso Vll ele Castela casou coa princesa Ryxa, filia de Ladislao 11. De ale
garmos tamén a pertenza inquebrantable de Polonia á lgrexa latina romana, po

dernos aclmiti-la suposición ele que existira unha peregrinación xacobea en Po
lonia dende a Alta lclacle Media. Sen embargo, só atopamos noticias concretas 

para o século XIV A chancelería aragonesa expide con elata do 15 ele abril de 

13 78 salvaconcluctos para catro peregrinos polacos: Estanislao de Verdereke, 
Francisco de Schubyn, Clemente ele Mocrsco e Xacobe Cztan de Rogow. Outros 

tres peregrinos polacos foron rexistraclos nos anos 1380, 1399 e 1414, figuran
do só sete peregrinos procedentes ele Polonia entre un total ele cento trinta e cin

co. Por agora non sabemos de máis peregrinos polacos no século XV Nicolao ele 

Popplau, que estaba no ano 1484 en Compostela e ó que lle debemos un relato 
interesante en lingua alemana, debía pertencer a unha familia polaca xermaniza

cla ele Popielowo, pero veu ele Breslau e non pode considerarse polaco; o mesmo 
acontece con Peter Rinclíleisch ele Breslau e Erich Lassota ele Steblau (Silesia) que 

visitaron Compostela nos anos 1506 e 1581. De principios do XVI só sabernos 

dun peregrino a través clun testemuño secundario: o ex libris do erudito poeta 

polaco, bispo e embaixaclor na corte ele Carlos 1 ele España, Jan Dantyszek 

S ANTIAGO 
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(1 485-1 548), que contén o signwn peregrinationis ad Sanctwn Xacobwn, é dicir, a 

cuncha dos peregrinos. Non hai dúbida de que o santuario xacobeo mantif'la o 
seu atracti vo como meta ele peregrinos polacos nos séculas XV- XVI, sobre todo 

cando as relacións hispano- polacas se fixe ron máis intensas en moitos campos. 

Informacións ó respecto aparecen nos traballos ele Morawski e de Stefanj a Bor
kowska que menciona - sen indicación do ano- a Szymon Bialogórski, un pío 
eclesiás ti co . Hai que supot1er que as fontes "orientais" contef'len máis noticias so

bre peregrinos polacos a Santiago de Compostela. 

O polaco máis destacado que visitou a tumba apostólica fo¡ Jakob Sobies
ki , un nobre que chegou a Compostela no ano 1611 , con trinta e clous anos. Agar

clábao unha espléndida carreira militar- diplomática . Máis tarde sería cof'l eciclo 
como "o escuelo da liberclacle polaca." O rei Xoán lll Sobieski, que foi elixiclo en 

1674, era fillo ele Jakob Sobieski. Ternos un relato da man ele don j akob sobre a 
súa viaxe a Compostela. A primeira edición desta peza oclopórica está considera

da como rarissima nas bibliotecas de Europa occidental. Xavery Liske tivo o mé
rito ele tracluci-lo texto polaco ó espat1ol. 

Sobieski partiu en 1607 ele Cracovia e viaxou vía Praga, Nuremberg e Es

trasburgo ata París, onde botaría varios anos. Dende alí visitou Inlgaterra , os Paí

ses Baixos e Flanclres, aclemais da Renania, ata que emprencleu a viaxe no mes ele 
febreiro el e 1611 para realiza r, vía Rouen, unha xira por Espat1a , Portugal, Italia e 

Austri a, que rematou co regreso á súa patri a no ano 1613 . Sobieski chegou a San
tiago en marzo ou abril ele 1611 ,- viaxanclo por Pamplona, Estella, Logrof'lo, Bur

gos , Va ll adolid e Ovieclo. Unha milla antes ele chegar ata o patrón do seu nome 

baixou, segundo a tradición, do seu cabalo e realizou a pé o derradeiro tramo do 

camiño. Encantárono e impresionárono o tamaf'lo e a fermosura da Catedral e es
pecialmente do coro. Non clubiclou da autenticiclade da tumba do Apóstolo: "San

tiago Apóstol está clebaixo clun altar", escribe. Tomou notas sobre a riqueza do ar

cebispaclo, os númerosos cregos, os sete cóengos da Catedral e sobre os 
peregrinos "acoclen moitos ele tódalas partes e de tódalas nacións, tanto no verán 

coma no inverno''. Con tinúa con palabras ele recof'lecemen to para o Hospital Real: 
esta "obra magnífica e suntuosa", coa súa botica ben fornecicla, os seus médicos e 

cirurxiáns, "pode competir sen clúbicla cos máis primorosos hospitais do cri sti a

nismo". A viaxe ele Jakob Sobieski ecoou en Europa occidental. En 1615 editou
se en París un libro co título Vie ele Saint-]acqiies, dedicado ó famoso polaco . O li

bro cantiña clezasete gravados sobre a vida e os feitos de San tiago realizados por 
Jan Ziarnko, un artista polaco exiliado que traballaba en París. 

No século XVlll non deberon emprende-lo longo e penoso camif'lo a 

Compostela moitos polacos. A Guerra dos Trinta Anos e as diversas con fronta
cións bélicas en Europa do leste e do oeste aumentaron os riscos da viaxe ata im

peclila por completo. Só coñecemos un peregrino polaco durante este período: 

Sebastián Mequi , un "franciscano polaco" que recibiu unha esmola ele catorce 
reás o 23 ele febreiro de 1677. Aínda que carecemos ele noticias documentais, 

sospeitamos que seguiron cheganclo peregrinos polacos a Compostela no século 

XVII e sobre todo no século A.'Vlll . Do século XVII consérvase no Museo 



Nacional de Polonia o traxe negro dun peregrino descoñecido , decorado con cai
reis ele óso e con cunchas. O rexistro especial publicado por López Ferreiro e que 
nos interesa no sentido cuantitativo e que, non obstante, nos in fo rma sobre o cle
senvolvemento tendencial, menciona para a primeira parte do século XVIII a 
cbegacla de cinco peregrinos polacos: o primeiro, un "pobre polaco" de nome 
Casimiro aparece na tumba apostólica a finais da guerra española ele sucesión 
(1 701- 1714); o quinto , un "sacerdote polaco" que xa se puxera en marcha an
tes ele comeza- la guerra da sucesión ó trono (1733-1735). Os outros tres pere
grinos polacos chegaron a Santiago nos anos 1716 ("un sacerdote polaco"), 1718 
("Antonio Hernesco , polaco") e 1722 ("Bernalclo Gueman , polaco"). Nestes ca
sos vólvese afirmar que as guerras en Europa central iníluíron decisivamente en 
sentido negativo na disposición a peregrinar dos cristiáns ele Polonia. Ternos que 
esperar ata o ano 1764, - é clicir, un ano despois dos acorclos ele paz ele París e 
ele Hubertusburg- , para atoparmos outro polaco, un tal Antono Baltel, <liante 
da tumba do Apóstolo en Compostela. Dous anos máis tarde apareceron "tres sa
cerdotes ele Lituania" en Compostela. En 1767 presentáronse u_n "relixioso do
nado" e un "franciscano polaco" en Compostela . O rexistro, que acaba no ano 
1777 , menciona ademais a outro "relixioso polaco" que recibiu unha subvención 
sorprendentemente elevada de trescentos reás. 

Podemos supoñer, polo tanto , que o culto xacobeo en Polonia permane
ceu vivo ata a segunda metade do século XVIII, ele tal maneira que tanto laicos 
coma sacerdotes decidíronse, en distintos momentos, a emprende-la "pereg1ina
tio acl limina Beati Xacobi". Pero tamén podemos deducir dos escasos elatos dispo
ñibles que esta peregrinación foi perdendo progresivamente a súa importancia 
dentro da devoción popular, xa que seis dos últimos peregrinos mencionados 

pertencían á categoría dos eclesiásticos. 

De tempo posterior coñécese dentro da investigación compostelá soamen
te un testemuño máis. O Muzeum Etnograficznego Krakowie conserva, dentro · 
das súas coleccións, uns recorclos da peregrinación xacobea do cóengo do capí
tulo da Catedral de Krakau, e asemade cloutor e profesor da Universidade Jagie
llonne, Józef Pelczar, que foron publicados en 1890. 

Bibliografía: Advertencia: pola di fíc il lectura abstéñome ele cita-las poucas obras en polaco que 
tratmi o tema. Nos últimos anos realizáronse encontros universitarios sobre a peregrinación dos 
polacos a Santiago ele Compostela, con especial atención ás peregrinacións dos cabaleiros ele 
Masovia. Na primavera ele 1998 tivo lugar, co patrocinio da Daimler-Benz AG, un encontro ele 
h istoriadores da Universiclacle ele Kracovia e ele Alemaña, o que pode significar unha revitaliza
ción dos esforzos mutuos. Tamén estaba presente o xa emérito historiador lija Mieck ele Berlín, 
que ata agora escribiu unha das poucas obras sobre as relacións do mundo eslavo co occidente 
crislián . O título da súa ob ra é: MIECK, J.: "Osteuropaer in Santiago ele Compostela", Fo rsclw11-
ge11 zur ostwropii isc11 en Gescl1icl11e, n.º 25, (1978) , pp . 239-252. 
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A llASÍLICA DE AFONSO lll: ASPECTOS DECORATIVOS. 

FRAGMENTOS DE CAPITEL E DA PLACA DECORATIVA. CA. SÉCULO IV E CA. SÉCULO VI. 
MÁRMORE. FRAGMENTO DE CAPITEL: 8,2 X 8,3 X 6,8 CM; PLACA DECORATIVA 

(2 FRAGMENTOS): 12 X 8,7 X 3 CM/ 24 X 7,9 X 38 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

O fragmento de capitel corresponde a unha das volutas dunha peza tardorroma

na (ca. século IV) de tipo corintio e dentro da tradición clásica, a pesar dunha cer
ta rudeza na factura; está realizada en mármore de boa calidade e evidencia o em
prego de trépano na talla. Paralelos desta peza atopámolos noutros exemplos ele 
reaproveitamento de material antigo, como en Santa Comba de Bande (Ourense), 
San juan de Baños (Palencia) ou a Mezquita de Córdoba. 

Os outros dous fragmentos parecen corresponder a unha mesma placa decorati

va. Esta peza presentaba unha decoración vexetal, aínda que con tendencia á 

xeometrización, a base de follas de acanto separadas por listeis e unha roseta ins

crita mm círculo, e cara o bordo un motivo tipo vieira ou semellante. Tanto a téc

nica, talla a bisel, coma a materia prima , mármore semellante ó empregado no ca

pitel, son de boa calidade, e parecen situa-la peza no contexto dos obradoiros 

emeritenses da época hispanovisigótica (ca. século VI). 

A primeira peza pertence ó grupo de fragmentos de columnas mannóreas atopados 

por M. Chamoso nas escavacións do subsolo da basílica compostelá (1946-1959). 
EsLas columnas están relacionadas con algunhas das portadas da basílica de Afonso 

lll , ciado que os seus restos aparecen nas proximidades tanto da fachada occiden

Lal, coma dunha das portas existentes no muro meridional desta igrexa. Os frag

mentos da placa, que pola súa rica ornamentación e pouco grosor ternos que con

siderar como decorativa, foron atopaclos lonxe do seu posible contexto primitivo, ó 

aparecer nos recheos do patio do claustro da Catedral, que foi construíclo no de

curso do século A.'Vl. Atenclenclo á posición estratigráfica destas dúas pezas, pode

mos determinar que foron levadas alí a finais clesa centuria e que polo tanto deben 

estar en relación coas obras realizadas nese momento nos espacios das antigas cons

truccións altomeclievais: interior ou inmecliacións da cabeceira da Catedral. 

Estas pezas forman parte da especial preocupación ele Afonso lII por revaloriza-la 

igrexa ele Santiago e atopámolas na serie ele obras de mánnore ele manifesta caliclacle 

que, con tal motivo, fai traer clunha das súas razzias en territorio anclalusí. Trátase ele 

partes estructurais e/ou decorativas clunha rica arquitectura que evidencia unha for

mación tardoantiga , ó tempo que unha proxección no hispano-visigótico, existente 

mm importante núcleo poboacional da área ocupada actualmente pola rexión estre

meña: probablemente no lugar hoxe ocupado · por Coria. Non sería tampouco cles

cartable que eses vellos edificios, ós que se refire a fonte documental cleste episodio 

- Acta de Consagración (899)- , fosen en realidade un edificio relixioso e no seu tras

lado existiran connotacións ideolóxicas máis alá do cultual: recuperación e traslado 

simbólicos clunha arquitectura anterior á ocupación musulmana, claquela Hispania 

da que a monarquía asturiana se reivindicase corno lexítirna hercleira. 

J.S.O. 



Chan e base do piar 
da basílica de Afonso 111 

Bibliografía: (Para o capitel) CHAMOSO LAMAS, M. : "Noticias de las excavaciones arqueoló
gicas en la Catedral de Santiago", Co111postella11u111 , 1, n. 0 4, (1956), pp. 275- 328. Os fragmen
tos de placa están inédi tos. 
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TESOURIÑO DE BuscÁs (ORDES, A CORUÑA) . 

16 MOEDAS DE VELLÓN, EPOCA DE AFONSO IX DE LEÓN: 

14 DIÑEIROS E 2 ÓBOLOS. 

CECA COMPOSTELÁ. PRIMEIRA METADE DO SECULO XIII. PRATA. 

LUGO. MUSEO PROVINCIAL 

Conxunto de clezaseis moeclas de Afonso IX de León do tipo de cruz potenzada , 

no anverso, e león rampante con símbolos , no reverso. Trátase de catorce cli11ei

ros, con clúas va riantes, de ca. 18 mm ou ca. 20 mm de módulo, respectivamen

te, e clous óbolos. O conxunto apareceu nun contexto e lugar indeterminado den

tro dos límites da parroquia de San Paio de Buscás (Orcles , A Coruña) e os seus 

compoñentes aparecen hoxe en parte confundidos cos cloutro conxunto e algún 

exemplar solto do mesmo tipo de moecla, tocios de procedencia descoñecicla e 

conservados no Museo Provincial de Lugo . 

Aíncla que o estado de conservaé:ión é, polo xeral, bo, non en tóclolos casos apare

ce clara a marca da ceca. Sen embargo ,' cando isto ocorre comprobámo-la orixe 

composLelá da cuñación e nalgúns casos clubiclosos tamén é posible a dita atribu

ción. Este tesouriño presenta, polo tanto , un inclubidable interese para o coñece

mento das característi cas das cul1acións compostelás, pero ademais, e atenclenclo á 

proximiclacle do achaclo á propia Compostela, no que respecta á circulación cleste 

Li po el e moecla, que ata ago ra aparecera formando parte de episodios de atesoura

me.lllo máis amplos e máis diversos nos seus comicios. En definitiva'. o tesouriño 

el e Buscás permílenos refe riri1os a un dos privilexios excepcionais de que gozou a 

ciel acl e el e Compostela na lclacle Media, como fo¡ a posibiliclacle de emitir moecla, 

prerrogati va que no reino castelán-leonés estaba baixo o exclusivo control real. 

Á diferencia cl outras áreas , corno a francesa, en Castela-León non se clesenvolveu 

a posibilielacle ele cul1ación por parte da nobreza laica ou eclesiástica, de aí a im

portancia clunha concesión semellante á Catedral compostelá. Este clereito foi 

un ha concesión do rei Afonso VI e mantívose, non sen problemas, durante os rei

nados ele Urraca e Afonso VII. A ceca continúa cos monarcas leoneses Fernando 

11 e Afonso IX (11 57-1230), para desaparecer en tempos de Fernando lll 

(12 17-1252); prodúcese, finalmente, unha reaparición breve por motivos políti

cos en tempos ele Enrique 11 (1 368-1379). 

A posibiliclacle de emitir moecla estivo intimamente ligada ós problemas económicos 

da construcción da Catedral ; como manifesta a coincidencia temporal da ceca coa 

realización clunha parte importante do edificio catedralicio ou a concesión ó Mestre 

Mateo clunha participación nos beneficios da ceca. Estamos, pois, ante un feito basi

camente conxuntural no que tamén interveu o peso alcanzado pola mitra compos

telá no ámbito político do reino castelán-leonés, pero non clunha moecla feudal en 

sentido estricto, dacio que o tipo e caracte1isticas das moeclas respondían ó da moe

cla circulante no reino e nelas fi guraba o nome do monarca corresponclente. 

A pesa r da dependencia das cl isposicións monetarias comúns para tocio o reino, 

a moecla compostelá, que leva a marca ele iclenticlacle específica na lencla do re

ve rso (lACOBl , BEATlACOBl ou APES.CllACOBl) , o frece en ocasións unha ico-



nografía propia na que destaca a representación da translación do carpo apostó

lico mm clil1eiro ele Fernando 11 ele León. Non se atoparon restos materiais do lu

gar no que se cml.aban estas moeclas, pero existe aíncla lembranza na ciclacle da 

súa existencia, como é a presencia clunha rúa chamada "da Moecla Vell a". 

J.5.0. 
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AS CANTIGAS DE SANTA MARÍA , DE AFONSO X O SABIO. 

O CARÁCTER PROPIO DUN ESPACIO: O PEREGRINO E AS SÚAS CULPAS 

A Cantiga XU X posúe un fondo argumental que clá entrada a algúns conceptos 

non rn oi diferentes ás esperanzas escatolóxicas dos fi eis en peregrinación a San

ti ago, atraídos pola veneración clunhas reliquias , pola redención dos pecados 

manifestados na confesión , pola busca dos milagres e toci o canto restitúa a 

paz do espírito. Aspectos clun fervor, máis devoto que crítico, regulados por pre

ceptos ou normas no prop io código das Sete Partidas ó lle ciar entrada ós postu

lados ve n ebrais a considerar por aqueles que renuncian temporalmente ós seus 

bens terrea is, para alcanzaren a gracia divina. 

A dita Cantiga organízase en "escalóns" ou graos, presidida por un desenvolve

mento lóxico ou deducti vo, para tirar conclusións sucesivas que derivarán nun co

lofón ori entado cara ó valor do Principio Supremo, como acontece na concepción 

tomista. Principia por considera-lo que lle aconteceu a un grupo ele romeiros go

rec icl os nunha gran montaña, na que se desorientaron con moita mágoa ou des

ventura, porque se fi xo a escuriclacle e percleron o camiño. Estes atrancos, cos efec

tos que deles derivarán, colocan a aqueles fóra do camiño regularnentario, o que 

non permite dici r que o camiño cleixe ele se-lo que antes era, xa que, por princi

pio, era un espacio diferenciado pola súa propia "cota ele sacralidacle" (A. Guian

ce). Outra cousa sería o propio concepto da vicia como longa ruta que haberá de 

crubrise "garclánclose do cierno e do mal obrar, para gaña-lo reino que non ten par 

e que xa perdemos por clona Eva" . Así principiaba o texto clesta Cantiga, no to

cante ós fa llos ele recta intelixencia nos costumes e así é a carga simbólica recolli

cla neste lance, aparentamente non previsto . Cando, en realiclacle, do mesmo modo 

que nos milagres atribuíclos a Santiago (Libro 11, Liber Sane ti j acobi), o pecador de

berá purga-la súa falta para acacia-la Gloria, xa que non aboncla con se encomen

dar ó Apóstolo ou a María, circunstancia considerada tarnén nas Partidas cando se 

fa¡ refe rencia ó carácter propio cleste espacio diferenciado (o Camiño) e á necesi

dacle da lirnpeza interior para que nada altere a exemplaridade das conductas. 

Seguinclo o rigo r da argumentación tomista, o "acto segundo" queda referido á 

necesa ri a purificac ión interior antes ele retoma-lo Camiño que conduce ó home 

á Vicia. Alí , á rnarxe do ca rniño tutelado, no espacio escuro , o cambio ele decora

do acompáiiase coa presencia ele novos personaxes con intencións arneazantes 

que clesa lentan, á vez que se manifesta, como en San Tomé, o valor da ratio ne-
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soutro camiño metafórico que é o propio concepto errático do vivir cristián. Así, 

atopáronse cliante clun foco ele laclróns. Perante tales símbolos do mal, que arre
batan as almas cara ó tormento, toman conciencia dos seus pecados e da ofensa 

íeita a Deus, rectificando das súas faltas como mm acto ele fe. Este arrepentimen
to, asociado ó xesto ele sufrimento polos pecados, acompá!l.ase da invocación e 

auxi lio ele María, que xorcle no medio clunha gran luz. Daquela o miniaturista 
el imina calquera síntoma ele escuriclacle e do maligno, xa que o cierno e mailo mal 

obrar non entrarán alí onde aconteza o milagre, ele maneira que a perfección mo
ral queda asociada ó que está máis preto do divino; consideración concluínte nas 

últimas escenas, canelo o romeiro é conducido ó santuario mariano por quen alu
mou aquelas montail.as cunha gran luz. Así remata a Cantiga, namentres o mi

niaturista amosa perante o altar mariano ós que quedaran absoltos das súas fal

tas, o que os capacitaba para retoma-lo "camiño clereito" no punto abandonado. 

É sabido que as cantigas teñen a súa inspiración en fontes e lenclas piadosas di

vu lgadas no medievo. Lonxe ele discutir aquí tal aspecto, sen saírmos do terreo da 

conxectura, as circunstancias na concepción narrativa-edificante clesta Cantiga 
non están en clesacorclo coa acción milagrosa ele Santiago co peregrino que in
gresa no Camil1o "sen ter limpaclo a súa falta". En ámbolos casos, como nos con

tos morais, quen está guiado pola confusa beleza material, terá que se someter a 

. probas, ele maneira que o cumprimento do sacramento da penintencia deberá 
asociarse ó arrepentimento . 

A antítese "escuriclacle/clariclacle" que esta Cantiga ofrece queda, sen clúbicla, re

ferida á expiación completa do pecado e, xa que logo, á absolución da alma erran
te que pasa á luz, tralas tebras. De maneira que, clespois ele supera-lo esforzo dos 

atrancos que lles pón o Carniño ós branclos ele fe, e que poden ser principio e cau
sa da morte da alma, cóbrense distancias coa dura sensación infernal. ¿ Constitúe, 

acaso, unha suposta dimensión alusiva ó Purgatorio tal paso do escurecemento á 
clariclacle? En realiclacle, o espacio que terá que sortear quen "magoaclo o seu cor

po, renunciando ós seus bens . .. ancla en peregrinaxe a Santiago ou a outros lu
gares" (Partida l, XXllll), clalgunha maneira asume un exilio -filtro- purgativo 

no averno temporal. Foz ou clesfilacleiro, tamén obrigaclo na práctica existencial 

cristiá, así mesmo expresado ele modo particular no Líber Sane ti ]acobi canelo con

sidera que "o camil1o ele peregrinación é óptimo pero estreito, como estreito é o 
camitl.o que conduce ó home ávida" (l, XVll). 



As Partidas tamén fornecen unha referencia avaliativa que, lonxe ele clefencle-la 

natureza libre da condición humana, clesenvolve o concepto do peregrinar, con

trap0t1endo o camiño ancho do pracer co camiño estreito do deber. Así, trala in 

dispensable referencia a "en que manera romeria e pelegrinaje eleven Jazer los romeros 
con gran elwocion, diziendo e Jaziendo bien, ·e guardandose ele Jazer mal" aniña o al

cance da sebe espiñenta da penitencia, xa que "saen da súa terra para serviren a 

Deus" (l, lei ll); sacramento que, como quedou indicado, facilita a redención dos 

pecados e a salvación da alma. 

Sen dúbida, a estreiteza moralística do texto das Partidas pretendía suscitar, ta

mén nos "romeros e pelegrinos que vienen a Santiago", o rexeitamento da tentación; 

a experiencia mundana nos hábitos instintivos, e por iso non racionais , que alte

ran a exemplaridade das conductas. 

Todas estas advertencias tampouco omiten o que deben saber e practicar "los ele 
la tierra quando passaren los romeros por sus logares'', de maneira que "los resciban 
- o valor da misericordia- en la suya e se guarden ele Jazerles mal nin fuen;a, nin 
dafw, nin clesonrra". E canelo o engano chegue a altera-las condicións adecuadas, 

"el qL1e lo fizi ere", en alusión ó aborixe, "aya pena por ello" conforme á decisión do 

encargado de xulgar. -

Esta actitude crítica ante o exceso clemostra ata que punto o grao de protección 

non é indiferente ó orclenamento xurídico. Pero, xunto á posición tutelar sobre o 

camiño real, con pousadas "ás que se debe chegar cedo" e lugares "donde puedan 
comprar las cosas que ovieren menester", tamén subxace unha concepción afín coa 

ruta metafórica , por este principio diferenciable e, polo mesmo, nada ambiguo na 

súa dimensión. 

M.N.R. 
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MILAGRE DO PEREGRINO MORTO POR ENGANO DO DEMO E RESUCITADO POLA 

INTERCES IÓN DE SANTIAGO ANTE A VIRXE MARÍA . (CANTIGAS DE SANTA MARÍA , 

CANTIGA XXVI). 

SCRIPTORIUM REAL DE AFONSO X O SABIO. MEDIADOS DO SÉCULO XIII. 

PERGAMIÑO. 55,l X 36,5 X 13 CM. 

MADRID. BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL. FACSÍMIL: SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

BIBLIOTECA XERAL DA UNIVERSIDADE 

A mientación lírico-provenzal da corte literalia de Afonso X iniciou o seu labor com

pilatmio en 1257, recollendo as cancións do monarca dedicadas á Virxe María, com

postas directamente polo Rei Sabio ou encargadas ós trobac\ores do seu contorno. Em

pregaron a lingua galega e a forma islámica da estrofa do zéjel, nun exercicio ele rica 

mestizaxe cultural caracte1ística da Espaii.a das tres culturas. Entre os temas xacobeos 

reinterpretaclos polos poetas-músicos do monarca castelán destacan c\ous célebres mi

lagres acontecidos no Camiti.o ele Santiago gracias á intervención do Apóstolo, reco

llic\os con anterioric\ac\e no Líber Sancti]acobi: o célebre milagre do aforcado e o mila

gre do peregrino que se suicida por consello do demo c\isfrazac\o de Santiago. Nas 

Cantigas afonsinas ó efecto intercesor do Apóstolo súmase o poder e maila mise1icor

dia ele María; se na Cantiga XXVl é Santiago o que vela pola alma do romeiro e soli

cita a a!l.'1.1da da Virxe para que a libere das poutas do demo, o poder mitífico da mic
toritas mariana amósase corno única fonte de vida na Cantiga CLXXY, ó resucitar ó 

mozo pereg1ino falsamente acusado de roubo e inxustamente aforcado. O interese 

afonsino por unha moral práctica que transmita a relixiosidade oistiá a través das 

realidades extraídas do. medio humano e material, anima a plasmación lírica e visual 

do milagre, aínc\a que este se popularizase con anteriolidade nos ambientes directa

mente relacionados coas traclicións xacobeas que o Camiño ele Santiago transmite e 

amplifica. Non é esta a única "contaminación" xacobea neste monumento á devoción 

mariana baixornec\ieval. Os miniaturistas que participaron na elaboración da parte 

gráfica das Cantigas empregaron tocio o aparato iconográfico caracte1ístico do devoto 

xacobita, tal como se expresa no sennón Veneranda clies do Calixtino, representando 

con bordón, sombreiro ele aba ancha e amplos mantos ós devotos marianos que mar

chan en rornaría (Cantiga XLIX), aqueles que reciben as bondades da hospitalic\ade 

sincera (Cantiga CUX) ou ó enfermo que sana por intervención ele María e marcha en 

peregrinación co fin de honrará Virxe (Cantiga CLXVI). A decidida intervención de 

Santiago o Maior na Cantiga XXVI, loitanc\o contra o cierno para salva-la alma do pe

regrino que se suicida por consello do diaño, exprésase na súa plasrnación visual 

cunha inusual irnaxe guerreira do Apóstolo , vestido con evanxélica túnica pero bran

dindo a espacia de c\obre folla contra a diabólica imaxe alacia que pretende rouba-la 

alma do xacobita. O texto da cantiga amosa a inequívoca decisión de Santiago e a in

tercesión da Virxe: "Como santa Maria mamantou Ihesiicristo seu filio do seu peito /Como 
o clemo pareceii ao romeu en forma ele Sanctiago no campo/ Como o romeu cortou ssa na
tura e se clegolou por consello do clemo /Como Sanctiago quis filiar a o clemo a alma do seu 
romeu I Como Sanctiago i o clemo veneran a joizo ante sancta Maria pala alma clo romeu / 
Como o romeu reswgiu per mandato ele sancta Maria". 

F.S. 



Bibliografía: DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, A.: ·"La miniatura en la Corte ele Alfonso X", Cuc1-
dernos de Arle Espa11ol, n.º 35, (1992); FlLGUEIRA VALVERDE,j.: "Alfonso X El Sabio". En Gran 
Enciclopedia Gallega, 1974, t. 1, pp. 242-252; GUERRERO LOVILLO,j.: Las Cantigas. Estudio ar
qt1eológico de sus miniaturas, Madrid, 1949; NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M.: "Del mundo ele la fe al 
mundo ele los sentidos (siglos Xll-Xlll)". En Vida y Peregrinación, Madrid, 1993, pp. 151-168; 
RODRÍGUEZ, A.: "Cantigas ele Santa María". En Vida y Peregrinación ... Op. cit., pp. 196-198. 
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VIRXE CON NENO. 

ANÓNIMO. SÉCULO XIV MADEIRA POLICROMADA. 113 X 35 X 30 CM. 

ÜURENSE. MUSEO DA CATEDRAL 

O clesenvolvemento que acacla o culto á Virxe María no .Camill.o ele Santiago, a 
partir do século Xlll, vehicúlase inicialmente a través do fulgor poético ele Afon

so X o Sabio e da súa vizosa corte ele intelectuais e ·poetas. A inclinación fervoro
sa cara á Nai ele Cristo anima a lírica trobacloresca, dinamiza a encarga ele pezas 
ele devoción e potencia o sentido ele transcendencia que a ruta ele peregrinación 

a Compostela lograra en séculas precedentes, ata constituí-lo "sistema hierofáni
co", transcendente no seu percorriclo e na súa meta , do que tanto se ten falado. A 

través dos camill.os xacobeos -non só no Francés- ofréceselle culto en parro
quias, mosteiros, conventos e cateclrais. A María cántaselle nas cantigas afonsinas 
e na rica iconografía das portadas esculturaclas das graneles fábricas catedralicias 

e monásticas auspiciadas pola elite eclesiástica e os reís, pero tamén nas imaxes 
ele devoción realizadas en pedra ou en macleira policromada. Estas pezas ele ma

cleira tallada e policromada tiveron unha gran difusión na Península Ibérica du
rante a baixa Idacle Media . Bo exemplo clesta producción, íntimamente ligada á 

demanda estimulada dende os principais centros eclesiásticos, é a imaxe do sé
culo XIV que aquí se estudia: unha Virxe con Neno procedente ele Ourense, á que 

se ll e profesou culto na Catedral. A obra exemplifica o tipo ele Virxe gótica máis 
corrente e difundido en Galicia . Presenta á Raíll.a dos Ceos sedente e coroacla, si-_ 

Luacla no trono e sostenclo a Xesús sobre a perna esquercla, quebrando con cau

tela a tradición románica que situaba ó Neno no colo da súa Nai e do que témo-la 
referencia máis inmediata, no ámbito clevocional auriense, na imaxe ele Nosa Se

!'i.ora ele Reza (século XII). A obra aíncla non ofrece a relación afectiva, amena, ve

ciña, característica do gusto humanista dos obracloiros urbanos baixomeclievais. 
O seu sentido ortogonal e a rigorosa frontaliclacle proceden da tradición románi

ca, asuminclo tamén o carácter práctico da lei non escrita ele acomodo ó marco 
para o que a peza foi pensada, neste caso un altar. Como contrapartida, cletéc

tanse algúns elementos estilísticos que axuclan a fixala nun ambiente moderno 
-as duras e arestaclas dobras das teas, propias clunha sensibiliclacle plenamente 

gótica- e que contrastan coa pervivencia ele lernbranzas rnateanas, localizadas na 

cabeza do Neno Xesús, que presenta o seu rostro vivaz e carnoso, enmarcado por 
plásticos cabelos rizados, corno unha cita erudita á arte cornpostelá protogótica. 

Con tocio, a atractiva irnaxe logra cativar coa súa presencia gracias ó poder ele 
imantación que provén da fecunda tensión lograda entre o recorclo da tradición e 

as achegas renovadoras que tamén convoca. 

Bibliografía: GONZÁ LEZ GA RCÍA, M.A.: "Museo, Tesouro e Sala Capitular''. En A Catedral de 
0 11re11 se, A Conuia, 1993, p. 406; MANSO PORTO, C.: "Relevos e retábulos. lmaxinería''. En 
Arte Medieval (ll), Ga licia. Arle, XI, A Corutia , 1996, p. 444. 

F.S. 
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CRISTO EN MAXESTADE. 

ANÓNIMO. TERCEIRO TERCIO DO SÉCULO XII. PEORA DE GRA. 69 X 34 X 36 CM. 

RELEVO PROCEDENTE DO TÍMPANO DA HOSPEDAXE DO ALTO DE SAN ANTÓN, 

ALESÓN (A RIOXA), ÜRDE DOS ANTONIANOS. 

A RIOXA. MUSEO, N. 0 INV. 6101 

Hai uns anos, ó labrar uns campos no alto de San Antón, apareceu un fragmento 
escultórico románico bastante mutilado dun Cristo en maxestade (71 x 40 x 3 7 
cm), que foi cloado ó Museo da Rioxa en febreiro ele 1986 por don Fernando Ló
pez Pecina, quen o gardaba nunha casa situada no devandito lugar. Actualmente 
exponse na sala do Museo dedicada á arte románica e gótica. 

Este altorrelevo podería datarse nun século XII avanzado, aíncla que non existe 
ningunha noticia documental que nos proporcione unha data segura. Polas súas 
características parece ser un fragmento do tímpano da portada do establecemen
to antoniano (como o da ermida de Santa María ele Aradón en Alcanadre, que re
presenta a unha Virxe con Niño). De feito, estes Cristos illaclos, frontais e entro
nizados acláptanse perfectamente á síntese emblemática do tímpano. 

A imaxe está bastante mutilada. Perdeu a cabeza e mailas mans, polo que clesco
ñecémo-la súa actitucle, posiblemente bendicinte e portadora do libro sagrado. É 

sedente, frontal e aséntase sobre un trono decorado cunha arcada de ferradura 
(neste caso utilízase o arco de ferradura por influencia musulmana), na que os ar
cos adornan a súa rosca con puntos ele trépano e pausan en columnüi.as coas súas 
bases, fustes e capiteis. Fan alusión á Xerusalén celeste, pois no románico as ar
quitecturas constitúen o modo ele representar unha cidade. Delimitan esta arqui
tectura senllas orlas con máis puntos ele trépano que afloran tamén na parte onde 
Cristo pousa os pés. A súa indumentaria consiste en túnica e manto como as fi
guras clásicas romanas; as profusas dobras da roupa están traballadas de modo 

. moi naturalista, marcando a silueta ele pernas e xeonllos (na parte esquerda están 
mutiladas) e amontoánclose nas coxas e no avultaclo ventre. 
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Os seus caracteres estilísticos revelan a man dun bo artista de finais do século Xll, 

relacionado con 0t1tras obras rioxanas. j.G. Moya Valgañón relaciona tocias elas 
coa corrente aragonesa dos "Mestres dos ollos grandes" e co estilo do segundo 

Mestre de Silos ou Mestre da Anunciación . Pensa nun artista ou equipo formado 
en Aragón a finais do século Xll que remontaría o Ebro pasando por Zaragoza (in
terior da ábsida da Seo, Cinco Villas -Un Castillo e Ejea de los Caballeros- ), 

Huesca (San Pedro el Viejo, Santiago en Agüero, San Juan de la Peña); Navarra 

(portada da Magdalena e San Nicolás de Tuclela, Santa María la Real de Sangüe
sa), A Rioxa (Santa María de Araclón en Alcanaclre, San Martín de Albelda, Alto 
de San Antón en Alesón, San juan de Acre en Navarrete, Catedral de Santo Do

mingo de la Calzada, Santa María ele la Antigua en Bañares, Nuestra Señora de 

Tres Fuentes en Valgat'i.ón e sepulcros de Garcilaso de la Vega en Nájera, de San 
Millán ele la Cogolla en Suso e de Santo Domingo de la Calzada), Soria (San Pe

dro, Santo Domingo) e Burgos (Santo Domingo de Silos, tímpano de Nuestra Se
ñora ele la Llana de Cerezo de Río Tirón -hoxe en The Cloisters Museum ele 

Nova York- , Moraclillo de Sedano, Grecl illa ele Seclano, Ahedo de Butrón, Bu
trera, Villasayas, Reboclello de la Torre) 1• 

As últimas maniíestacións cleste estilo reílíctense en certo modo en Segovia (Ber

langa, El Burgo, Languilla, Sepúlvecla, Castillejo de Mesleón), Zamora (San juan 
de Mercado e Santa María de Azoque en Benavente, Santa María la Mayor de 

Toro), Ávila (portada de San Vicente, do Mestre Fruchel), Palencia (Santa María 

en Aguilar de Campoo, Santiago en Carrión de los Condes, Moarbes, Lebanza, 
pías bautismais de Colmenares e Calahorra de Boeclo), Cantabria (Piasca, Santi

llana del Mar), Asturias (Cámara Santa da Catedral de Ovieclo) e Galicia (Pórtico 
da Gloria en Santiago de Compostela, do Mestre Mateo)2 . 

Pero esta cumprida enumeración non quer dicir que tóclalas obras menciona

das pertenzan a un mesmo obracloiro; simplemente, participan dunha corren
te de finais do século XII , iníluícla por Silos, que se estencleu por Aragón, Na

varra e Castela fundamenta lmente, caracterizada polo naturalismo das 
actitudes e xestos dos personaxes, que adquiren nova intensiclacle psicolóxica 

e comezan a expresar sentimentos, vicia interior, e a comunicarse (protohuma

nismo do século Xll); os rostros efébicos, idealizados, sorrintes; o acusado sen
tido da triclimensionalidade e o volume, case de vulto redondo; a recuperación 

do ca.rácter orgánico dos personaxes; o clasicismo nas caídas das dobras; o au

mento do seu número en i·oupaxes e cortinas; o modo de execución caracte
rístico dos pregamentos, seguindo as fórmulas do clamp-f old sobre tocio nos 

bordos, nas partes saíntes da anatomía (curvilíneos, dinámicos) e nas anicu la

cións (con forma de lágrima ou de remuíl'i.o); a presencia de cliagon.ais, con
trapostos, figuras serpentinaclas, etc. 3 . 

M.S.R. 



Notas 

' MOYA VALGAÑÓN,j.G: Etapas de construcción de la catedral de Santo Domingo ele la Calzada, 
Logrolio, l.E.R, 1992, pp. 49, 50. 

GARCÍA GUINEA, M.A.: "El arte románico en Palencia". En Ciclo ele Conferencias sob1·e el Ro
mánico y el Cwnino de Santiago, Palencia, Diputación Provincial, 1983, p. 107. 

1 Esta corrente ele orixe aragonesa con importantes contribucións castelás, que afecta ó romá
nico rioxano a finais do século XII, tamén se relacionou co círculo ele mestres aragoneses per
tencentes ó chamado "obracloiro ele Agüero ou ele San Juan ele la Pelia". 

Bibliografía: BANGO TORVISO, l.G.: El Camino ele Santiago, Madrid, Espasa-Calpe, 1993 , pp. 
196, 238; BUJANDA, F: "Archivo catedral ele Calahorra", Berceo, Logro1io, l.E.R., n. 0 77 , 
(1965), signar. 247, p. 460; signar. 271, p. 462; signar. 341, p. 471; signat. 349, p. 472; sig
nar. 355, p. 472; CANTERA MONTENEGRO, M.: "La alberguería ele Santa María ele Nájera (si
glos XI-XV)", Anuario ele Estudios Medieva les, Barcelona, C.S.I.C., n. 0 13, (1983), p. 368; DiAZ 
BODEGAS, P: Libro ele visita del Licenciado Martín Gil, Logroño, Diócesis ele Calahorra y La Cal
zada- Logroiio, 1998, p. 192; GUTIÉRREZ PASTOR, l. [et al.]: El románico en La Rioja. Colec
ción ele 150fotografías, Logroño , Gobierno ele La Rioja, 1984, p. 30; LÁZARO RUIZ, M.: "La le
pra en el cam ino francés a su paso por La Rioja". En IV Semana ele Estudios Medi evales, (NéUera , 
del 2 al 6 ele agosto ele 1993), Logroño , I.E.R., 1994, pp. 333- 335; MADOZ, P.: Diccionario geo
gráfico-estadístico-histórico ele Espalia y sus posesiones ele t1ltramai: Rioja , Madrid , Imprenta Pas
cual Macloz, 1846-1850, (Ecl. facsímil: Logroño, Colegio Oficial ele Aparejadores ele la Rioja, 
Consejería ele Educación, Cultura y Deportes ele la Comunidad Autónoma ele La Rioja , 1985) , 
p. 35; MOYA VALGAÑÓN, j.G. (clir.) [et al.]: Inventario artístico ele Logrolio y st1 provincia. I l: 
Ába los- Cellorigo, Madrid, Ministerio ele Educación y Ciencia, 1975, p. 63; Ídem: Inventario ar
tístico ele Logro1io y st1 provincia. La Rioja. I IV: San Millán ele la Cogolla-Zorrac¡uín, inédito; 
MUNTIÓN, C. : El Cwnino ele Santiago en La Rioja. Gt1ía, Logrolio, Gobierno ele La Rioja, 1993, 
p. 22; NÁJ ERA, L. ele : "Hospitales en Nájera a lo largo ele la historia". En Programa ele fi estas de 
Nájern, 1989, pp. 30- 31; RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ DE LAMA, l.: Colección Diplomática 
Medieval ele La Rioja. I IV: Docwnentos del siglo Xlll, Logro1io, Gobierno ele La Rioja, I.E.R., 
1989, cloc. n. 0 84, p. 86; cloc. n. 0 152, p. 148; cloc. n. 0 276, p. 262; SÁINZ RIPA, E.: "La aten
ción a los hombres del camino en La Rioja". En IV Semana ele Estt1clios Meclievciles . . . Op. cit., p. 
151; SÁINZ RIPA, E., HERNÁEZ IRUZUBIETA, V: Dowmentación Calagurritana del siglo XIV 
Archivo Catedral, Logrolio, Gobierno ele La Rioja, I.E.R., 1995, vo l. 1, cloc. n. 0 45 , p. 61; cloc. 
nº. 136, p. 159; cloc. n.º 232, p. 268; VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J, URÍA RiU , J.: 
Las peregrinaciones a Santiago ele Compostela, Asturias, Diputación Provincial , 1981, ecl. facsímil 
(ecl . orixina l: 1948), t. 11, p. 153. 
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PRIVILEXIO DE DON REIMUNDO DE BORGOÑA E DONA URRACA, CONDES DE 

GALICIA, POLO QUE SE LLE CONFIRMA Ó PRELADO E CABIDO DE SANTIAGO A 

PERTENZA DA CIDADE DE SANTIAGO Ó SEÑORÍO DA IGREXA, OS ANTIGOS FOROS DA 

POllOACIÓN E AMPLÍAN ESTES DEREITOS E PRIVILEXIOS A TÓDOLOS VECIÑOS DELA. 

SANTIAGO. 16 DE DECEMllRO DE 1105. PERGAMIÑO. 415 X 355 MM. LATÍN. 

CARACTERES GÓTICOS. COPIA AUTORIZADA NO SÉCULO XIV POR ANDRÉS PÉREZ E 

ALFONSO EANES, TOMADA DO TOIVlllO A, F. 29R. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL, CARPETA DE DOCUMENTOS 

SOLTOS N. 0 7, DOC. N. 0 2 

O crecemento que experimentou Compostela no século XII fixo necesaria a re
modelación das normas que afectaban ós cidadáns e á súa convivencia. O privi
lexio outorgaclo polos condes de Galicia é unha clara resposta a esta circunstan
cia e busca fortalecer e protexer este desenvolvemento. En primeiro lugar, pónse 
a tódolos veciños baixo o señorío e protección do Apóstolo Santiago e da súa Igre
xa. Establécese tamén de modo preciso o estatuto xurídico dos composteláns, que 
a partir deste momento serán cidadáns de pleno dereito, confirmando así o pri
vilexio outorgado por Ordoño II. Finalmente, reafirma e estende a tóclolos veci
fios o dereito a beneficiarse daquelas exencións e dereitos que lles foran concedi
das polos reis anteriores. Así, ningún pagará Jonsadera, ossa ou loitosa, nin poderá 
ser ernprazado por saións rexios, nin depositará fianzas sup_eriores a cinco soldas 
nos procesos xudiciais, nin responderá mancomunadamente de roubos e delictos; 
as milicias cornpostelás quedan exentas de servir nas hostes reais durante rnáis 
clun día; dáselles facultade para perseguiren rnalfeitores dentro da Terra de San
tiago e anúlaselle-lo caritel. 

Este documento é de grande importancia non só para Santiago, senón para toda 
Galicia, xa que supón o afianzarnento definitivo da cidade nacida en torno ó se
pulcro apostólico. Por iso, foi outorgado polos condes a pedimento ele Diego Xel
mírez nunha ocasión solemne, ante unha nutrida asemblea composta polos maio
res dignatarios ele Galicia. Coa súa presencia, estes magnates apoian non só a 
actuación política dos condes, senón que confirman o seu interese polo clesen
volvemento da cidade cornpostelá. 

Dada a súa importancia para o conxunto dos cidadáns este documento foi, xunto 
coas sentencias outorgadas polo rei Afonso X o Sabio para o bo goberno da cidacle, 
a peza máis prezacla do arquivo do concello ó constituír unha garantía contra posi
bles abusos. Tamén a Igrexa se preocupou sempre por conservar copia destes escri
tos tan necesarios para a correcta administración do territmio. Por iso, este privile
xio fo¡ copiado e trasladado con frecuencia, non só con miras á súa conservación, 
senón tamén para a súa presentación ante diferentes instancias políticas e xudiciais. 
Este exernplar é unha clesas reproduccións, elaborada tomando corno modelo ou
tra conservada no Tambo A, da que pretende reproduci-la solemnidade, incluíndo 
o signo do conde don Reimundo; foi autorizada por dous notarios públicos com
posteláns (o que lle confería tanto valor xurídico e probatorio coma o orixinal). 

M.V.B. 



Bibliografía: BARREIRO SOMOZA, j. : El seiiorío de la Iglesia de SwHiago de Compostela (sig los 
IX- XIII), A Coruña, 1987, pp. 253- 257; LUCAS ÁLVAREZ, M : El Tumbo A de lc1 Catedral de San
ti ago, Santiago ele Compostela, 1998, cloc. n.º 75. 
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FERNANDO Il, CO SEU FILLO AFONSO, DOA PERPETUAMENTE Ó ARCEBISPO PEDRO 

SUÁREZ DE DEZA E Ó CABIDO DE SANTIAGO O CASTELO DE LOBEIRA, RECIBINDO A 

CAMBIO 340 MARCAS DE PRATA COMO CONFIRMACIÓN. 

ZAMORA. Xuuo DE 1175. ÜRIXINAL EN PERGAMIÑO. 705 X 564 MM. LATÍN, 

DIPLOMÁTICA CALIGRÁFICA, SIGNO RODADO. COPIAS EN: TOMBO A, F. 51 R.; 

TOMBO B, E 95 R.-v. E CóDJCE MÁXIMO, E 151 v.-152 R. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL, CART. 7, N.
0 

7 

O castelo de Lobeira, citado xa na documentación a finais do século X, formaba par

te das defensas fronteirizas de titularidade rexia que, na liña costeira, pretendían 
evita-lo ataque e a penetración ó interior dos piratas vikingos, nminandos e musul

máns. Deste modo, o castellwn Luparie, como as torres de Oeste, pódese considerar 
que foi construido "para defensa da Cristiandade", aínda que a diferencia das torres 

o castelo era unha simple atalaia de vixilancia, asentada nun promontorio rochoso 
dende o que se dominaba toda a ría de Arousa, formada por un foxo, un pequeno 

muro que se adaptaba ás irregularidades do terreo e unha torre de planta rectangu
lar, na que se utilizou como material constructivo a cachotería irregular. 

Na segunda década do século Xll foi escenario das inestabilidades políticas do mo
mento, relatadas con detalle e cena parcialiclacle na Historia Compostelana. Alí tivo 

preso Pedro Arias a Xelmírez, para máis tarde facerse forte nel, tomando partido polo 

rei de Aragón, ata que foi desaloxaclo pola raíña Urraca. Máis adiante, estando en po
sesión de Nuño Peláez en nome da dita raíña, foi sitiado polos partidarios do prín

cipe Afonso e tomado ele novo ó asalto por Urraca. Xa na terceira década <leste sé

culo rebelouse ele novo Pedro Arias, esta vez contra o rei Afonso VII, e dende este 
castelo, "protexido pola natureza e máis pola técnica", füm fronte ó enviado real. 

A cloazón de Fernando 11 ó arcebispo Pedro Suárez vén corrobora-la que previamente 

lle fixera ó seu antecesor, Pedro Gudesteiz, o 8 ele xullo de ll 71. A partir dese mo
mento formaría parte das posesións da Mitra e como tal aparece entre as propieda

des confirmadas por Alexanclre III en 1178. A cesión da fortaleza incluía tamén a do 
seu "honor" ou territorio, o que implicaba o traspaso ó arcebispo dos labores xuris

cliccionais e administrativos da monarquía. Pero quizais máis importante foi o feito 

de que a lgrexa compostelá se implicase, como principal afectada, na defensa da te
rra ele Santiago e, polo tanto, do reino, asuminclo cleste modo unha función antes 

propia do rei. Esa idea foi o que motivou a cesión, por parte ele Fernando 11, desa 

lüi.a de defensa marítima fronte ó inimigo exterior. Na ría de Arousa concedeulle o 
castelo de Lobeira, que se complementaba cos de Oeste en Catoira e o da Lanzada 

no Grave, que xa pertencían á Mitra. Na ría de Pontevedra o arcebispo obtivo o con
trol dos castelos de Cedofeita (preto de Pontevedra) en ll69, castro de Cotobade en 

1180 e, finalmente, San Paio de Lodo, en Pontesampaio, este de mans de Afonso IX. 

Na ría de Vigo conseguiría o de Darbo, en Cangas do Morrazo, en 1184. 

A finais do século XV o castelo de Lobeira volvería ser escenario das axitacións do 
reino. Sufriu o asalto dos Irmandiños (1467-1468) e foi usurpado durante un bre

ve período ele tempo polo mariscal Suero Gómez de Soutomaior, que procedeu a 

unha primeira reconstrucción. Máis tarde foi recuperado e reedificado por Alonso 



II de Fonseca, quen aproveitou a ocasión para mellorar e actualiza-los arcaicos sis
temas defensivos, reconstruíndo a torre de homenaxe con tres pisos abovedados, 
matacáns e almeas, e engaclínclolle o alxibe, novos apousentos e unha muralla de
fensiva ó exte1ior con tres pequenas torres, edificando desta vez con pedra de can
tería. Nesta última posiblemente introduciríanse os novos avances relacionados co 
uso das armas ele fogo, como as torres de planta semicircular e as troneiras .-

En 1694, o castelo , malia estar en ruína, aínda se mantiña en pé. Nese ano o ar
cebispo Antonio de Monroy aforoullo a j uan Antonio Mariño ele Lobera "para qiie 
se conserve y mantenga y atendiendo a que la dicha torre y si1 comarca no nos es ele 
gran utilidad ni de provecho alguno". Na actualidade, no monte de Lobeira, entre Vi
lagarcía e Vilanova de Arousa, a penas quedan os restos da cimentación. 

J.V.C. 

Bibliografía: COOPER, E.: Castillos seiioriales en la Corona de Castilla, Salamanca, 1991, pp. 760-761; 
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M.: El arzobispo ele Sa ntiago: una instancia de poder en la Edad lvteclia (1150-
1400). Sacia (A Coruña), Ecl iciós do Castro, 1996, pp. 106-108, 175-181 e 291; HISTORIA Co111pos
tela11a, o seci /-lechos de don Diego Gel111írez, pri111er wzobispo ele Sa ntiago, traducción ele M. Suárez con 
notas e introducción ele ]. Campelo, Santiago ele Compostela, 1950; HISTORIA Compostelana , intro
ducción, traducción, notas e índices ele E. Falque Rey, Madrid, 1994; LÓPEZ FERREIRO, A.: Histo
ria de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, vol. IV, Santiago ele Compostela, 1901 , ap. cloc. 
XLVlll ; Los Reyes y Santiago. Exposición ele documentos reales ele la catedral ele Santiago de Compostela, 
clirixicla por JI. Cabano Vázquez, Santiago ele Compostela, 1988, p. 122 (con reproducción do do
cumento); RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: Las fortalezas ele la Mitrn co111postelana y los "Irm ancli ii os", A 
Coruña, 1984, pp. 531 , 552, 533, 559 e 588-589; TUMBO A de la Ca teclrnl ele Santiago, estudio e edi
ción ele M. Lucas Álvarez, Santiago ele Compostela, 1998, p. 123 ; VÁZQUEZ CASTRO, J.: El castillo 
medieval en Ga/icia, en prensa; VlQUEIRA BARRIO, V: E/ Castrvm Lvpariae. Folleto histórico de la Byr
xa o Torre ele Lobeira en el valle ele Salnés, Ponteveclra, 1960 (co plano da fortaleza). 
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FERNANDO IV CONFIRMA TÓDOLOS PRIVILEXIOS DADOS POLOS SEUS ANTECESORES Á 

IGREXA COMPOSTELÁ. 

PALENZUELA. 9 DE AGOSTO DE 1299. PERGAMIÑO. 665 X 580 MM. CASTELÁN. 

ESCRITURA GÓTICA DE PRIVILEXIOS. ÜRIXINAL. DANADO NALGÚNS LUGARES. 

MONOGRAMA, CRISMÓN, INICIAL E SIGNO RODADO MINIADOS; NOMES REAIS 

ENCADRADOS EN VARIAS TINTAS. 

SELO DE CHUMBO PENDENTE DE FÍO DE SEDA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL, CARPETA DOCUMENTOS 

SOLTOS N. 0 7, DOC. N. 0 17 

A pesar das dificultades do seu reinado, o rei Fernando IV outorgou impor

tantes cloazóns á Igrexa compostelá. En agosto ele 1299 saíron da chancelería 
rexia clous importantes documentos: nun deles, a vila ele Muros é entregada á 

lgrexa ele Santiago; o outro confirma aquelas dádivas ele bens, rendas e clerei
tos que en favor clesta lgrexa realizaron os seus antepasados, condenando a 

aqueles que o incumpran ó pagamento clunha multa polo clobre dos danos 
causados. A intención rexia clesta confirmación xeral queda recollicla no pre

ámbulo do escrito: conserva-la memoria das boas obras realizadas polos reis e 
favorecer á aquela igrexa que garcla baixo as súas bóvedas o carpo do Apósto
lo Santiago, "o naso padrón". 

O tipo documental elixiclo para lle ciar forma a este acto é o do privilexio rociado, 
o ele maior rango dentro da chancelería rexia. Este diploma, tal e como o require 

a ocasión, é maxestuoso, ele modo que á primeira ollada se manifeste a súa im

portancia e a ele quen o outorga: pergamiño ele caliclacle, monograma ornamental 
decorado con vivas cores, esmerada escritura, utilización ele cores para deseña-lo 

nome do rei e o da súa dona, selo ele chumbo pendente ele fías de seda, etc. Todo 
nel respira solemniclacle e autoridade. 

O elemento que máis chama a atención é, sen clúbida, o signo real rociado for

mado por circunferencias concéntricas que encerran o cuartelado real, chamado 

ele San Fernando, e a subscrición do monarca. Para clotalo aínda ele maior so
lemniclacle, todo o conxunto foi coidaclosamente elaborado e ornamentado. 

Os máis importantes personaxes da corte e do reino confirman a vontacle real. Os 

seus nomes son clispostos ele modo preciso no lugar que lles corresponde segun
do a xerarquía . En primeiro lugar, os membros da familia real seguidos polos ar

cebispos- chanceleres, entre eles o compostelán como chanceler do reino ele León. 

A seguir, clispostos en columnas, os dignatarios e magnates eclesiásticos e segra
res, á esquercla os ele Castela, á clereita os de León. Pecha o documento a relación 
daqueles que forman parte da casa do rei. 

Bibliograíía: LÓPEZ FERREIRO, A. : Historia de la Sa nta Apostólica y /vletropolita11a Iglesia de San 
tiago ele Co111postcla , Santiago ele Compostela, 1898-1909, t. V, p. 269. 

M.VB. 
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Tmrno MENOR DE CASTELA. 

UCLÉS. SEGUNDO CUARTO DO SÉCULO XIII. PERGAMIÑO, 452 PÁXINAS CON 

NUMERACIÓN MODERNA. 224 X 150 MM. LATÍN E CASTELÁN, ENCADERNACIÓN EN 

MADEIRA FORRADA DE PEL. 

MADRID. ARQUIVO HISTÓRICO NACIONAL, CóDICES, 1046-B 

A Orcle ele Santiago tivo o seu xerme nunha irmanclacle relixioso-militar, os 
Freires ele Cáceres, que fora fundada "oficialmente" o 1 ele agosto ele 1170 na ci

dade que \les cleu nome, baixo a iniciativa de Pedro Fernández. A súa transfor
mación en Orde Militar produciuse o 12 de febreiro de 1171, canelo os freires 

chegaron a un acordo con Pedro Guclestéiz, arcebispo ele Santiago, mediante o cal 
este incorporábase á nova Orcle como freire honorífico á vez que o mestre pasa

ba a ser cóengo da lgrexa compostelá, clispoñenclo, entre outras cousas, que os 
freires da milicia fosen considerados como "vasalos e cabaleiros do Apóstolo San

tiago, para loitar baixo a súa bandeira para honra da lgrexa e propagación da fe". 

A pesar ele que na bula fundacional da Orcle, outorgacla por Alexandre lll en 

1175, recollíase que unha das súas misións era a do coidaclo ele hospitais e ele 
pobres, que por extensión incluía os peregrinos do Camiño ele Santiago, a mi

licia nunca tivo un especial interese en fomenta-las peregrinacións, nin en pro
texe-los peregrinos, nin tan sequera en fundar novos hospitais nesta ruta (idea 

que tivo a súa orixe no século XVII), tan só se contentou con manter en fun

cionarnento os que obtivera e incluso en Galicia chegou a pechar algún deles. 
O único obxectivo dos santiaguistas fo¡ a defensa da Cristianclade, para o cal os 

freires cabaleiros utilizarían a espada, mentres que os freires cregos faríano me
cliante a educación e a cloutrina. 

O Tombo Menor ele Castela, segundo consta no mesmo códice, foi redactado por 

orcle ele Fernando lll, que o manclou 'Jazer en pergamino ele mero e seellar con nues
tro real sello de plomo e poner en la nuestra camara para qite por perpetita memoria se 
fallasen las cosas que la dicha Orden tiene". Nos seus catro libros recolle os docu

mentos reais (l), privados (ll-lll) e papais (IV) referentes ó reino, no que a Orcle 
estaba presente alomenos dende 11 71, e que se conservaban no arquivo ou "te

sauro" ele Uclés, abarcando dende 1139, pois reproduce documentos anteriores á 
fundación da milicia, ata 1235. 

O Libro l principia na páxina 15 coa cloazón "ele Uclés qite dio el bcteno del 1Ty don 
Alfonso [Vlll ele Castela] e la reyna dona Leonor por sits almas a la Orden ele Sancti 
Iague", estando en Arévalo o 9 ele xane_iro ele 117 4 (o documento orixinal con
sérvase no A.H.N., Uclés, c. 338 , el. 1). 

A miniatura que acompaña o traslado do documento , sen graneles alardes técni

cos (baseacla na liña e con poucas e planas cores -vermello, azul e verde-, re
lacionada máis co ámbito burgalés que co compostelán ou o leonés) reflicte o mo

mento no que "Alienar regina" e "Aljonsus rex", compartinclo trono, coroaclos e 

"nimbados", outorgan o documento da dita cloazón ó primeiro mestre e fundador 

da Orde, Pedro Fernández. O documento que entregan non se representa corno 
un rolo ele pergamiño, senón que , mm hábil xogo ilusionista, transformase no 
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propio traslado do Tombo, na súa realiclade física, mediante a figuración dunhas 

incisións das que parte o cordón co selo do rei castelán que sosteñen as imaxes 

dos monarcas e do mestre. Ese desexo ele realiclacle levou ó copista a reproducir 
no traslado o crismón e mailos signos reais do documento orixinal. 

O "magister Petrus Ferrandi" e outro freire, "qiticlam Jrater", suxeitan o selo do do

cumento, un libro (quizais a Regra ele Santiago ou o propio Tombo) e unha ma
queta do "castellum de Veles", o cal, dentro do habitual convencionalismo (obsér

vese a similitucle co do sigillum castelán), desenvólvese con gran volume, rnostra 
da importancia da construcción doacla. Mestre e íreire, con aspecto un tanto cles
leixaclo, visten o hábito da Orde, coa capa cerimonial e a cruz- espacia da milicia 

sobre o peito. O reciclo da súa vestimenta, basto e ríxiclo , contrasta coa finura e 
sutileza das clobras da roupa dos monarcas e arnosa a firmeza na observancia da 

dureza da Regra nos primeiros tempos da Orde. 

No alto da torre ele homenaxe do castelo, rompenclo o marco da miniatura, apa

rece un estandarte rectangular e brasonaclo de cor vermella , no que se represen
tou a figura do Apóstolo Santiago como Cabaleiro, coa espacia e a cruz . Aíncla se 

discute na actualiclacle se foi este o estandarte que o arcebispo cornpostelán con
cecleu en 1171 á Orde para que loitase perpetuamente baixo el. Ó meu parecer, 

aquel estaría formado por unha simple cruz asociada ás vieiras, símbolo repre

sentativo da lgrexa compostelá . Esta cruz, que acloptou os remates ílorclelisados, 
íoi a que mantiveron sempre os santiaguistas e así figuraba nos estandartes que 

usaron nas campañas, como se rexistra iconograficarnente a partir do derracleiro 

tercio do século Xlll . 

O pendón co Apóstolo Cabaleiro parece ser unha interpretación literal da loita 

baixo a bandeira do Apóstolo, que o miniaturista do Tombo atinou a imaxinar to

mando como modelo as representacións que nese momento se crearon no ámbi
to compostelán e inspirándose ; posiblemente, nalgún pendón usado polas hostes 

arceb ispais durante o segundo cuarto do século Xlll (semellante ó que tería visto 
na Catedral León de Rosmithal en 1466). Desa época é o tímpano coñecido como 

A batalla ele Clavija, na Catedral de Santiago, aíncla que o tema xa era antigo no 
campo literario, pois dende finais do século lX era invocada a protección do 

Apóstolo e dende o Xll noméase nas arengas previas ás campatias (Chronica Acle
Jonsi imperatoris , Poema do Cid) e "rexístrase" a súa milagrosa intervención nelas 
(Privilegio de los Votos, Historia Silense, Códice Calixtino). 

Na segunda metacle do século Xlll os artistas recolleron os precedentes literarios 
e propagaron a imaxe, servindo como base do tema iconográfico ele Santiago Ma

tamouros. Sen embargo, fronte ó modelo compostelán, que deriva das miniaturas 

do Tombo A, o caso da representación do Tombo de Uclés amosa algunhas varia

cións, como que naque! o cabalo vai ó galope, o Apóstolo presenta nimbo e asó
ciase invariablemente ás vieiras, namentres neste o cabalo vai ó paso e carece dos 

emblemas xacobeos, o que parece indicar que se inspiraría no compostelán pero 

sen copialo literalmente e fusionáncloo coa iconografía do rei a cabalo do reverso 
clalgúns se los dos monarcas. 



Por outra parte, a cruz-espada fo i un símbolo habitual dos santiaguistas. Levába

na no hábito (ele aí o nome el e spatarii) e fi guraba nos seus selos e posesións. É 

posible que a utili zasen antes do pacto co arcebispo compostelán (a partir do cal 

se lle engacli rían as vieiras), pero a primeira representación iconográfica que con

se rvamos aparece mm documento galega ele 1173, recolliclo polos compiladores 

do Tambo ele Sobrado a mediados do século XIII. Destaca a invocación que se fa i 

ó final do citado documento: "est signwn hoc ges ta t contra Dei inimicum", en clara 

alusión ó labor principal da milicia, xa que o cli to signwn é a espacia santiaguista, 

cunha vieira sobre posta na empuñadura. 

Pocleríase afirmar que practicamente non existiu ningunha relación entre Com

postela e a O rcle du rante toci a a súa existencia, aínda que mantiveron un inter

cambio que sería fundamental. Compostela, como vimos, concecleulle a fi nais do 

século XII á O rde un patrón , Santiago, e baixo o seu nome acadou unha entida

cle que non tiña, asociándoa á idea ele "cruzada hispánica". Pola súa parte, a Orcle 

cecleull e a Compostela un símbolo, a cruz- espada ("a la qual el vulgo llama lagar
to '', segundo escribiu en 1629 Caro de Torres), a cal, a pesar ele ser totalmente 

allea ó seu contorno e ó fenómeno das peregrinacións, acabou tomando a partir 

do século XVll toda a cidacle. A estética do seu deseño e a universalidade de que 

gozaba fixo que se asentase en Compostela e actualmente poidamos atopala en tó

dalas partes e en tócl olos ámbitos (relixioso, municipal, deportivo .. . ) . 

J.VC. 

Bibliografía: BUGALLAL Y VELA, j. : voz "Santiago: XI. Armas ele la lvl .N. y lvl. L. Ciudad ele 
Sant iago ele Compostela". En Grnn Enciclopedia Ga llega , vol. XXVlll , pp. 57- 58; JAVlERRE 
MU R, A. e GUTlÉRREZ DEL ARROYO, C.: Archivo Histó1·ico Nacional. Guía ele la Sección ele Órde-
11es /V/i/i ta res , Mad rid, s.a., pp. 206- 207; LOtvlAX, D.W : La Orden de Sc111 liago (1170- 1275) , Ma
drid , 1965; MARTÍN,j.L.: Orígenes de la Orden militar de Scmtiago (1170-1 195), Barcelona, 1974; 
MORALEJO ÁLVAREZ, S.: "La ilustración del Códi ce Calixlino ele Salamanca y su contexto his
tórico" . En Guía del peregrino del Calixtino ele Sa lamanca , Salamanca, 1993, pp. 39-51; RIVERA 
GARRETAS , M.: La encomienda, el priorn to y la villa de Ucl és en la Edad Media (1174- 1310) : fo r
mación de un selio río de la Orden de Sa ntiago, Madrid, 1985 , p. 12; SANTIAGO, Camino de Euro
pa. Culto y Cu ltura en la Peregri nación a Compostela , catálogo da exposición editado a cargo ele S. 
Moraleja e F López Alsina, Santiago ele Compostela, 1993, ficha 113 (López Alsina, F); SlCA RT 
GlMÉNEZ, A.: "La iconografía ele Santiago ecuestre en la Edad Media", Co111 postellan11 111, XXYll , 
n.º 1-2 , (1982) , pp. 11-32; YÁZQUEZ CASTRO , j.: El arle religioso de las ó rdenes Mi litares en 
la Ga li cia medieva l: Orden de San tiago , publicado en fo rmato CD pota Universiclacle de Santiago 
de Compostela, 1999, vol. 11 , (Teses de Doutoramento, 98). 
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LLIBRE DEL ALMOYNER DO RE! PEDRO IV DE ARAGÓN. 

ÜRIX!NAL. 1378-1385. PAPEL CON TAPAS DE PERGAM!ÑO. 66 FOLIOS, 

29,5 X 22 CM. 

MADRID. ARQUIVO HISTÓRICO NACIONAL, CóDICES 1095 B/338 Mº 

A colección de códices medievais, escritos en·catalán, procedentes do mosteiro de 
Poblet (Tarragona) e conservados no Arquivo Histórico Nacional integra cinco 

manuscritos en papel realizados no século XIV, coñecidos como libros do almoi
ner (esmoleiro) do rei aragonés Pedro IV o Cerimonioso. A función de reparti-los 

refugallos da mesa real e ele entrega-las esmolas rexias determina o cargo do fun
cionario palaciano que coidadosamente anotaba as prebendas ofrecidas nos seus 

libros de contas. O reí ele Aragón Pedro IV designara como almoiner oficial a frei 
Gillem Deudé, monxe cisterciense da abadía de Poblet, que levaba a conta das 

saíclas e entradas de canos da almoina real. Estas fontes documentais conteñen 
abundantes noticias relativas á vida na corte e ó funcionamento dunha institución 

tan ligada á .beneficencia da Coroa como era a organizada por frei Gillem. Entre 

os beneficiados da caridade rexia destacan os pobres e os peregrinos a Santiago, 
chegaclos ele distintas partes de Europa. Estes apuntamentos ofrecen un rico ca

clro da vitaliclacle da peregrinaxe a Compostela no reino ele Aragón no terceiro ter
cio do século XIV Á presencia ele romeiros xacobitas - "romws de Sent jawne"
proceclentes ele Grecia e do Mediterráneo occidental - Venecia, Xénova, Pisa, Pe

rugia, Roma, Nápoles, Sicilia, Sarcleña, Córcega, Mallorca, Chipre- , súmanselle 

aqueles que veñen ele Alemaña, Flanclres, Hungría, Bohemia e incluso Inglaterra. 
Tocios eles cruzan os Pireneos polo reino ele Aragón e reciben un salvoconducto 

e a hospitaliclade do seu monarca (a Pía Almoina da Catedral ele lleicla é outro 
exemplo da beneficencia da Igrexia e da Coroa aragonesas na baixa Iclade Media), 

con independencia da súa condición social: os rexistros da almoina ele Pedro IV o 

Cerimonioso proban que tanto podían ser cabaleiros, coma mercadores, cregos 
ou persoas sen especial atribución os que se podían beneficiar clunha esmola para 
chegaren a Santiago ele Compostela. 

Bibliografía: ALTISENT, A. : L'.amoina reial a la corl de Pere el Ceremoniós, Abadía de Poblet, 
1969; RODRÍGUEZ, A.: "Llibre del Almoyner del rey Pere d'Aragón''. En Vida y Peregrinación 
(catá logo da exposición) , Madrid , 1993 , p. 191; VIELLIARD , j. : "Pélerins cl 'Espagne á la fin clu 
Moyen Age''. En Homenatge a Anloni Rubió y Lluc/1. Miscel-lánia d'estudis literaris, /1islóri cs y /in
gflíslics, Barcelona, 1936, L. ll , pp. 265- 300. 

FS. 
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ENRIQUE IV CONCEDE UN SALVOCONDUCTO ÓS PEREGRINOS ESTRANXEIROS QUE 

ACUDAN A COMPOSTELA NO ANO SANTO DE 1462. 
MAYORGA. 20 DE XANEIRO DE 1462. ÜRIXINAL EN PERGAMIÑO. 530 X 235 MM. 

LATÍN, MINÚSCULA GÓTICA, SELO DE CHUMBO DE 6 CM DE DIÁMETRO, PENDURADO 

CON FÍOS DE COR VERMELLA, AMARELA, VERDE, AZUL E BRANCA; NO ANVERSO 

PRESENTA O BUSTO DO REI MIRANDO CARA Á SÚA DEREITA E A LENDA "ENRICUS 

REX CASTELLE ET LEGIONIS" E NO REVERSO O ESCUDO CUARTELADO DE 

CASTELA E LEÓN CON IDÉNTICA LENDA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL, CART. 9, N. 0 25 

A carencia dunha lex peregrinorwn internacional e común para todo o Occidente 
medieval supliuse, dende antes do século Xll, por unha certa coincidencia á hora 
da súa protección por parte das diversas autoridades xurídico- políticas, equipa
rando ó peregrino co mercador. A insistencia en asegura-lo tránsito de peregri
nos e de mercadores, así como as exencións ou inmunidades fi scais daqueles , foi 
sancionada por privilexios reais, polas cortes e os concilios e incluso polos foros 
(Foro de Estella de 1164) 

Paralelamente ás citadas disposicións existiron salvoconductos e recomendacións 
expedidos polos monarcas a individuos ou colectivos, cos que se pretendía salva
ga rda-lo cumprimento dos seguros e exencións. Estes tiñan un carácter puntual , 
eran portados polos interesados e a súa validez remataba nos límites do reino para 
o que foran concedidos. 

Sen embargo, o documento que aquí se presenta ten unhas connotacións pecu
liares e forma parte dunha pequena serie que se inicia cos salvoconductos de 
Xoán 11de1434 e 1445 e remata co dos Reis Católicos de 1479. Neste último es
pecifícase, para non ter que repetilo máis achante, que tería vigor para ese Ano 
Santo e para tódolos vindeiros. 

Os catro documentos, cun teor practicamente idéntico, parecen redactarse a ins
tancias da lgrexa compostelá, xustificándose a súa necesidade polo receo xurdido 
tralas cartas ele represalia que Xoán 11 dera como consecuencia das disputas cuns 
mercadores alemáns, aínda que tamén se deben valorar co mo causa da reticencia 
á peregrinaxe os ecos da internacionalización dos conílictos xurdidos a raíz do as
censo dos Trastámara ó trono entre 1366 e 1388. 

Unha das características esenciais desta serie documental é que, por primeira 
vez , se dirixe "a todos e a cada un dos fieis cristiáns de calquera es tado , grao, 
orde, condición e preeminencia existentes en Italia, Galia , Xermania , Hun
gría, Dacia , Suecia, Noruega e outras en calquera parte situadas", é dicir, a 
toda a Cristiandade. Este carác ter internacional implicou o uso do latín , com
prensible en tódalas cortes europeas ás que se enviase a correspondente co
pia, e a coidada redacción e uso dos formulismos propios dos documentos 
eman ados da curi a pontificia. 

No de 1462 o rei garante e promételles a tódolos peregrinos xacobeos estranxei
ros que durante o ano ele "perdoanza" poderán entrar, transitar e saír do seu rei-
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no libremente, asegurando tamén os seus bens e a exención fiscal dos mesmos. 
lsto supón a cancelación de todas aquelas represalias privadas que estivesen en 
vigor, incluso no caso ele conflicto bélico. 

Xunto a esta tipoloxía documental existía outra, máis tradicional e ele carácter in
terno. Eran as cartas-areles que o monarca enviaba, xa fose individual ou colecti
vamente, ás autoridades do reino e nas que !les mandaba que respectasen pun
tualmente e baixo severas penas o conticlo das anteriores, é dicir, do que lle 
prometera ós súbditos estranxeiros. Dentro desta tipoloxía estarían os documen
tos de Xoán 11, do 7 ele xullo ele 14 34, e de Fernando o Católico, de 3 de maio 
ele 14 78. Estes, ó contrario que os anteriores, están escritos en romance e co for
mulismo habitual na chancelería castelá, polo que non se diferencian moito, por 
exernplo, do mandato que Afonso IX clirixiu pouco antes ele 1228 ós seus vasa
los sancionando a libre circulación e protección dos peregrinos. 

A intervención do clero compostelán ante o monarca para que se expedisen este 
tipo ele documentos parece evidente, toda vez que eran eles os máis prexuclicados 
pola reducción do número de peregrinos por medo ós posibles danos. Téñase en 
conta que o ano anterior á redacción do salvoconducto que aquí se presenta, en 
1461, incluso a propia basílica compostelá fara tomada e estaba ocupada por Pe
dro Álvarez Osario, conde de Trastárnara . En 1462 ese problema xa estaba solu
cionado e o bispo Alonso l ele Fonseca puido prepara-la acollicla dos rorneiros re
parando os conventos ele San Francisco e San Domingos para que nese ano Santo, 
"especialmente el día de Santiago, los peregrinos fallen donde sean receptados". 

Bibliograíia: LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela , 
Santiago ele Compostela, 1904, vo l. VlI , pp. 152-153, 403 (nota 3) e ap. cloc. XV e XXXIV; 
POCI-l Y GUT IÉRREZ DE CAVIEDES, A.: "Un status ele inmunidad internacional del peregrino 
jacobeo", Co111postcllanwn , t. X, n.0 4, (1965) , pp. 739-762; Los REYES y Sa ntiago. Exposición de 
docu 111 c11tos reales de la catedral de Santiago de Compostela, clirixicla por j. l. Cabano Vázquez, San
tiago ele Compostela, 1988, pp. 148, 150-152 e 157-158; SANTIAG O, Camino de Europa. Cu l
to y Cultura en la Peregrinación a Compostela, catálogo da exposición editado a cargo ele S. Mo
ralejo e E López Alsina, Santiago ele Compostela, 1993, fi chas 35 (F. López Alsina) e 36- 37 (A. 
Rodríguez González) ; VAZQUEZ DE PARGA, L., lACARRA,j.M . e URÍA RÍU ,j.: Las peregrina
ciones a Sa ntiago de Compostela, Mad rid , 1948-1949, t. 1, pp. 92-93, 95, 99~100 e 255-276. 

J.V.C. 
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Ü PAPA ALEXANDRE Ill CONFIRMA O XUBILEO COMPOSTELÁN. 

COPIA DO SÉCULO XV PERGAMIÑO. 770 X 610 MM. ESCRITURA LIBRARIA 

ORNAMENTADA CON MINIATURAS EN COR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL, CARPETA DE DOCUMENTOS 

SOLTOS, N. 0 1, 1 

A xenerosidade das inclulxencias gail.aclas polos fieis que visitan o templo com

postelán singularízano dentro da Cristianclacle occidental. Concedidas e confir
madas polos pontífices, solicitadas e apoiaclas por reis e prelados, constitúen un 
fundamental estímulo da peregrinación. A teor cleste documento confírmase a 

consecución da absolución plenaria das súas culpas para todos aqueles que, de
votamente arrepentidos, visiten a igrexa do Apóstolo Santiago en calquera día cla

queles anos que hoxe c011.ecemos como xubilares (canelo a festiviclade do Santo 
caclra en domingo); do mesmo beneficio gozarán os que acudan en tres elatas si

nalaclas cloutro ano calquera: o 21 ele abril (aniversario. da Dedicación do templo), 
o 25 ele xullo (festa do Martiro do Apóstolo)° e Q 30 ele clecembro (conmemora
ción da Translación ele Santiago). 

Con todo, esta carta pontificia presenta dificultades ele interpretación dado que 
inclúe algúns elementos que claramente son anacrónicos como, por exemplo, as 

referencias ó xubileo romano (posterior ó pontificado ele Alexanclre lll) ou deter
minados ingredientes da estructura documental. Estas discordancias quedaron 

arroupaclas no texto coa referencia a papas que foron recoñeciclos e xenerosos 

protectores da causa xacobea (Calisto 11, Anastasia IV ou o mesmo Alexanclre 111) . 
De tóclolas maneiras, non hai clúbicla ele que este documento recolle, por un lado, 

a realiclacle xubilar tal e como é coñecicla no século X.V e, polo outro, elatos pro
cedentes ele documentos anteriores . 

En efecto, clispoñernos ele noticias que confirman a existencia ele inclulxencias xe

nerosas ós devotos visitantes do templo compostelán con anterioridade ó século 

X.V, entre as que hai que destacar un concilio provincial compostelán celebrado a 
mediados do século Xlll no que se relacionan minuciosamente os distintos per
clóns obtidos polos fieis, segundo a data da visita e as celebraci.óns catedralicias. 

Non coñecemos con exactitucle a cronoloxía e circunstancias que motivaron a ela

boración cleste escrito, que constitúe un valioso testemuño do fenómeno xacobeo. 
Preséntasenos como unha copia do documento orixinal, enriquecida con esmera

da caligrafía e unha profusa ornamentación en cor na que destaca moi especial

mente a imaxe do Apóstolo Santiago enlazada coa maiúscula inicial. 

Bibligraíía: LÓPEZ ALSINA, F.: "O papa Alexanclre lll confirma o xubileo da lgrexa ele Santia
go". En Sa 11tiago, Ca111iflo de E11ropa. Culto e cultum 11a peregrinación a Compostela, Santiago ele 
Compostela, 1993, pp. 340-341; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Sa nta Apostólica y Metro
politwia Igles ia de Sa ntiago de Compostela, Santiago ele Compostela, 1898-1911 , v. !V, pp. 
328- 330 e apéndice Lll ; VAZQUEZ DE PARGA, L. , LACARRA, j.M. , URÍA RlU, J.: Las peregri-
11acio11es a Sa 11tiago de Compostela, Madrid , 1948 (Pamplona, 1992), v. 1, pp . 151-1 53. 

M.VB. 
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CONCORDIA DE ANTEALTARES. 

COMPOSTELA, 17 DE AGOSTO DE 1077. TRASLADO NOTARIAL DE 1435 POR 

fERNÁN EANES SOBRE O ORIXINAL PERDIDO. P ERGAMIÑO. 325 X 370 MM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO HISTÓRICO U N IVERSITARIO 

O documento que se c01i.ece corno Concordia ele Antealtares é, sen clúbicla, unha das 
pezas claves na reconstrucción das ptirneiras etapas da hist01ia ele Compostela. Malia 
perderse o 01ixinal, datado o 7 ele agosto ele 1077, conservarnos va ti as copias que nos 

permiten acceder con garantías. Esta que aquí se presenta é amáis amiga e trátase dun 
traslado notarial realizado en Compostela polo notatio Fernando Eanes no ano 1435. 

O conticlo é o pacto suscrito polo bispo iriense don Diego Peláez e o abacle do 
mosteiro ele Antealtares, Faxilclo, con motivo do espacio a ocupar pola nova igre

xa compostelá, a Catedral románica, que empezaba a construírse e que , ó ser moi
to maior que os seus precedentes, necesitaba ele parte da área ocupada pola igre

xa e parte das dependencias do mosteiro. O clesenvolvemento <leste comido 
ofrécenos información sobre o statiis qua no momento da redacción: causas in

mediatas e solucións a adoptar no conflicto que xeraba a ampliación da basílica 
apostólica; e sobre o pasado das institucións en colisión como referente para a de

limitación recíproca ele clereitos e competencias, tanto sobre os espacios coma so

bre o culto : trátase cloutro presente, neste caso histórico e referido ó establece
rnento da situación que se pretende modificar, o que nos remite ás orixes do 

mosteiro e santuario; pero faltan referencias á evolución que esta situación puiclo 

sufri r no decurso dos tres séculas que separan esas dúas sincronías. 

A relevancia deste documento deriva ele tres conclicións que concorren nel. A pri

meira é a súa correspondencia cun momento ele transición entre clúas graneles eta

pas da evolución do santuario - da prerrománica á románica- e no que se impli
can as clúas institucións funclamentais na súa existencia. A segunda é a ele se-la 

fonte máis fidedigna en relación ó clescubrimento do sepulcro e, sobre todo, á in
mediata f unclación do locwn apostolicum. Aíncla que, o mesmo que as outra5 fontes 

escritas cornpostelás , dista máis ele tres séculas dos feítos que narra e acocle a as
pectos lenclarios ou tópicos, a súa condición ele acorclo entre as principais institu

cións copartícipes dos comidos materiais e relixiosos do locus sanctiis fai que a cons

trucción da historia resulte máis neutral, pois debe reílecti- la memoria e os 
intereses ele ámbalas clúas nun momento no que estes entraban en colisión. Así, 

fronte a unhas fontes sospeitosas ele parcialiclacle episcopal, é nesta onde atopamos 
ele maneira máis clara o papel concedido en orixe ó mosteiro ele San Paio, o mellar, 

por ser esta a súa advocación orixinal, San Pedro ele Antealtares. Finalmente e en 

terceiro lugar, a concordia resulta especialmente tica e tamén precisa na súa infor
mación máis esencial, aquela que atencle ó seu labor último en tanto que pacto. A 

razón é obvia, ciado que afronta problemas ele definición ele espacios e competen

cias que debían queda-lo máis claro posible en previsión ele posibles conflictos. 

13ibli ogr<Üía: LÓPEZ ALSINA, f: "Concordia ele Antealtares". En SwHic1go, Camino ele Europa, 
S;inti;igo ele Compostela, 1993 , p. 250. 

J. S.O. 
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CAPITEL CON FIGURAS DE OITO APÓSTOLOS . 

SECULO XII. ESCULTURA SOBRE CALCARIA . 35 CM DE ALTURA. 

PROCEDENTE DO MOSTEIRO DE SAN BENITO DE SAHAGÚN. 

LEÓN. MUSEO DE LEÓN, N. 0 INV. 1 

Un dos lugares comúns da linguaxe helenístico-romana que transformou a nova es

tética medieval é o dos personaxes enmarcados por arcadas, sintagma formal ele 
gran fortuna. Os personaxes clispostos pautada e ritmicamente, simétricos e isocé

falos, por medio do elemento ordenador que é o arco, clocuméntanse na eboraria 
tarcloantiga ou na plástica altorneclieval. A arte románica utiliza o esquema, pero, a 
diferencia das etapas anteriores, corneza a recupera-lo carácter volumétrico e físico 

das figuras, o que non tardará en provoca-la ruptura dese angosto marco. Portadas, 
linteis, tímpanos, columnas e capiteis son os lugares elixiclos para ese renacer da na

rración, paralelo á recuperación da vitaliclade naturalista. Co capitel historiado, es
cenas máis ou menos clesenvolviclas e personaxes gañan presencia e vida sen que se 

percla por iso o concepto portante do elemento co que se articulan. 

O capite l con figuras de oito apóstolos que vernos é un bo exemplo. Baixo unha ar

cada aparentemente sen rematar que curnpre funcións de cimacio, orclénase unha 

ga lería ele figuras que lernbra un friso continuo dobrado en catro para adaptarse ó 
tronco ele pirámide que o soporta. Pero os apóstolos rnóvense neste espacio e xiran 

os seus mstros nun intento ele comunicación aínda nacente; son personaxes de tra
zos incli vicl iais (incluíndo atributos, corno as chaves de San Pedro), con indepen

dencia do elemento portante e sen sensación ele repetición gracias ó movemento das 

súas posturas e roupas. A fina talla ele clobras e cabelos, ás veces en ondas e outras 

en gueclel las, anima tóclalas superficies en efectivo contraste coa lisura dos arcos. As 
esaxeradas cabezas de dilatadas pupilas intensifican a impresión de viveza. Os pés 

descalzos parecen evoca-la vocación peregrinaclora do apostolado. 

Temos que lamenta-los estragos producidos no rnosteiro cluniacense afillado ele 
Afonso Vl, que procluciu esta e outras obras, un dos rnáis importantes da penín

sula durante a plena rnedievalidade e fito da Reforma á beira do Camiño santia
gués. Aíncla sobreviven significativos restos e a posibiliclade de desenterra-la 

planta da igrexa, xa exhurnancla parcialmente nos anos trinta, cando chegaron ó 

Museo numerosos vestixios escultóricos. Este capitel, entre outros conservados 
(in si tt1, M.A.N., Museo das Benedictinas, coleccións privadas), está entre os rne

llores e foi mercado por Álvarez ele la Braña hai rnáis ou menos un século . Polas 

súas pequenas climensións e carácter exento, poclería quizais facer pensar na exis
tencia clun claustro, dotado ele repertorio escultórico, que se dataría na segunda 

metade do século Xll, aínda que tamén puido pertencer a outro elemento arqui

tectónico, como unha ventá ou soporte xeminaclo (tal vez ílanqueada cloutros 
dous capiteis entregos que completarían, dous a dous, o número dos apóstolos). 

De tódalas maneíras fo¡ relacionado cunha segunda fase construtiva do templo ro

mánico, neste período, que puiclo rematarse co traslado das reliquias dos márti
res Facundo e Primitivo dende a igrexa vella ó novo altar en 1213. 

L.G.L. 



Bibliografía: GRAU, L. (coorcl.): Guía-catálogo del Museo de León, Vallaclolicl, 1993, nº 54; POR
TER, A.K : Ronwnesc¡ue swlplure of llie pilgrinage roads, Boston, 1923, lám. n.º 768; SÁNCHEZ, 
M.P.: El monasterio de los santos Fawndo y Primilivo de Sahagtín , Sahagún (León) , 1993, p. 24. 
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CAPITEIS CISTERCIENSES. 

ANÓNIMOS. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XIII. GRANITO. 

SOBRADO (A CORUÑA). MOSTEIRO DE SOBRADO DOS MONXES 

A importancia que o mosteiro cisterciense de Sobrado dos Monxes tivo e ten den
tro do fenómeno das peregrinacións a Santiago queda patente na revisión da súa 
documentación, na que a tradicional hospitalidade monástica establecida pola Re
gida Benedicti será unha constante ó longo da súa historia. Xa na lclade Media cons
tátase como unha parte das cuantiosas rendas do mosteiro se destinaban á ali
mentación ele pobres e peregrinos, onde tanto no mosteiro coma nas súas granxas 
será habitual a presencia ele 'frades staleiros". A documentación tamén nos permi
te coflece- la existencia, ó lacio da propia abadía, clunha edificación independente 
dedicada a hospital e hospedería, que quizais teña a súa orixe ó amparo das nece
sidades derivadas do paso polo lugar dunha ruta secundaria (o Camiño do Norte), 
sen esquecermos por suposto a proximidacle do propio Camiño Francés. 

Son numerosos os restos das primeiras construccións impulsadas polos cister
cienses en Sobrado que, clunha maneira dispersa, chegaron ata nós. Entre eles 
merece ser destacada unha ampla colección ele capiteis, dous dos cales, entregos, 
exhíbense aquí. O capitel clobre amasa grandes follas, cubertas completamente 
por innumerables incisións que, a modo ele nervios, parten dun refundido cen
tral; conforme as <lúas follas angulares acubillan bólas coas súas puntas lixeira
mente voltas, as frontais albergan caclansúa piña. Pola súa parte, o capitel simple 
ofrece clous carpos na súa organización: mentres o inferior componse ele follas 
simples percorriclas por múltiples incisións, o corpo superior opta por destacadas 
volutas angulares que se orixinan a partir de caulículos paralelos. 

Seguinclo a tese ele Valle Pérez, é bastante probable que a localización orixinal 
clestes capiteis corresponclese co primitivo claustro procesional, xa que a súa 
sub~titución por unha n<)Va fábrica clasicista no século XVll só permitiu que 
chegasen ata nós contadas pezas como as que nos ocupan. Sabemos que en 1213 
traballábase naque! claustro, o que nos proporciona unha data ele referencia en 
torno á que poder datar estes capiteis. Neles, como pode verse, as formas vexe
tais simplifícanse, e incluso un ceno esquematismo orienta a talla: a famosa Apo
logía ad .Guillelmun, Sancti-Theodorici abbatem, censura bernarclina á riqueza de
corativa dentro do mosteiro, parece permanecer como norma de conducta 
artística, sobre todo nun mosteiro que, como Sobrado, contara entre os seus pri
meiros moradores cistercienses co Jaber Alberto, arquitecto enviado polo propio 
San Bernaldo. O claustro, como referente ó paraíso bíblico que é, non pode con
ter unha natureza salvaxe e descoiclada, de aí a necesidacle da "domesticación do 
caos forestal" que sinala Georges Duby 1, e que é perfectamente aplicable ás sin
xelas formas ornamentais ele ámbolos capiteis. 

D.C.C. 

Nota 

1 DUBY, 1981, p. 116. 



Bibliografía: DUBY, G.: San Bernardo y el arte cisterciense, Madrid, 1981, p. 116; VALLE PÉREZ, 
J.C.: La arquitecti1ra cisterciense en Galicia, A Coruña, 1982, v. 1 (p. 80) e v. 11 (p. 35). 
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DE MIRACULIS SANCTI lSIDOIU. 

LUCAS TUDENSIS. SÉCULO XVI. PERGAMIÑO, 95 FOLIOS, 40 X 30 CM, A DÚAS 

COLUMNAS DE 28 LIÑAS, TÍTULOS E CAPITAIS EN VERMELLO. ÜS DOUS ÚLTIMOS FOLIOS, 

DE DISTINTA MAN, CONTEÑEN A REGIV\ DE SANTO AGOSTIÑO. ENCADERNACIÓN 

ORIXINAL, EN CARTÓN E como VERMELLO, CON BROCHES DE BRONCE. 

LEÓN. ARQUIVO Di\ REAL COLEXIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN, MANUSCRITO LXI 

A Lucas el e Tui supónselle nacido en León cara a 1180. A comezos do século Xlll , 

senda xa diácono, ingresou no mosteiro ele San Isidoro ele León ele cóengos re

gulares ele Santo Agostiño . Diácono e cóengo, permaneceu neste moste iro rnáis ele 

vin te anos. Antes de ingresar como cóengo , pero senda xa diácono , emprencleu 

unha longa peregrinación a Xerusalén , con estadías en Roma, Constantinopla, 

Chipre e Tarso. Ó regresar das súas longas peregrinacións tivo que se enfrontar 

coa secta dos albixenses, que inzaba a cidacle ele León , e principiou a redacción 

das súas obras. En 1239, senda mestrescola ele Catedral , case seguro que da ele 

Tui , foi elevado a bispo da cliocese tudense, onde fal eceu en 1249 . 

A súa obra rnáis coñecida é o Chronicon nmndi1
, comezada a instancias da raíña de 

León , dona Berenguela, na que recolle e continúa a dos cronistas anteriores. 

De a/lera vita .fideíc¡ue controversiís aclversus albigensiwn errores, libri 1Il2 é outra das 

obras ele don Lucas, que agora comeza a estudiarse con rnáis detemento , porque nela 

aparece a convulsión da cidade ele León ante un movemento social e herético, con

tra o que loiLou afoutarnente o noso autor. É o seu fundamental escrito teolóxico. Ne! 

amósase un decidido panexirista da práctica ele peregrinar, que, se ben non a consi

dera como un sacramento, é un sacramental afín ó sacramento da penitencia. 

O Líber de mí rawlis sancti Isidori, polos elatos que o mesmo escrito nos propor

ciona, tivo os seus comezos entre 1221 e 1224. O códice orixinal, que se garcla

ba en San Isidoro ele León, foi retirado do mosteiro , co fin ele lelo, polo rei Xoán 

II que rn orreu antes ele que puiclese clevolvelo . Pasou clespois ás mans de Isabel a 

Católica e as do mesmo carcleal Cisneros, que !lo entregou á Universidacle ele Al

calá , de onde volveu desaparecer, pero desta vez non se sabe canelo . Os cóengos 

isidorianos fo ron quen de facer, a cornezos do século XVI, unha copia do orixi

nal, que é a que estarnos a describir. juan ele Robles, p rior ele San Isidoro, traclu

ciu o manuscrito, que saíu do prelo en 1525. 

Dos seus setenta e cinco capítulos, os cincuenta e un primeiros clesc ríbenno-la in

vención do ca rpo ele Santo Isidoro, o seu traslado ele Sevilla a León e os favores 

que o Santo concecleu en torno ó seu sepulcro, moitos deles en auxilio da familia 

real leonesa. A partir do capítulo 52 insírese a vida e rnilagres ele San Martiño de 

León , cóengo da Colexiata (tl 203), afouto peregrino das rutas universais ele pere

grinación: Ovieclo, Santiago , Roma, Xe rusalén . . . O capítulo )QO(Vll menciona os 

peregrinos estranxeiros que percorren o "Carnili.o ele Santiago, que pasa onda o 

mosteiro de Santo Isidoro''. No Arquivo da Real Colexiata ele León hai outros dous 

manuscri tos do Líber de Mí raw lí s, datados no século XVI. O n. º 62, en pergamiño, 

é a traducción ó castelán ele juan ele Robles. O 63 é o texto latino en papel. 

A.VG. 



Notas 

' TUDENS!S, Lucas ele: Chron icon 111undi ab origine usc¡ue Gel eram MCCLXXIV, ecl ic. A. Schott, 
Hispaniae illustratae, IV, Francfon, 1608, pp. 1-116; LUCAS, Obispo ele Túy: Crónica de Es
paiia , Primera edición del texto romanceado, conforme ci un códice de la Academia, p1·eparada y pro-
logada por julio Puyo!, Madrid , 1926. · 

TUDENSIS, Lucas ele: De altera vita fideic¡ue conlroversiis adversus Albigensium errores libri lll, 
eclic. j. 1'1I ~r i ana , lngolstaclt , 1612. 

Edicións 

De mirawlis Sancti lsidori, Acta Sanctorum , t. 1, apri l, 353- 364; Los Milagros de Sa 11 Isidoro, trad. 
de juan ele Robles, Salamanca 1525, reecl ic.: León, 1992; Cí. DÍAZ Y DÍAZ, M.C.: lndex scriptorum 
laLinoru111 medii Gcvi hispanorum, Madrid , 1959, n.º 1226- 1228, pp. 263- 264; DOM ÍNGUEZ, !.: 

. Autores espirituales espwioles en la EdGd·Media , Reperto rio de /-IisLoria de IGs ciencim eclesiásticas en Es
JJGlia , v. !, Salamanca 1967, n.º 98, p. 229; VITA Sa 11 cti Ma rLini Legionensis ... opera, t. 1, Segovia, 
Lorenzana, 1782, Vll- >G'\111. PL, 208, 9-2~-. tracl caste llana ele juan ele Robles: RISCO , ES, XX,\.'Y, 
Mad rid 1786, pp. 379-407; VIÑAYO GONZÁLEZ, A.: SGn Martín de Leó11 y su GpologéLica a11tUu
día, Madrid , 1948, pp. 217-263; texto da VitG sw1cLi lvlarLi ni en latín e castelán. 

Bibliografía: FERNÁNDEZ CONDE, ].: "El biógra fo contemporáneo ele Santo Manino", Isido
rianG, León, n.º 1 (1987), pp. 303- 334; GÓMEZ SOBRI NO, X.: "Lucas ele Tuy". En Gran Enci
clopedia Ga ll ega, v. XIX, p. 21 6; HENRIET, P.: "I-Iagiograph ie et politiquea León au clébut elu 
XI 1 le siécle: Les chanoines réguliers ele Saint- lsiclore et la prise ele Baeza", Revue Mabillon, nou
velle série, t. 69, n. º 8, (1997), pp . 53-82; !-!OLLAS, M.L.: Lucas of Ttíy and Thi rLeenth Centwy 
León, Yale Un iversity, 1985; VIÑAYO GONZÁLEZ, A.: "Lucas ele Tuy y los valores espirituales 
ele la peregrinación cristiana", Astori ca, n.º 17, (1997), pp. 225-230. 
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MISA DE PEREGRINOS. 

CíRCULO DE jAUME HUGET. SEGUNDA METADE DO SÉCULO XV 

TÉMPERA E OURO SOBRE TÁllOA. 83 X 72 CM. 

MADRID. MUSEO THYSSEN-BORNEMJSZA, N° CAT. 199 (1985.13) 

Esta táboa, procedente dunha colección privada americana, foi adquirida en 1985 

polo actual barón Thyssen-Bornemisza para a súa colección establecida naque! 

momento en lugano. A obra é o único exempla' ele pintura espall.ola da segunda 

metacle do século XV que posúe o Museo Thyssen-Borne~nisza de Madrid e que, 

dende a súa adquisición, foi obxecto de comentario nos distintos catálogos da co

lección, onde se rexistrou como anónimo espall.ol próximo ó círculo ele jaume 

Huguet. A pintura , que se titulou A Carie/acle, figurou na exposición celebrada na 

Academia ele San Fernando ele Madrid en 1987-1988, co suxestivo subtítulo Re
parto ele esmola a peregrinos, transformándose posteriormente, nas publicacións do 

museo, en Misa de peregrinos. 

A témpera, que con seguriclacle formaba parte dun conxunto máis ambicioso, po

siblemente desmembrado e disperso, representa unha misa e no seu transcurso un 

santo reparte esmola entre varios peregrinos, que conforman unha ordenada cola 

á nasa esquercla. O fondo da escena, con licencias por parte do pintor, remítenos 

ós espacios das igrexas góticas da zona do levante espall.ol. Nestes conxuntos as 

capelas latera is clispóñense entre contrafortes, envoltas, exteriormente, por un 

muro continuo. Esta singulariclacle do gótico levantino, cunha forte esquematiza

ción, é a que recolle o naso pintor para organiza-lo último plano da pintura. 

Os escasos atributos que porta o santo que reparte as esmolas fan case imposible 

a súa identificación. Sen embargo, existen algúns elatos que poden servir para 

desvela-la identidacle do santo home. O primero é a súa rica indumentaria, que 

nos revela unha posición económica folgada. A súa roupa, rematada con peles de 

armiño nos puños e na dobra, coincide cos hábitos usados polos oficiais de xus

tiza e maxistraclos. Entre os santos que exerceron o oficio ele avogados, con de

voción no levante espall.ol, figura Santo lvo, que ademáis de avogado e santo fo¡ 

consagrado sacerdote. A identificación con este benaventuraclo formúlase con 

tocio tipo ele reservas xa que para establece-la súa correcta identidade sería nece

sario coñecer algunha táboa máis do altar. 

Este mestre anónimo clebuxa con coidado os perfís das súas figuras, valéndose da 

liña para organiza-los distintos pregos das vestiduras , as faccións dos rostros ou os 

dedos das mans. A dificultacle que ten para compoll.er obsérvase en partes signifi

cativas como o altar, o estrado onde se coloca o sacerdote principal que oficia a 

misa e no atril clun dos seus asistentes, tratados cunha perspectiva cabaleira. O 

acólito á clereita, que leva as viñateiras nas súas mans, rompe coa súa proporción 

o conxunto, integrándose con dificultade na pintura. Os peregrinos, recoñecibles 

palas cunchas prendidas nos seus sombreiros, constitúen un expresivo grupo onde 

o artista incluíu entre eles a un cego. A témpera é tamén unha elocuente obra polo 

Calvario que decora o altar e que nos remite ó concepto do caclro dentro do cadro. 

M.B. 



Bibliografía: BORGHERO, G. : Thyssen- J30 1'11 e111 isza Colleclion. Ca talogue Raiso1111é of th e Exhibi
ted Wo rils of Art, Milano, 1986; PITA ANDRADE, j. M. e BOROBIA GUERRERO, M".M. : Maes 
tros Antiguos del Museo Tliyssen- J3o l'll e111isza, Madrid, 1992; WATTEVILLE, C. de: Tl1ysse11- Bor-
11e111 isza Colleclion. Cuide to tlie Exhibi ted Wo rhs, Milano, 1989. 
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CONSTRUÍNDO A COMPOSTELA MEDIEVAL: A NECRÓPOLE 

Como correlato ineludible da fundación da igrexa ele Santiago témo-la aparición 

clunha área cemiterial no seu contorno, nun espacio, o atriwn, que se define no 
momento mesmo da decisión da construcción da igrexa, feito derivado, por ou

tra parte, do costume cristián ele enterrar ad loco santo e da prohibición ele que o 
enterramento se realice no interior da igrexa. As escavacións arqueolóxicas puxé

ronnos ó clescuberto todo un conxunto ele tumbas que reflicten a ampla e inten
sa existencia clun cemiterio que xorcle coa igrexa ele Afonso II, a principios do sé

culo IX, e perdura ata a segunda fase da construcción da Catedral románica, 
arreclor da primeira metacle do século XII, e que, aclemais, ocupará parte do es
pacio corresponclente a unha necrópole anterior, que responde a unha sacraliza

ción cleste mesmo espacio en tempos da baixa romaniclacle e primeiros séculas 
meclievais, aproximadamente entre os séculas IV e VII. Estas clúas circunstancias, 

o prolongado uso do cemiterio altomedieval, coa consecuente variabiliclacle das 
estructuras funerarias, e a existencia cloutro anterior, xerou moita confusión á 

hora de interpretar uns restos arqueolóxicos que non son más que visión frag
mentaria clunha realidacle histórica moito máis rica e complexa. 

O cemiterio clispoiiíase nunha ampla área da fronte occidental da igrexa, proxec
Lánclose arreclor da mesma nunha franxa estreita e inmediata ós muros da propia 

basílica. As tumbas, que acollen sempre inhumacións inclividuais de carpo esten

cliclo e sen ningún acompaiiamento ele ofrendas funerarias, presentan diversas 
fórmu las en función da evolución do rito ó longo de tres séculas e da condición 

social ele quen se inhuma en cada unha delas. Así, encontramos que a fórmula 

máis estenclicla é a tumba sinxela conformada por un muro ele peclras e cuberta 
ele laxas, que ocupaba especialmente tocia a última etapa de uso do cemiterio e 

parece acoller xente común, entre a que destaca a presencia clalgún peregrino. De 

parecidas características, aíncla que con algúns matices máis debidos ós cambios 
nas formas que á condición social do enterrado, son as tumbas en forma ele arco 

ele paréntese ou aqueloutras rectangulares cunha construcción máis coiclacla, que 
inclúe a presencia el e materiais ele certa caliclacle, como ladrillos, aíncla que en 
condición ele reaproveitamento ele estructuras anteriores. 

Outro grupo máis específico é o que engloba as tumbas escavadas na rocha natu

ral que aparece clebaixo da capa de terra na que se asentan tóclalas estructuras da 
Compostela altomeclieval, así como a propia necrópole. A este grupo parecen co

rresponde-las tumbas máis antigas da necrópole, pero tamén aquelas que, me

cliante unha cuberta en forma ele laxa monolítica con inscrición, permítennos sa
ber que pertencían a persoas ele especial relevancia no contexto da basílica 

compostelá, fundamentalmente no ámbito relixioso. A máxima expresión clesa re

levancia a través da tumba está na aparición ele recintos funerarios , mausoleos, 
construíclos aclxacentes ás paredes da basílica. 

O primeiro deles contiiia a lauda da tumba ele Teoclemiro; a súa aparición cons

titúe unha proba inequívoca da existencia cleste personaxe e a súa vinculación ó 

clescubrimento da tumba, tal e como as fontes clocumentais xa sinalaban, ó tem-



SANTIAGO 

307 



SANTl1\GO 

308 

po que nos ofrece a lauda epigráfica máis elaborada e un posible referente for
mal das que a sucederán. Trátase clunha peza rectangular cun rebaixamento pe

rimetral que encerra un campo epigráfico, onde se recolle a elata da marte cleste 
prelado (843), e outro decorativo, que aparece presiclinclo a inscrición e recolle 

unha cruz ele tipo asturiano con apéndice para suxeición a unha peafla ou a un 
hastil. Esta peza aparece nun habitáculo cuadrangular unido ó muro sur da igre
xa de Afonso lll, coa que carece ele comunicación directa . Está realizado en ca

chote ría ele xisto trabada con cemento e incluínclo perpiaflos graníticos reapro
ve i tados ele construccións anteriores, fábrica que ó interior aparece branqueacla 

por un estucado ele cal. Unido a este mausoleo aparece outro habitáculo ele ca
racte rísticas semellantes aíncla que ele peor fábrica, que parece corresponder ó 
enterramento clun presbítero chamado Anastasia , xa do século XI; correspon

dencia aíncla máis controvertida que a anterior dado que a lauda aparece sim
plemente formando parte dos entullos que ateigaban este espacio, sen ningunha 

indicación ele relación con ningunha tumba. 

Finalmente, unha das laudas con inscrición aparece vinculada a outro tipo ele 
tumbas, corno son os sarcófagos pétreos. Un tipo que resulta abundante nesta 

necrópole, pero problemático na súa atribución á mesma , xa que deberían res
ponder a unha das fórmulas máis características dos enterramentos ele perso

naxes de alto rango e, sen embargo, só mm caso vincúlanse a laudas ep igráfi

cas e ocupa unha posición destacada en relación á igrexa - sarcófago ele 
Aroa ldo-, mentres que os máis deles aparecen claramente reaproveitaclos, 

ben sen a súa tampa orixinal, ou ben con ela ou unha sernellante caracteriza

da pola decoración ele clobre estola, pero sempre ocupando unha posición 
marxinal dentro do conxunto do cemiterio. Dacio que a proximiclacle á igrexa 

era un privilexio moi requiriclo en momentos nos que o enterramento no in
terior do templo estaba vedado, estamos ante unha disociación entre o signifi

cado clestes sarcófagos e a súa inclusión neste cemiterio, circunstancia que só 

pode se r explicada en tanto que suxeitos a un proceso ele reaproveitamento in 
sitit ele elementos - sarcófagos e tampas- do cemiterio corresponclente á bai
xarromanidacle e Iclade Media temperá. 

Os sarcófagos enfróntannos a un dos problemas máis delicados á hora de inter

preta-lo cemiterio das basílicas ele Santiago. Referímonos á colisión espacial con 

outro anterior, ó que se superpón parcialmente e polo tanto non é sempre fácil 
clistingui-los compoflentes ele cada unha destas áreas cemiteriais . Así, a necrópo

le antiga consérvase alí onde a súa sucesora, a altomedieval, non incicliu de ma
neira significativa. É o caso do espacio que ocuparán os templos, ou nas áreas 

afastadas do adro das mesmas, así como tamén no espacio a ocupar polos edifi

cios non relixiosos, que xorden arreciar das basílicas compostelás. 

A cronoloxía clesta necrópole anterior á altomeclieval é ele máis difícil determi
nación, e en principio débese situar con cena marxe ele garantías entre o século 

V e o Vll, sen que ele momento leñamos indicios claros clunha fragmentación in

terna : os chamados cemiterios romano e suevo da bibliografía que ata agora tra

tara a cuestión; pero si podemos supoñer que estarnos ante a continuación ou 



substitución baixo ritual cristián da necrópole romana delatada pola presencia 
ata o século XVI de estelas funerarias galaicorromanas no contorno da Catedral. 
A esta necrópole cristiá, que parece dispoñerse de maneira extensa na ladeira 
onde se situaba o mausoleo apostólico, corresponderían as tumbas escavadas na 
rocha non antropomorfas: trapezoidais de esquinas arredondadas, co lugar da 
cabeza indicado só no interior, os sarcófagos pétreos, aínda que agora estean des
prazados, e algunhas tumbas de ladrillos ou tégulas. A carencia de enxoval e á 

orientación revela o carácter cristián deste cemiterio, mentres que a existencia 
dentro del ele casos ele destrucción ele tumbas con reaproveitamento dos seus 
materiais proba a súa longa existencia. 

].S.O. 

Bibliograíia: C!-IAMOSO LAMAS, M.: "Noticias de las excavaciones arqueológicas en la Cate
dral de Santiago", Co111poslcllwH1111, 1, n. 0 2, (1956), pp. 5-48 e 4, pp. 275- 328; Ídem: "Noti
cias de las excavaciones arqueológicas en la Catedral de Santiago", Compostella11u111, 11, n. 0 4, 
(1957), pp. 225- 330; GUERRA CAMPOS,].: E.xplorncioncs arc¡ucológiws en lomo al sepulcro del 
Apóstol Santiago, Santiago de Compostela, 1982; SUÁREZ OTERO,].: "Santiago en el siglo IX. 
La resurrección de una ciudad". En SINGUL, E (ed.): Santiago-Al A11dcilus. Diálogos artísticos 
parn ll/1 milenio, Santiago de Compostela, 1997, pp. 75-102; Ídem: "Sobre las laudas de doble 
estola en Santiago de Compostela e !ria Flavia: apuntes cronológicos e iconográíicos", Abre11tc, 
n.º 29 , (1997), pp. 41-77. 
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LAUDA DE DOJ3RE ESTOLA. 

SÉCULOS V-VI. REUTILIZADA NO SÉCULO IX. GRANITO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

Lauda ele forma trapezoidal cos lados menores curvos e unha sección transver
sal en segmento ele círculo. Ofrece unha boa factura, tanto na súa configuración 
xeral, coma na súa decoración . Esta última realízase a partir do c011.eciclo terna 
da "el obre estola", que neste caso parece adaptarse á evolución curvilínea da 
lauda. Apareceu corno tapa clunha sepultura antropomorfa escavada na rocha 
base do subsolo da Catedral; tumba que parece corresponder á necrópole xur
dicla en torno á primeira basílica ele Santiago (Afonso II) , dacio que se dispón 
próxima e paralela á súa parecle norte e foi posteriormente cuberta pola segun
da basílica, a mandada construír por Afonso III e consagrada no 899, na que o 
seu lugar estaba ocupado polo tránsito entre a igrexa e o baptisterio. 

Esta lauda sepulcral pertence a un tipo característico e abundante nos cemite
rios altomeclievais do noroeste hispánico, nos que aparece asociado a sarcófa
gos pétreos monolíticos. Esta especificiclade e frecuencia motivaron o interese 
da investigación, tanto dende a arqueoloxía coma da historia da arte; interese 
comprensible, aclernais, porque esta fórmula funeraria inscríbese nun dos pe
ríodos histó ricos máis relevantes , ó tempo que escuro, como é o que se refire ó 
tránsilo entre a antigüiclade e a Iclacle Media. Sen embargo, esta preocupación 
non reclunclou nunha resposta clara sobre o significado e a cronoloxía clestas 
laudas. Existen clúas posturas enfrontadas ó respecto. Unha sostén que estas 
laudas terían a súa orixe na tarcloantigüiclacle , un profundo significado simbó-
1 ico en relación á implantación e consolidación do cristianismo. Outra relaxa a 
proposta cronolóxica , á que lle outorga unha aclscrición máis decididamente 
medieval, con prolongación incluso ata momentos tardíos clesta etapa, e unha 
menor atención á súas implicacións iconolóxicas. 

Este exemplo compostelán aparece disociado do sarcófago pétreo para vin
cularse a unha tumba moito máis simple, tanto na súa realización coma na 
súa concepción. A forma e disposición clesta tumba coincide cunha ampla se
ri e dentro do cemiterio compostelán, que parece arrancar dos seus primeiros 
momentos (século IX) para perdurar ata finais do século Xl. Sen embargo, 
nos clemais casos a lauda non aparece ou é substituícla por outro tipo ele lá
pida, ele realización xeralmente máis simple e onde a decoración será substi
tuícla pola presencia ele epigrafía. Polo tanto parece que estemos ante un ar
caísmo, ou mellor, un simple episodio ele reaproveitamento clunha lápida ele 
boa factura nunha tumba simple. Dacio que esta reutilización proclúcese nun 
marco temporal moi curto, como é o da existencia da primeira basílica, pa
rece lóxico atribuír esta lápida a unha necrópole anterior; aquela que, se
gundo as fontes, aparecía abandonada cando se descobre o mausoleo apos
tóli co a principios do século IX. 

J.5.0. 



Bibliografía: CHAMOSO LAMAS, M.: "Noticias ele las excavaciones arqueológicas en la Cate
dral ele Santiago", Co 111 poslella11 u111 , 1, n. º 4, (1956), pp. 275- 328; GUERRA CAMPOS, ].: Ex

ploraciones arqueológicas en lomo al sepu lcro del Apóstol Sa ntiago , Santiago ele Compostela, 1982; 
SUÁREZ OTERO, ].: "Sobre las laudas ele doble estola en Santiago ele Compostela e !ria Flavia: 
apuntes cronológicos e iconográfi cos", Abrente, n. º 29, (1997), pp. 41- 77 . 
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LAUDA DE AROALDO. 

S ÉCULO IX (885). GRANITO. 227 X 77-44 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

Apareceu fragmentada , pero aínda sobre o sarcófago orixinal, no espacio do ac
tual deambulatorio, o que a sitúa nas proximidades da tumba apostólica. Corres

ponde ó cemiterio da basílica ele Afonso ll, aínda que mm momento no que esta 
era substituida pala de Afonso Ill. É a tampa coa inscrición máis amiga (885) , sal

vo a do bispo Teoclemiro. Presenta forma trapezoidal, algo tosca na súa consecu
ción, e unha sección plano- convexa face tada pero sen chegar a romper unha evo

lución tendente ó curvilíneo. Esta configuración achégaa ás tampas ele dobre 
estola, el e aspecto robusto en consonancia co sarcófago ó que corresponden, ó 

Lempo que a separa das outras laudas epigráficas, con tendencia ás seccións del

gadas e frecuencia das superfi cies planas. 

Estamos an te un interesante exemplo do tránsito entre clúas fórmulas tumulares 
formal e culturalmente diferenciadas - os sarcófagos con lauda ele dobre estola 

e as tumbas con lauda epigráfica-, por rnáis que algúns dos seus representan

tes poiclan convivir no tempo o no espacio . Neste sentido a data do sepulcro de 
Aroalclo convé rtese nun punto de referencia para o paso da Gallaecia tardoanti
ga á Galicia medieval. 

Aíncla dentro das laudas con inscrición , a de Aroalclo ofrece outras particulari
dades significati vas . Trátase do desenvolvemento da inscrición -HlC REQVIES

ClT FAMVLVS Del AROALDVS PReSBiTe R Die (?) Ka LendaS FeBRuariaS ERA 
DCCCCXXlll ª- nunha única liüa situada nun plano propio e ben definido: unha 

especie ele faixa que percorre lonxituclinalmente a parte a un tempo central e su

perior da peza. O referente desta disposición aparece na tampa do sepulcro de 
lthac io, ob ra tardoantiga ele adscrición concreta difícil aínda que dentro do pa

leocristi án , que foi levada a Oviedo para a súa reutilización no ámbito do pan

teón real asturiano. O esquema básico é o mesmo, só que na peza compostelá 
atenúase o carácte r de tapa con dobre vertente e pérdese a rica decoración que 
cobre a totalidacle da peza ovetense. 

A riqueza e ca liclacle estéti ca da tampa de Ithacio fixo que non pasase desaperci

bida, como o cl emostran os distintos comentarios que suscitou en diferentes mo

mentos históricos. Menos o fa ría nunhas elatas nas que a súa vinculación á mo
narquía conve rteríaa en máis que un simple referente formal , quizais nunha 



clave simbólica; elatas nas que, aclemais , asístese á plena integración da tumba 
apostólica no marco político-icleolóxico da monarquía asturiana, a través da in-_ 

tervención ele Afonso lll . Non debe resultar estrafi.o que nun repertorio funera
rio en pleno proceso ele cambio se traspasasen fórmulas inclentificaclas con ese 

ámbito político- icleolóxico , aíncla que no traspaso se cleixasen atrás connota

cións estéticas que resultaban técnica e iconoloxicarnente propias clunha reali
clacle histótico-cultural xa distante. 

J.S.O. 

Bibliografía: SUÁREZ OTERO, j.: "Santiago en el siglo IX. La resurrección ele una ciudad"- En 
SlNGUL, E (ecl.): San tiago- Al Anclalus. Diálogos artísticos para un milenio, Samiago ele Compos
tela, 1997, pp. 75-102. 
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L i\UDA DE A NASTASIO. 

985 . PIZARRA. 176 X 64-56 CM . 

S ANTIAGO DE C OMPOSTELA . MUSEO DA C ATEDRAL 

Lauda rectangular ele pizarra. Presenta campo epigráfico rectangular, delimitado 

por unha liña incisa, con lencla en tres liñas encabezadas por unha cruz ele lacios 
iguais: IN HOC TUMULUM QUIESCIT CORPUS PECCATOR ANASTASIUS PRESBITER 

E CONFESSUS QUI OBllT DIE V .. ERA lXX!Il. 

A súa conservación xeral é boa, aíncla que presenta un forte desgaste en partes do 

texto, circunstancia que cabería relacionar cunha localización 01ixinal mm lugar 
ele paso. Sen embargo, apareceu entre os entullos que cubrían o recinto funerario 

un ido a outro similar que cantiña a lápida do bispo Teoclemiro e que estaba pe

gado á súa vez á parecle sur da basílica ele Afonso lll . 

A relación entre a lauda e o recinto no que apareceu parece bastante cuestionable, 

ciado que estamos fronte a un proceso ele deposición secundaria e non parece ló

xico que a lápida se levantase para clespois pasar a formar parte do recheo da es
tructura á que previamente pertencía. Tampouco parece un edículo funerario un 

luga r forte rnente sometido ó paso da xente. Máis ben ó contrario, a existencia do 
edículo presupón un esforzo na protección clunha ou varias tumbas ele carácter es

pecialmente significado; carácter que, se ben se lle pode atribuír a Teoclerniro, re

sul ta máis estraflo para un personaxe que corno Anastasia ofrece a mesma condi
ción que o resto dos enterrados baixo lápida epigráfica e para o que non atopamos, 

aclemais, ningunha especial mención dentro da documentación escri ta . 

Unha característica singular clesta lápida é a inclusión posterio r clun novo norne, 
o ele Freclalburcla que, precedido da típica cruz ele brazos iguais e sen máis incli

cacións, aparece nun dos extremos da lauda. Estarnos ante a exteriorización clun 
fenómeno bastante común nesta necrópole, como é o da reocupación das tum

bas; reocupación que no interior dos sepulcros se rnanifesta pola presencia ele va
rios cadáveres . Polo xeral, só un aparece na súa posición orixinal , o que fo i de

positado en úl timo lugar, rnentres que os ou tros con fo rman a penas unha morea 
el e ósos clesprazaclos ós pés da tumba. 

13ibliografia: GUERRA CA MPOS, j. : Exploraciones wr1ueológicas en tomo al sepulcro del Apóstol 
Santiago, Samiago ele Compostela, 1982. 

].S .O. 
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LAUDA DE DAGAREDO. 

1062. GRANITO. 165 X 62-50 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

Lauda trapezoidal de corpo groso configurado en dous planos unidos entre si 
por superficies inclinadas coas arestas reforzadas por listeis de sección curva. O 
campo epigráfico está reducido a tres liñas nunha ben definida franxa central; 
franxa que se corresponde co plano superior da lauda, mentres que o inferior 
define a base ou asento da peza. Estas características integran a esta lauda nun 
dos grupos morfolóxicos básicos das tampas con epigrafía dentro da necrópole 
altorneclieval compostelá: laudas ele corpo trapezoidal con sección grosa ele for
ma trapecial e inscrición en clúas ou tres liñas sobre unha banda clisposta lon
xitudinalrnente no centro da peza. 

Apareceu cubrindo unha tumba escavada na rocha ele forma antropomorfa e si
tuada próxima á parecle sur da basílica de Afonso Ill. En realidade, esta tumba pa
recía configurar un grupo coa ele Martino e algunha outra arreclor clunha das por
tas laterais da igrexa, posición que non é casual, posto que representa unha das 
maiores aproximacións ó lugar santo, como eran os limiares ele acceso ó mesmo. 

A forma clestas laudas e, sobre todo, a claquelas nas que se constata a presencia 
clesa especie ele reforzo en forma ele cordón nas arestas, lémbranno-las amigas 
laudas ele clobre estola. A relación póclese interpretar como un arcaísmo produc
to da convivencia ele ámbalas fórmulas, na continuada presencia das ele estola a 
través do seu reaproveitamento , ou tamén porque pezas como a que comentamos 
foran obticlas a partir do retallado ele amigas laudas ele clobre estola, o que impli
caría outra manifestación da súa reutilización. 

BibliograÍía: GUERRA CAMPOS, J.: Exploraciones arqu eológicas en torno al sepitfcro del Apóstol 
Sa 11liago, Samiago de Compostela , 1982; SUÁREZ OTERO, J.: "Santiago en el siglo IX. La resu
rrección de una ciudad". En S!NGUL, E (ed.): Santiago-Al Andalu s. Diálogos artísticos para un mi
lenio, SanLiago de Compostela, 1997, pp . 75- 102. 

J.5.0. 
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LAUDA DE MARTINO. 

1047. GRANITO. 163 X 68- 55 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA . MUSEO DA CATEDRAL 

Trátase da lápida ele forma levemente trapezoidal e escaso grosor que correspon

día a unha tumba escavada na rocha, con configuración antropomorfa. Situábase 

xunto a outras tumbas semellantes no limiar clun dos accesos abertos no muro sur 

da basílica ele Afonso lll. O campo epigráfico, que aparece delimitado por unha 

litia incisa e acláptase á forma da lauda, presenta a común disposición en tres li

tias, pero coa particulariclacle clun maior clesenvolvemento do texto e unha sin

gu lar grafía: FONS : BENEDICTE Del : SUBTER TE: PROFLVEROREM : RECREET VT 

CIN ERES MART!NI PResbyterl ET ConFeSsl : QVl IN HOC TVMVLO QVIESCIT IN 

PACE: SVB DIE: 1111 L<alenDaS APrilis ERA lLXVlll. 

É un exemplo do tipo ele lápida epigráfica máis común no cemiterio altomeclie

va l compostelán, tanto pola forma coma pola técnica ; unha morfoloxía que xor

cle xa no sécu lo X pero que acacia o seu máximo clesenvolvemento no século XI, 
ó que pertence esta peza (104 7). O personaxe tarnén presenta as atribucións co

múns ós enterrados baixo lauda epigráfica en Compostela: "presbiter" e "confes

sus", sen do interpretada esta última corno sinónimo ele monxe. O texto é , sen em

bargo , bastante singular, cunhas referencias alegóricas que o apartan do esquema 

habitual que se cinxe a un formulism o funerario - Hic requescit, Hoc lornm conti

net, Man et hic twnulatus, etc.- , o nome do clefunto e a elata da marte. 

Bibliograíia: GUERRA CAMPOS, j. : fap loracio11 es arqueológicas en torno al sepulcro del Apóstol 
Santiago, Santiago ele Compostela, 1982. 

J .S.O. 
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LIBER 5 ANCTI } AC0 /31 , CODEX CALIXTINUS. 

S CRIPTORIUM DA CATEDRAL DE SANTIAGO. COMPOSTELA. CA. 1150-1160. 
PERGAMI ÑO. 225 Ff. 290 X 210 MM . LETRA CAROLINA, MIN IATURAS E CAPITAIS 

ILUMI NA DAS. 

SANTIAGO DE C OMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL 

A concepción compostelanista de creación da Roma ele Occidente smiacla por Diego 

Xelmírez non se lograría soamente co poderoso esforzo edilicio levado a cabo na ci

dade apostólica na prirneira metacle do século Xll: a construcción da Catedral ro má

nica, o pazo episcopal, a canónica, o hospital ele peregrinos, a praza do Paraíso e a 

súa mirífica fonte, o servicio ele conducción ele augas e a apertura ele novas rúas na 

ciclacle. Xelmírez tamén ambicionaba un monumento bibliográfico cleclicaclo á devo

ción xacobea e á promoción do Carnitio ele Santiago, que compilase a expresión in

telectual rnáis exquisita e completa da riqueza litúrxica, artística e musical da cultu

ra cri stiá medieval occidental. Esta obra non é outra que o Códice Ca lix tino, norne 

popular polo que é cmi ecido o exemplar máis completo e antigo do Líber Sancti ]a
cobi da Catedral compostelá. Copias posteriores clifundiron este monumental legado 

da cultura occidental, localizadas en diversas bibliotecas e arquivos europeos. Reci

biu o nome ele "Calixtino" polo interese dos seus verdadeiros autores en simular que 

íora o papa cluniaciense Calisto Il (1119-1124) o redactor do inspirado e volumi

noso Lexlo. A atri bución reforzábase coa imaxe do pontífice inclinado sobre a súa 

mesa ele Lraball o e escribindo o códice, miniada nunha letra "C" inicial do Libro l , 

unha das tres capilais con personaxes vinculados ó texto que integraba o Liber. As 

ouLras clúas iniciais iluminadas son o 'T' cleclicado ó Apóstol Santiago e o espectacu

lar "T'' do principio do Lib ro lV, na que aparece o arcebispo Turpín ele Reims, su

poslo autor desa parte do códice. Co Liber Sancti ]acobi a lgrexa ele Santiago quixo 

potencia-lo cul to xacobeo e a peregrinación occidental, entendida como o grande 

acontecemento da Europa cristiá do seu tempo. A composición da obra iniciaríase 

por inspi ración ele Xelmírez arredor de 1130, realizándose a maior parte dos cinco 

libros nos anos finais do seu episcopado, entre 1135 e 1140. O traballo continuou 

en anos posteriores á marte do arcebispo, lográndose a versión final entre 

1150-1160. Na década ele 11 70 foron engacliclos ó texto uns apéndices con himnos 

e poemas, coa súa notación musical corresponclente. A partir do "Calixtino" orixinal 

íixéronse para diversos lugares ele Occidente varias copias manuscritas entre 1172 e 

1657, mm esforzo secular que signiíicou o p1incipal proceso ele transmisión textual 

proxacobea da Historia. Ese era precisamente o obxectivo do Liber: realizar unha 

obra ambiciosa que recollese tóclolos elatos sobre o culto xacobeo, a historia e rnila

gres de Santiago, o relato da creación da ruta ele peregrinación e a clescrición clunha 

especie ele guía práctica - o Libro V- con abundantes elatos e consellos ú tiles. O 

Libro l é ele carácter litúrxico, cleclicaclo ó servicio do cerimonial sacro compostelán. 

O Lib ro ll é un monumento haxiográíico: recolle as noticias sobre os milagres de 

Santiago, amplamente di fundidos palas rutas ele peregrinación. O Libro lll describe 

a Tran slatio do corpo do Apóstolo dende Palestina ata Galicia, integrando a tradición 

composte lanista do encontro dos discípulos ele Santiago coa raüia Lupa e os solda

dos romanos, antes do enterramento do Apóstolo. O atractivo poder narrativo desta 

parte do códice supérase amplamente co novelesco Libro lV, obra literaria que rela-



ta a épica xesta ele Carlornagno e dos heroes francos na 

liberación ele Hispania, o clescubrimento da tumba 

apostólica, a creación do Camiiio ele Santiago e a ins

tauración da lgrexa compostelá. O Libro V posúe un 

carácter eminentemente práctico, ó clescribi-los carni

ños ele peregrinación e ofrecer abundantes elatos valio

sos sobre os santuarios, as xentes, a xeografía, as augas, 

as ciclacles e os perigos da ruta. O Liber Sancti ]acobi 
consagrouse corno unha obra colosal para a promoción 

xacobea , un instrumento cultural, litúrxico e haxiográ

fico clirixiclo a engrandecer e prestixia-la sé apostólica 

e metropolitana ele Santiago de Compostela. 

F.S. 
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BibliograÍía: DiAZ Y DÍAZ, M.C.: "El texto y la tradición textual del Calixtino"- En Pisloic1 e i/ 
Cw111ni110 di Sa11lic1go. U1w climcnsione europw nella Toscana 111edioevale, Perugia, 1987, pp. 23-55; 
idem: El Códice Ccdixli110 ele la Caleclrnl ele Sanliago. Esluclio Coclicológico y ele con len ido , Santiago de 
Compostela , 1988; idem: "El Liber Sancti jacobi". En Sanliago. La Europa del Peregrinaje, Barce
lona, 1993, pp. 39-55; FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, l.: "A música litúrxica da peregrinación a 
Santiago. O Códice Calixtino". En Sw1liago, Cwniflo de Europa. Cult.o e Cultura na peregrinación a 
Composlela , catálogo, Santiago de Compostela, 1993, pp. 37-53; LÓPEZ-CALO,j.: "Música l. La 
música religiosa. A. Edad Media". En Grnn Enciclopedia Gallega, 1983, i'G'CII, pp. 89-90; Ídem: 
"La musique sur le chemin de Saint-jacques". En Sa11lic1go de Composlcla. 1000 w1s de pélerinage 
européen, Gante, 1985, pp. 195-iOO; Ídem: "La música en la Catedral de Santiago, a.el. 1188". 
En El Pórlico de la Gloria. Músirn, Arle y Prnsw11ie11Lo, Santiago de Compostela, 1988, pp. 39-54; 
LÓPEZ PEREIRA, X.E. (ecl., trad., notas): Guía medieval do peregrino. Códice Calixlino, libro V, 
Vigo, 1993; MEREDITH-JONES, C.: /-lisLoria Karoli /vlarni el RoLl10/a11cli ou Cl1ronique du Pseu
clo-Turpi11, Paris, 1936, Genéve, 1972; TEMPERÁN VlLLAVERDE, E.: "El libro primero del Có
dice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela", Co111pos1ellw1um, 1-2, n.º 37, (1992), 
pp. 63-150; ídem: "Algunas particularidades litúrgicas del libro primero del Códice Calixtino: 
acercamiento a las fuentes de la liturgia compostelana en el siglo Xll". En Aclas del 1 Congreso de 
Estudios jacobeos (Scmliago, 4-6/XI/1993), Santiago de Compostela, 1995 , pp. 685-695 ; Ídem: La 
lilLllgia propil1 de Sanliago en el Códice Calixlino, Santiago de Compostela, 1997; TORRES 
RODRÍGUEZ, C.: "Liber Sanctijacobi". En Gran Enciclopeclia Gallega, 1974, XIX, pp. 52-57; WI
LUAlvlS,]. e STONES, A. (ecls.): The Codex Calixlinus w1d lhe S/1rine of Sl.ja111es, Tübingen, 1992. 
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"OBTENCIÓN DO ARCEBISPADO" (HISTORIA COMPOSTELANA, II, 15). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SÉCULO XV. PAPEL, 300 X 250 MM . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA C ATEDRAL 

Diego Xelmírez (ca. 1068-1140) foi o prelado compostelán que máis esforzos 

realizou para engrandece-la sé apostólica xacobea, propiciando profundas remocle
lacións na ciclacle e na Igrexa ele Santiago, encamiñaclas a dignifica-la sé, promo

ciona-la peregrinación e o culto ó Apóstolo. A súa vontacle persoal e a súa enom1e 
capaciclacle ele traballo salvaron tóclolos atrancos sociais, económicos, administrati

vos, diplomáticos e políticos cos que se atopou no seu dilatado episcopado, man
tenclo con fim1eza as posicións da Igrexa compostelá contra os intereses particula

res dos graneles señores do reino, de cenas xerarquías eclesiásticas e da burguesía 
local. Xelmírez mantivo excelentes relacións coa Coroa castelá-leonesa e cos prin

cipais centros ele poder da Cristianclade occidental: a abadía ele Cluny e o papado. 
A súa hábil política exterior propiciou a apertura ele Galicia á cultura europea e o 
seu achegamento ós centros ele decisión ele Occidente. Este proceso ele apertura fa

voreceu unha rnaior instrucción do clero compostelán e clinamizou a profunda re
modelación da sé apostólica, inspirándose para as construccións e mellaras da ci

clacle e a súa Catedral nas expetiencias urbanísticas, arquitectónicas, esculóricas e 
de ourivería ele Roma, Cluny e Toulouse. Xelmírez foi consagrado como bispo ele 

Santiago o 21 ele abril ele 1101 (HC, 1, 9). A partir ele entón, a Catedral e a cielade 

ele Santiago experimentarán un crecemento das súas estructuras en consonancia co 
engranclecemento da sé apostólica, convertida en metropolitana en 1120 (HC Il, 

15). Con esta decisión ele Calisto II os bispos do "lugar apostólico" cleixarían ele 

considerar un agravio que a sé cornpostelá, lugar de repouso dun apóstolo de Cris
to, non fose adornada coa categoría arcebispal e carecese do rango metropolitano. 

Nesta Jaita ele Xelmírez pala obtención do arcebispado, o prelado non dubidou en 

agasallar á aiistocrática e esixente curia romana, ó legado pontificio e á abadía de 
Cluny coa cloazón ele grandes cantidades de ouro e prata , ben documentadas na 

Historia Compostelana (HC, II, 4, 6, 16, 20, 64). A extraordinaria relevancia desta 
obra historiográfica, concibicla cara a 1100 por Xelmírez ou por alguén do seu con

torno , baséase nos testemuños clocumentais que relatan os feitos memorables do 

episcopado xelmitiano. A súa finalidade principal dirixíase a prestixia-la acción de
cidida do prelado, deixándolle ós seus sucesores abundantes probas notariais dos 

fundamentos, clereitos e posesións da Igrexa ele Santiago. Esta visión ele grande al
cance e os propios conticlos do texto presentan un fascinante fresco medieval ele 

vicia, cultura e rnentaliclade, adernais de elevarse como unha das fontes históricas 
rnáis importantes da Iclade Media europea. 

Bibliografía: DÍAZ Y DÍAZ, M.C.: "Historia Compostelana". En Gran Enciclopedia Gallega, XVII, 
198 1. pp. 128-130; FALQUE REY, E. (ed., trad ., notas): Historia Co111poslela11a , Madrid, 1994; 
REILLY, B. E: "The Historia Compostelana: The Genesis and Cornposition of A Twelfth- Century 
Spanish Gesw", Spcctdt1111 , n.º 44, (1969), pp. 78- 85; VONES, L.: Die "Historia Compostellww" 
u11d di e l<irchrnpolitil1 des No rdwestspa11ischcn Rm1111 es 1070-1130. Ei11 Beitrng zur Geschischle der 
/3ez ic/1u11grn zwischrn Spcmicn 1111 de111 Papsttum zu /3egi1111 des 12. jahrh1111derls, Kóhl . 1980. 

F.S. 
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CAPITEL XELMIRIANO. 

ANÓNIMO. CA. SEGUNDA DÉCADA DO SÉCULO XII. GRANITO. 38,5 X 25 CM. 

PROCEDENTE DA TRIBUNA DA CATEDRAL DE SANTIAGO (?) / 

PRIMITIVA FACHADA NORTE (?). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

Depositado nos almacéns do Museo da Catedral ele Santiago, a estructura que 
conserva amósanos un primitivo capitel entrego. Divíclese en clous carpos, dos ca

les o inferior é ele maior tamaño; graneles follas, percorriclas por un nervio cen
tral, decoran a estructura, ó tempo que a presencia dos dous carpos outórgalle 

unha maior plasticiclacle e dinamismo á peza. O segundo cofigúrase a partir ele 
volutas esquemáticas, ele tradición corintia. 

Nesta peza resulta moi evidente como as amplas e grasas formas quedan per
íectarnente perfiladas polos contrastes lumínicos; desta maneira, tóclalas super

fici es do capitel chaman a atención, caliclacle especialmente necesaria para 
aquelas pezas que, pola súa colocación a grande altura ou en lugares ele limita

da accesib iliclade visual, precisan dunha decoración na que se prime unha mor
foloxía básica ele fácil percepción, fronte á rninuciosiclacle e delicadeza que alí 

poidan resultar inútiles. 

É por iso que o tarnaf'10 e configuración estilística deste tipo ele capiteis ·remíteno, 

de maneira inexcusable, ó transepto e primeiros tramos das naves lonxituclinafs 

da propia Catedral cornpostelá. Non en van , podemos atapar nalgúns dos capi
Leis que se rven ele remate a columnas entregas nesta zona paralelismos manifes

tos, o que nos abriga a incluír estas pezas dentro do limitado repertorio ele capi

teis vexetais - "susceptible clunha producción case seriacla" 1- que canteiros máis 
ou menos hábiles tallarían para estas zonas do interior da basílica menos irnpor

tantes visualmente. Convértense cleste modo no contrapunto para a riqueza de
corativa da cabeceira e fachadas do transepto, onde a caliclacle artística clestes úl

timos espacios delata ós seus artífices como hábiles escultores. De feito, é esta 

división ele funcións e espacios a que contribúe a explica-lo rápido avance das 
obras da Catedral compostelá nos primeiros anos do século Xll. 

En función do xa comentado, podemos considera-la posible localización orixi
naria clesta peza nos primeiros tramos da nave central, concretamente na zona da 

tribuna ocupada polos órganos barrocos: o acoplamento e ancoraxe clestes faría 

necesaria a eliminación ele varios capiteis, entre eles os que aquí nos ocupan. De 
ser certa tal suposición, poderiamos concretar máis a cronoloxía, pois o derruba

mento da basílica prerrománica en 1112 permite pensar na conclusión do tran

septo e avance das obras nestes prirneiros tramos do corpo principal da Catedral, 
ele tal forma que a execución clestas pezas poderíase inscribir nun curto interva
lo temporal arreciar clesa elata. 

D.C.C. 

Nota 

1 MORALEJO ÁLVAREZ, S. (1983), p. 109. 



Bibliografía: MORALEJO ÁLVAREZ, S.: "Notas para unha revisión críLica da obra de K.j. Co
nant". En CONANT, K.j.: Arquitectura románica da catedral de Sa ntiago de Compostela, Santiago 
de CornposLela, 1983, pp. 89- 116. 
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ARCO CENTRAL DA FACHADA DO PóRTICO DA GLORIA (FRAGMENTO) . 

ÜBRADOIRO DO MESTRE MATEO . CA . 1200. GRANITO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

O artista que clirixiu a última etapa constructiva da Catedral románica ele Santiago 
foi o Mestre Mateo ele Compostela, o máis grande escultor e arquitecto da arte do 

Camiüo ele Santiago. Pouco antes da súa chegacla ó chantier a obra da Catedral pa
sara por un pe1íoclo ele acliamento dos traballos. Fernando Il ele León decide clarlle 

pulo definitivo ás obras en 1168, ofrecénclolle a Mateo, o 23 ele febreiro claque! ano, 
unha cloazón vitalicia ele clous marcos semanais, uns cen marabeclís anuais. O mes
tre conclúe a basílica xacobea levantando os clous tramos finais das naves maiores e 

labrando en granito o portal occidental - o Pórtico da Gloria- , situado entre clúas 
torres e protexiclo por unha fachada con amplas áreas caladas que permitían o paso 

da luz do solpor no interior do templo. Os tres pisos do Pórtico estaban protexiclos, 
cara ó exterior, por unha fachada que funcionaba como epiclerme translúcida. Esta 

pantalla pétrea foi substituícla na primeira metacle do século XVIII pola actual facha
da do Obracloiro. Mateo cleseüou a fachada cunha entrada cara ás naves organizada 

con tres graneles arcos, que permitían unha visión completa da humaniclacle repre
sentada no tímpano, arquivoltas e soportes do niple portal. O arco central ele entra

da estaba constituíclo por tres grandes arquivoltas fermosamente labradas. Ó exterior 
contén maior potencial "mateano", ó estar integrada substancialmente por figuras ele 

anxos co estilo humanista e naturalista que caracte1iza ó autor do Pórtico da Gloria-. 

Na arquivolta menor Mateo deseñou un motivo de orixe islámica que non fora uti

lizado ata entón en Galicia: unha cinta que contorna os arcos trilobulados, forman
do un lazo islámico ele posible inspiración taifa, semellante a determinadas decora

cións da Alxafería de Zaragoza. A segunda clecorouse con carnosos motivos vexetais 

e clúas cintas entrelazadas que perfilan a rosca da arquivolta; este entrelazo, tamén de 
orixe islámica, foi empregaclo, por exemplo, en Castillejo ele Monteagudo, Murcia. A 

personaliclacle artística de Mateo concibía o traballo do obracloiro dende a óptica do 
cleseñaclor, coordinador e director dos traballos de arquitectura, escultura e policro

mía. Aíncla que debamos atribuír á súa man unha parte notable das esculturas reali
zadas nos tres pisos superpostos do Pórtico, a magnitucle da empresa obrigou a unha 

distribución das pezas entre os membros máis dotados do obracloiro. Estes esculto

res e canteiros formaron un excepcional conxunto ele artistas, con influencias estilís
ticas e culturais procedentes de diversas rexións de Occidente vencelladas polos ca

miños ele peregrinación. O maior talento de Mateo foi saber aglutinar a un ecléctico 
elenco ele modos e ele estilos, favorecendo a creatividade, variedade, versatilidade e 

cosmopolitismo clun obracloiro único en Europa, creador dunha obra orixinal que 
recapitula tocia a arte do seu tempo. 

Bibli ograíia: YZQU IERDO PERRÍN, R.: "La fachada exterior del Pórtico ele la Gloria: nuevos ha
llazgos y reflexiones", AbrrnLe, n. 0 19-20, (1987-1988) , pp. 31- 39; Ídem: "O Protogótico". En 
A Cnteelral ele Sn11tiago ele Compostela, Laracha (A Corufia), 1993, pp. 230-235; Ídem: "Arte Me
dieval (ll )". En Gnlicin. Arte, XI, A Coru1ia, 1995, pp. 104-109. 

F.S . 
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UN LONGO PROXECTO EDIFICATORIO: 

O CLAUSTRO MEDIEVAL DA C ATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

ÉPOCA DE DON XOÁN ARIAS (SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XIII). 
SANTI AGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL, DEPÓSITO DA BUCHERÍA 

O día 9 ele se tembro de 1250 , don Xoán Arias , arcebispo compostelán , re
dac taba a escritura ele fundación dunha capela no claustro da súa Catedral , 
con des tino ó oficio ele defuntos pol o clero catedralicio e polos benfeitores 
da súa institución . Es ta é precisamente a data proposta para o acabamento 
do claustro medieval de Santiago de Compostela , mais a súa historia remón
tase a sécul as previos. Sabemos que a normativa de vida comunitaria, segui
da nas ca tedrais do norocciclente peninsular durante a alta Iclacle Media, esi
xía a existencia dunhas edificacións destinadas ó efecto, que na nosa 
Catedra l aparecen ben documentadas pola Historia Compostelana. Chegaclo o 
epi scopaclo/arcebispaclo de don Diego Xelmírez (1100-1140), os edifi cios da 
canónica situábanse ó sueste da Catedral , constituídos polo refec torio, o dor
mitorio , a adega e o primeiro pazo episcopal. Ademais de traslada-la resi
dencia dos arcebispos ó lado contrario da Catedral - o noroeste- e cons
tru ír un "admirable e adecuado" refectorio para os seus cóengos, foi don 
Di ego o primeiro en proxecta- la construcción dun claustro catedralicio, 
como os que puiclo ver en ca teclrais estranxeiras, unido á fachada meridional 
do novo temp lo , en obras neste momento . As noticias documentais sobre 
este propós ito constructivo continuaron durante os seguintes anos do seu ar
ceb ispacl o e en el atas posteriores, pero como unha simple intención sen ma
terializar. O cabido menor compostelán , baixo regra, continuou utilizando os 
ecli fic ios da vella canóni ca, á espera da edificación clun claustro cunhas de
pendencias ap ropiadas. Retornamos así a 1250, momento en que don Xoán 
Ari as fund aba a capela claustral, clara evidencia ele que, por fin , a Catedral 
ele Santiago gozaba do seu claustro , como Xelmírez desexara . A diferencia do 
primeiro proxecto , o edificado no século Xlll n on presentaba xa as depen 
dencias para un clero regular, innecesarias nun cabido plenamente seculari
zado. Pola contra, o novo edificio constituíuse mm lugar primordial do en
torno catedralicio para enterramentos e procesións litúrxicas. No século XV, 
as axitaclas relac ións en tre o arcebispaclo e os condes galegas procluciran va
rios disturbios na ciclade, nos que o claustro fo i moi clanaclo. Tralas repara
cións realizadas no mesmo en 1486 e en anos sucesivos, o arcebispo don 
Alonso IlI ele Fonseca (1507- 1523) decicliu en 1521 a edificación clun novo 
claustro , consonte cos gustos e necesidades da súa época . Ata aquí as noti
cias históricas sobre o claustro medieval compostelán. Sería nos anos sesen
ta do presente século canelo, durante os traballos de restauración na Cate
d ra l, aparece ron parte dos restos do antigo claustro, parcialmente 
conservados gracias ó fort e desnivel que existía entre este e a Catedral e ás 
obras renacentistas ele nive lación entre ámbalas superficies. Por fi n, en 1984 , 
escavouse a capela ele San Fernando, onde apareceron novos restos. Os ves
ti xios do claustro compóf1ense el e parte da bancada claustra l conservada in 
situ nas panelas este e norte, o muro perirnetral da panda este, un baluarte 
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unido ó muro sur da Catedral e unha serie de fragmentos de pintura mural , 
bases, fustes, nervios, cloelas, capiteis e claves ele bóveda, clistribuíc\os entre 

os fondos da escavación, o Museo Catedralicio e o Museo das Peregrinacións. 
Xunto a estes e a través dos fragmentos achaclos, Manuel Chamoso recons

truíu parte clun dos soportes do claustro e un arco completo, con restos de 
policromía. Tódolos elementos revelan que o claustro compostelán era un 

edificio ele características moi semellantes a outras obras realizadas durante 
o goberno ele don Xoán Arias, como a cubrición do refectorio do pazo arce
bispal. As arcadas eran c\unha riqueza decorativa comparable á do claustro 

da colexiata ele Santa María do Sar, mentres as pandas cubríanse mediante 
crucería, que debía pausar sobre ménsulas nos seus muros perimetrais. O 

claustro estaba desprazaclo varios metros do muro oeste do transep to sur, fei
to orixinaclo nas torres angulares, que ocupan os ángulos entre transepto e 

naves. Canto ás dependencias que puicleron ter acceso dende as súa·s gale
rías, recentes investigacións sinalan a importancia clun edificio localizado 

precisamente entre o claustro e o gran transepto catedralicio. Tratábase clun 
espacio proxectaclo en clous pisos, un ó nivel do claustro e outro, o superior, 

con entrada dende o interior da Catedral. A planta baixa era a sala capitular 
do cabido compostelán, na que don Xoán Arias fundou os citados oficios fú

nebres e que, ó cabo, acabou converténclose no panteón dos arcebispos da 
sé. É denominada pola documentación como dos Archiepiscopos e atopou o 

seu eco posterior na capela das Ánimas do claustro do século XVI. Aquí eli

xiu sepultura o prelado don Álvaro Núñez ele lsorna (1445-1449), separan
do o seu espacio funerario mediante unhas reixas e ordenando representar 

un programa iconográfico concreto. O seu sepulcro, hoxe conservado, fo¡ 

ic\ entificac\o entre os que hoxe se exhiben no claustro renacentista. Canto á 
sala superior, esta foi o tesauro da Catedral, que funcionou como eventual 

ámbito ele reunións do cabido debido ós naturais impedimentos que impo
ti.ía a función funeraria da sala capitular orixinal. Aquí garclábanse boa parte 

das riquezas da Catedral, xunto a reliquias e libros. Debido ós acontecemen
tos desatados durante o enfrontamento entre o arcebispo don Rodrigo ele 

Moscoso (1367-1382) e o concello compostelán, o tesauro converteuse nun 

lugar pouco seguro, que serviu ós poderes civís da ciclacle para encerra-lo ca
bido no seu interior durante nove días. Para solucionar esta situación, o cle

ro da Catedral clecicliu traslada-lo tesauro á torre que se comezara a cons
truir na panela norte do claustro durante o arcebispaclo ele don Gómez 

Manrique (1351-1362). Des te baluarte defensivo quéclanno-la base, atopa

cla por Chamoso, os seus muros reutilizados na fábrica do claustro renacen
tista e o seu coroamento, hoxe visible dende o extrac\orso das bóvedas da 

nave sur da Catedral. A estructura inferio r da torre serviu ele comunicación 

coa Catedral mediante unhas escaleiras, rematadas no seu piso baixo me
diante as fi guras ele clous guerreiros co escuelo da familia Manrique, conser

vadas i.11 situ e no Museo da Catedral. Canto ós pisos superiores, estes clecli

cáronse a tesauro do cabido e a librería capitular, esta última en 

funcionamento a partir da segunda metacle do século XV. O vello claustro 



SANTIAGO 

331 



SANTIAGO 

332 

compostelán tivo outras capelas funerarias ele menor significación e, sobre 
todo, arreciar súa clesenvolveuse unha importante liturxia fúnebre. Para re
matar, hai que sinalar que, nas clúas últimas décadas , novas intervencións ar
queolóxicas sacaron á luz varios restos escultóricos e ofreceron novas elatos 
sobre o proceso constructivo do cl austro renacente, ago ra en investigación. 

Bibliogralfa : BAR RAL IGLES IAS, A.: "O Museo e Tesouro". En GARCÍA IGLESIAS, j.M. 
(clir.): 11 rn tec/l(f l de Sa nt.iago ele Co mpostela , A Co ru iia , 1993, pp. 459- 539; CARRERO SAN
T1\ M1\ RÍ A, E.: "Las ciu dades ep isco pales del Rein o el e Galicia: Los resLos del claustro me
cli ev:i l de anliago ele Co mposte la". En Papers of lli e 'Medieval Eu rope Brugge 1997' Confe
rcnce (/ - '/ octo/Jc r / 997), lL vals., Ze lli k, 1997, vo l. 4, Rel igion and Belief in Me cli evc1/ Europe, 
pp. l 7 l- L O: fcl em: Las co 11 stru cciones ele los ca/J i/dos ca tedrali cios en los a11tiguos Reinos de 
León y Gc1/i cic1 du rc1nt.e la Edad Medi a, Lese ele douLOra mento in éd ita, 3 vols., Mac\ric\ , Uni
ve rsidad AuLónoma, 1998, vo l. 111 , pp . 763- 812; Ídem: "La Capilla de los Arzobispos, el 
teso ro)' la L0 1-re ele don Gó mez Ma nri que en la catedra l de Santiago de Compostela", Anua
rio del Depc1rt.c1111 ent.o ele f-li st.oria y Teoría de l Arte (U.A.M.) , vo l. Vlll, (1998), en prensa: 
CENDÓN FERNANDEZ, M.: "El sep ulcro del arzob ispo don Alvaro Núñez de !so rna en la 
caLed ra l de Sa nL iago'', Cuadernos de Estudios Gallegos, t. XLI! , (1 995), pp . 209- 226; CHA
t-.1IOSO LAMAS, M.: "Nuevas apo n ac iones al co nocimiento de l arte de l Maestro Mateo", 
Prfnc ipe de \liww , nº 96- 97, (1964), pp . 225-237; Ídem: "N uevos aspectos reconocidos en 
la obra del Maesl ro Maleo", Gaya, n.º 116, (1973), pp . 76-83; HISTORIA Compos telana, ed . 
E. Fa lque Rey, Madrid , 1994; LÓPEZ ALSINA , F: La ciudad de Sa ntiago de Co mpostela en la 
Alt a Ec/fü/ 1\1Iedic1, SanLiago ele Co mposLela, 1988; Ídem : "De la magna congrega tio al cab ildo 
ele Sa nti ago: refo rmas del clero catedra licio (830-111 0)". En IX Ce ntencí rio da Dedica(cio da 
Sé de Brnga. Congresso I11ternacional. Actas, vo l. 1, O Bispo D. Pedro e o Ambien te Políti co-Re
ligioso do Sérn lo XI, Braga , 1990, pp . 735-762; LÓPEZ FE RRE!RO, A.: Historia de la S.A.M. I. 
de S(ffJ tiago de Compostela, 11 va ls., Santiago de Co mpostela, 1898- 1909 (reecl . San ti ago de 
ComposLela, 1998) , vo l. V, ap. XXVI, p. 194; MEJIDE, G. e SEARA , E.: "Excavaciones en la 
caLedra l ele SanL iago", Revista de Arqu eología, n. º 12, (1988), pp. 57-58; OTERO TÚÑEZ, 
R.: "Proble mas de la caLed ra l ro mánica de Samiago", Compostellanwn , n.º 4, (1 965), pp. 
961-980; PÉREZ ROD RÍ GUEZ, Fj.: La Iglesia de Sa ntiago de Compostela e11 la Edad Media: 
El Cab ildo Ca tedl(f/ ic io (1 11 0- 1400), Santiago de Co mpostela, 1996; SUAREZ OTERO , j.: 
So 11 daxe cm¡u coloxica 11 0 cla ustro da Ca tee/ mi de Santiago de Compostela (Avc111 ce da memoria dos 
trn/Ja llos), SanL iago de Co mposLela, 1993 (memoria inédi ta da escavac ión); YZQUI ERDO 
PERR ÍN, R.: "Aproximac ión al esLu cl io del claustro medieva l de la Catedra l de Santiago", 
l3o letí11 de Es tu dios del Se111i11 a ri o fo nt cí 11 Sa rmi en to ele I-Iagiografía, Toponimia y 011 0111císti ca ele 
Ga licia, n.º 10, (1989), I-I omrnaje a Don Ra món Otero Ttíli ez, pp. 15-42; Íde m: "El arte pro
Logótico". En Gali cia , L. XI, Art e Medi eval (ll), A Co ru1ia, 1996 , pp . 70- 251; YZQUI ERDO 
PERR ÍN, R. e SICART GIMÉNEZ, A.: "O Gó Lico". En GA RCÍA IGLESIAS , j. M. (clir. ): A ca
tee/ m i de Sa 11tiago ele Co mpostela, A Co ru1ia, 1993, pp . 246- 265. 

E.C.S . 
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RESTOS ARQUITECTÓNICOS DUN PROXECTO DE CABECEIRA GÓTICA PARA A 

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. . 

ÉPOCA DE DON XOÁN ARIAS (SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XIII). 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. ÁREA ARQUEOLÓXlCA DA QUINTANA 

En 1934, as obras de restauración nos arreciares da Corticela sacaron á luz unha serie 

de restos arquitectói1icos que se prolongaban cara á praza da Quintana, zona na que 
A. López Ferreiro supuxo a ell.'istencia da torre do Anxo .. Estas noticias servíronlle a]. 

Carro García para considera-los ditos vestixios parte dun suposto pazo episcopal, atli
buído ó arcebispo don Berenguel de Landoira (1317-1325). En 1963, novos traba
llos de acondicionamento, esta vez na escalinata da Quintana, p1~oporcionaron outros 

vestixios arqueolóxicos, en relación cos ante1iores, que M. Chamoso considerou par
te do citado pazo arcebispal ou unha obra civil destinada a reunións públicas. Xa nos 

anos oitenta, JA. Puente Míguez declicoulle un amplo estudio a revisa-las temías ex
presadas ata a data, identificando os achaclos cos restos clunha abortada cabeceira gó

tica da Catedral, iniciada durante a prelatura ele don Xoán Arias (1238-1266). Os res
tos compóíi.ense por unha base ele altura irregular, articulada mediante arcos cegos e 

que, á altura da Corticela, presenta o abucinarnento do que clebeu ser unha porta. De
baixo da escalinata da Quintana sitúanse dous espacios de planta poligonal, interpre

tados como as p1imeiras capelas clunha coroa de capelas arredor do deambulatorio. 
Seguindo a interpretación de Puente, don Xoán proxectou unha nova cabeceira con

sonte coas concepcións do gótico francés. Con estas intencións, o prelado in tercam

biaría co veciflo mosteiro de Antealtares o actual terreo da Quintana e cloarta en tes
tamento á obra, ademais de recollerse en 1258 no tombiño de Concordias, corno a 

"obra nova da cabeceira de Santiago". A ampliación do templo proxectouse seguindo 

a disposición en tres naves da Catedral románica, á que se engaclía un prolongado 
presbiterio dende o transepto substituínclo o deambulatmio románico, composto por 

sete tramos, con capelas laterais ele planta cuadrangular e que daiían unha peculiar 
planta macrocéfala ó templo. Á altura do sexto tramo ab1irtanse dúas portas, unha ó 

norte e outra ó sur, rnentres a partir do sétimo iniciaiíase a coroa ele cinco capelas ra
diais, de perfil hexagonal. A obra debeuse paralizar durante a prelatura de don Be

renguel, con motivo dos problemas cos seus concidacláns. 

Bibliogra íia: CARRO GARCÍA , J.: "El palacio y la torre de don Berenguel en la cabecera de la 
catedral de Santiago'', Cuadernos de Estudios Gallegos, t. lll, (1948), pp. 347- 360; CHAMOSO 
LAMAS, M.: "Noticias sobre recientes descubrimientos arqueológicos y artísticos efectuados en 
Santiago de Compostela", Príncipe de Via na, n.º 122-123, (1971), pp. 35- 48; LÓPEZ FERREI
RO, A.: Historia de la S. A. M. l. de Sanliago de Compostela, 11 vols. , Santiago de Compostela, 
1898- 1909 (reed . Santiago de Compostela, 1998), vol. V, pp. 195-196; PUENTE MÍGUEZ,]. 
A. : "La catedral gótica de Santiago de Compostela: Un proyecto frustrado de D. juan Arias 
(1238- 1266)", Co111poste/lam1111 , XXX, n. º 3- 4, (1985), pp. 245- 276; Ídem: "Catedrales góticas 
e iglesias de Peregrinación: La proyectada remodelación de la basíl ica compostelana en el siglo 
XIII y su incidencia en el marco urbano". En VI Congreso Espaiiol de Historia del Arte. Los Ca111i-
11 os y el Arte, l. !! , El wte en los Camin os , Santiago de Compostela, 1989, pp. 121-133; YZ
QU !ERDO PERRÍN, R. e SICART GIMÉNEZ, A.: "O Gótico". En GARCÍA IGLESIAS,j.M. (dir.): 
A w tedral de Santiago de Co111postc/n , A Coru!'ia , 1993, pp. 246-265. 

E.C.S. 
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LIBER 5ANCTI ]ACOBI, CODEX CALIXTINUS. 

SCRIPTORIUM DA CATEDRAL DE SANTIAGO. COMPOSTELA. CA. 1330. 
PERGAMIÑO, LETRA GÓTICA, RÚBRICAS E CAPITAIS EN COR CON RISCOS, 

MINIATURAS. 122 FE, 331 X 245 MM. 

SALAMANCA. UNIVERSIDADE, BIBLIOTECA XERAL, MS. 2631 

As copias realizadas do Liber Sancti ]acobi no scriptoriwn compostelán durante o 
século XIV -British Library ele Londres, Biblioteca Xeral da Universiclacle ele Sa- · 

]amanea e Biblioteca Apostólica Vaticana- clemostran que o célebre texto com

posto e miniado nos anos finais do episcopado ele Diego Xelmírez (ca. 
1135-1140) gozaba amplamente do prestixio buscado polo seu mentor e pro

motor. A copia ele Salamanca é, pola boa caliclacle das súas miniaturas e acepta
bles capitais, a rnáis perfecta coñecicla das realizadas no XIV, aíncla que incom

p leta, ó carecer da rita escritura musical e dos apéndices do prototipo xelmiriano . 
A dependencia do Calixtino tampouco está asegurada canto a texto, ó cletectá

rense "pequenas pero abundantes e sorprendentes diferencias que separan ámbo

los manuscritos, sen que estas variantes se poiclan explicar por erros ou fallos ele 
lectura"'. Quizais a diferencia máis evidente sexa a presentación do texto en clúas 

columnas, fronte á liña corrida do orixinal e das copias ele Londres e do Vatica
no. As[ e con tocio, hai que destacar que esta copia foi realizada en Compostela, 

na primeira metacle do século XIV, no ambiente ele restauración cultural e ecle

siástica licleraclo polo arcebispo dominico don Berenguel ele Lancloira 
(1318-1330), rnantenclo a concepción orixinal da obra en cinco libros. Como é 

ben sabido, ó esforzo promotor e pastoral ele Diego Xelmírez clébese a idea de 

preparar un gran códice con tódolos datos posibles sobre o culto a Santiago o 
Maior, compilados en cinco libros de desigual extensión. O Libro I recollía os ser

móns para o cerimonial sacro, tratábase dun texto de carácter práctico para o ser
vicio litúrxico; o Libro ll, as noticias sobre os milagres do Apóstolo -feitos que 

movían a milleiros de persoas a peregrinar a Compostela, preparándose para un 
encontro co supranatural-; o Libro lll facía referencia ás orixes apostólicas da 

Igrexa compostelá, co relato da milagrosa translatio do corpo de Santiago dende 

Palestina ata Iria Flavia; o Libro IV prestixiaba a creación da Igrexa compostelá, 
coa xesta carolinxia da liberación ele Hispania e o suposto descubrimento da tum

ba xacobea polo propio emperador franco, a quen Santiago aparecéraselle en so

ños para indicarlle o camiti.o das estrelas que o conduciría ata os confíns de 
Occidente; o Libro V, finalmente,_ amosábase corno unha guía práctica para os pe

regrinos, coa descrición dos itinerarios a Compostela e. rnoitas noticias sobre os 

seus santuarios, ciclades e xentes da ruta. O Calixtino destacábase como unha 

grande empresa cultural colectiva, coordinada_ por un intelec~ual que puido se-lo 
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autor ele boa parte dos textos , inspirada e auspiciada polo primeiro arcebispo ele 

Santiago. O feito ele que o códice sempre estivese en poder do cabido catedrali
cio puic\o motiva-la encarga c\unha copia para a librería do arcebispo l anc\oira , 
ci ado o seu talante cul to e aristocrático (descendía dos condes ele Roc\ez e fora xe

neral dos dominicos), pero tamén o potencial que, como instrumento ele promo
ción, aínda posuía o códice xelmiriano . A procedencia francesa ele don Berenguel 
e a conl"ianza que a curia ele Avignon lle demostraba, facían do arcebispo com

postelán un crego ele grande influencia na corte papal, algo que en Santiago non 
se vivía dende o episcopado ele Xelmírez. O proxecto ele restauración e reorgani

zac ión da lgrexa compostelá liderado por l anc\oira , sumado á idea ele prestixio 

que toci o códice ri co ti1ia para as elites cultas ele Occidente, motivou a encarga do 

rico códice salmantino. 

Nota 

1 DÍAZ Y DÍAZ, M. C. (1993), p. 405. 

13ibliograíía: DÍAZ Y DÍAZ, M.C : "Copia del Códice Calixti no". En Sa11 Uago Camiíio de Euro
pn (ca t ~ l ogo da exposición), Santiago ele Compostela, 1993, p. 405, nº 105; iclem: "La Guía 
del Peregrino y el Códice ele Salamanca". En De Sall fi (1go y de los Cam inos de Sa11 liago, Santia
go ele Compostela , 1997, pp . 211- 223; GU iA del Peregri no del C(i/ ix li no de Sala111 a11 ca, Santia

go ele Compostela , 1993. 

FS. 
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Si\NTIAGO SEDENTE. 

SEGUIDOR DO MESTRE DA IMAXE DE SANTIAGO DE NOIA. TERCEIRO CUARTO DO 

SÉCULO XIV GRAN ITO CON RESTOS DE POLICROMÍA. 125 X 40 X 43 CM. 

A POBRA DO CARAMIÑAL (A CORUÑA) . IGREXA PARROQUIAL DE 

Si\NTIAGO DA POBRA DO DEÁN 

Perdida a ca rta puebla da localiclacle , es timase que a antiga Pobra do Deán foi 

fundada na prirneira metacle do século XIV a partir clun establecemento habita

cional preexistente, con tocia verosirnilitucle, un pequeno asentamento ele pesca

dores. Destinada a ser unha nova pobra marif'leira, sería atraída ó sefi.orío da Igre

xa ele Santiago mm momento ele clebiliclacle da monarquía , seguinclo a pauta 

xenérica cloutras vilas costeiras que, corno Pontevedra, Padrón , Muros ou Noia, 

se incorporaron á xurisclicción eclesiástica en idénticas circunstancias. En con

creto, debemos mirar cara ó episcopado ele don Berenguel ele Lancloira 

(1318- 1330) e inmediatos sucesores e, para a súa ulterior consolidación, ó man

dato ele don Lope ele Mencloza (1400-1445), prelado que pón en marcha un pro

grama municipal ele certa moderniclacle en Muros e Noia, que puido servir ele 

exemplo e modelo para idea-la anclaina posterior ele vilas como A Pobra do Deán . 

É precisamente na documentación do cabido cornpostelán da segunda metade ele 

século, no Tombo ll ele Tenencias, .onde atopamos a primera mención segura a 

esta vi la do Deán, en terra ele Posmarcos; se ben o Libro de posesións, anexión~, 

préslC/11105 e sinewra, precisa que foi en 4 ele diciembre ele 1454 canelo o cabido 

Lomou posesión definitiva do beneficio ele Santiago do Deán. 

A partir do século XV a localiclacle presenta unha fi sionomía cleíinicla, probable

mente pola especial predilección que cara a ela arnosan os cleáns Diego ele Tarnaio 

e Diego ele Muros e por ser un porto natural que confirma o seu auxe na ría de 

Arousa, función que o fai atraente para as institucións que se dedican a fomenta-la 

peregrinación -fenómeno que deixou menos testemuf'los na historiografía- e o 

asentamento clun continxente ele mercaclores e artesáns. Non tardaría en cof'lece r un 

novo impulso, ata o punto ele se converter no porto subsidiario ele Padrón, que ata 

rnecliaclos do século XV exerceu o control directo sobre tocia a costa norte da ría. 

Gobérnase por un Concello composto ele clous alcaldes, rexeclores ele mar e ele te

na e xustizas, aclemais do Deán, o seu set'tor tenitorial e xuriscliccional. Ten o rolo 

que acredita a súa condición vilega, casaría, fonte, bo templo , hospital para pobres 

e peregrinos ("extramuros", di algún texto) e unha torre e casa forte - O Castelo

que penence ó Deán ele Santiago; noticias que a presentan corno un burgo conso

lidado, o mesmo que as súas relacións cos portos galegas, cántabros e portugueses. 

De tocia esta vi taliclade farase eco a súa igrexa parroquial, dedicada a Santiago, dig

na clunha freguesía que prospera baixo a xurisclicción do cabido cornpostelán. Un 

edificio ele estilo "gótico mariiieiro", a ton cos templos ele Santa Clara ele Ponteve

clra e San Martilio ele Noia, no que queda de manifesto a influencia da arquitectu

ra mendicante. A cronoloxía achantada polo profesor Caamai1o Martínez para a súa 

fábrica medieval (finais do século XIV, primeira metacle do A.'V) parece a máis apro

piada. Non obstante, no recinto conviven sen estridencias , aclemais do gótico, 

obras do rnellor renacemento e barroco, a máis cloutras achegas do neoclasicismo. 
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Localizámo-la escultura ele Santiago no exterior do presbiterio, cobixacla por 

unha fornela aberta no muro en época incleterminacla, aíncla que sempre cles

pois de 1830, elata da extinción da Confraría da Virxe Peregrina, que aquí tiüa 

instalado un camarín coa imaxe da súa devoción. Procede, con mediana segu

riclacle, do primitivo altar maior do templo , onde clebeu estar asentada nunha 

estructura elevada sobre chanzos, xa que en 1664 infó rmasenos ele como "es ta 
Yglesia no li ene sacristia, sino w1 nicho subterran eo debajo del alta r mayor en e/onde 

no se pueden rebolver clos personas y con la wnicla cl se pierden los lwrnatos ele la ygle
sia, que son muchos y los mejores qu al ay en ninguna Ygles ia parroquial del ar(ov is
paclo .. . ", noticia que se complementa nos mandatos cl outra Visita, do ano 1733 , 

nos que se estipula "que en a vi endo caudales siifizientes, se revaje el retablo y altar 
mayor"; reforma executacla en 1755, el e facermos caso ó pagamento que recibe 

Domingo de Buesas, pedreiro, "por la obra que hizo ele alargar las gradas del altar 
mayor que eran nrny angostas''. 

A imaxe, de canon curto, e realzada sobre unha lousa que fai as veces ele peaña , 

representa a Santiago o Maior na súa condición ele Apóstolo , sedente, entroniza

do mm sitial de respaldo minúsculo. Apoia a man esquerda mm báculo espisco

pal en fo rma ele "tau", suxe itando coa dereita un filacterio que discorre paralela

mente á súa perna, enrolada nos extremos e anepígrafe, ó ter siclo privada da súa 

policromía, texto que sinala co xesto do dedo índice. Do seu conticlo , partindo da 

denominación con que aíncla hoxe se coüece ó Santo, é fácil concluír que aludía 

á identifi cac ión do retratado: "Sancti Iacobi Apostoli". Viste túnica longa e ele talle 

alto que, aíncla que anulada ele plasticiclacle no peito, acentúa a corporeiclacle da 

fi gura a parti r do colo, dende onde cae en pregamen tos ve rticais, estil izados e 

pouco cont rastados, que se quebran sobre uns pés descalzos cos que se quere sig

nifica-lo espírito misioneiro do Apóstolo. Sobre a túnica, un manto groso cruza 

dun lado a outro a imaxe sen que o recurso consiga anula-la dura aparencia 

xeométrica da escultti ra . Este pendura do ombro esquerclo nun feixe ele clobras 

concéntricas que envolven a man e continúan rectas clespois sobre o regazo e a 

perna; tras cubrir tocio o lacio esquerclo, reaparece no oposto , recolliclo baixo o 

b razo para cubri-la perna e anoaclo na cintura. 

A representación tencle a ser icónica. Débese labrar no obracloiro que intervén na 

construcción do templo medieval , reunindo os caracteres propios do momento 

estilístico. Defínese por un frontalismo e unha parataxe convencionais, que se re

fo rzan coa disposición dos atributos apostólicos e a rixiclez da caluga, que suxeita 

firme a cabeza. Observáncloa dende os flancos, percíbense con clariclacle as clifi

cultacles do escultor para domina-la forma prismática do perpiaüo que traballa. O 

seu concepto ele bloque, os contornos duros, a incapaciclacle para distribuí-los 

membros do corpo en distintos planos, a rudeza plástica ou o tratamento sumario 

do detalle, subliflado por sucos e incisións, afástano do modelo clásico en que se 

inspi ra . O seu rostro se reno, 'ele mirar fixo cara ó lonxe, clistínguese por un ha quie

tucle non carente ele cen a solernniclacle. Enmárcao unha cabeleira clistribuícla sirne

tricamente en longas gueclellas onclulaclas, que se recollen tralas orellas, e rematan 

en bucles ensarillaclos. Resultaría van nega-la impavicleza emotiva do retrato. De 



faccións tan duras coma estilizadas, ostenta curta e redondeada barba, uns olios 
amencloaclos moi abertos, recercados por incisións (se non son producto do mes

mo retoque que afecta á rexión do nariz) e o apuntamento seco da comisura dos 
beizos. Falto ele pericia o seu autor, a obra resultante tencle á abstracción. 

A pesar das súas incorreccións ten unha identiclacle cronolóxica ele seu, orixina
ria do mundo icleolóxico tarclomecl ieval, así como unha definición iconográfica 

específica, que arranca da represen tación do Apóstolo Santiago exhibida no par
teluz do Pórtico da Glori a, recreado pouco clespois no altar rnaior da basílica 
compostelá, e evoluciona fo rmalmente ata un esquemati smo acentuado. No pe

ríodo asignado á fábrica medieval do templo do Deán (finais do século XIV, co
mezos do XV), os artífi ces formados en Compostela convertéranse en cabezas ele 

pequenos obracloiros itinerantes que interveñen en obras ele menos envergadura, 
repart idas por toda a nasa xeogra fía, trarismitinclo modelos e solucións decorati
vas aprendidas dos seus mestres. Á súa vez, estas obras, rurais ou de pequenas vi

las, exercen unha influencia máis limitada na comarca próxima. Tal é a relación 
.que podemos establecer entre as imaxes do Apóstolo conservadas en San Marti

ño ele Noia (segundo cuarto do século XIV) e Santiago da Pobra do Deán. Os seus 
autores coñecen os modelos composteláns de maneira indirecta. Dende o seu 

apego á tradición garanten a supervivencia cluns motivos xurdidos no século XII , 
aíncla que isa supón tamén un afastamento do orixinal que se pretende imitar. Un 

proceso ele ruralización que se acentúa nos últimos decenios do século. 

A.].G.M. 
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ANXO MÚS ICO . R ESTOS DE PINTURA MURAL 

PROCEDENTES DA TORRE DE DON G óMEZ MANRIQUE . 

ANÓNIMO HISPANO . f l NA IS DO SÉCULO XIV. 
SANT IAGO DE C OMPOSTELA . MUSEO DA C ATEDRAL, D EPÓSITO DA BUCHERÍA 

Nos anos cl erracleiros do século XV, o piso baixo do baluarte iniciado no sé

cul o XlV polo arcebispo don Gómez Manrique na panela norte do claustro ca
tecl ralicio recibiu a decoración dos seus muros mediante pintura mural , en 

conso nancia con otros fragmentos procedentes das arcadas claustrais , que 
amasa n a poli cro mía coa que estaba decorado o conxunto. Reutilizada boa 
pan e da es tructura da dita torre nas eclificacións do claustro renacentista , o

se u piso baixo conservouse parcialmente gracias ó desnivel existente entre a 

Catee! ra l e as ecl ifi cacións acl xacentes. É precisamente neste piso baixo onde 
aparecen os principais restos ele pintura, compostos por unha especie ele zó

ca lo decora tivo, ó que debemos engaclir outros fragmentos procedentes da to
rre e cl escubertos en distintos momentos da historia arqueolóxica da Catedral, 

hoxe custodiad os no Museo catedralicio e no Museo das Peregrinacións , en

tro os que des taca un conxunto pic tórico disperso, que amosa os restos do 
que cl ebeu se r un amplo ciclo iconográfico anxélico . Trátase dos restos dun 

li ntel en mitra no que se representaron clous anxos, parte clun posible arco
solio ou porta con ou tro personaxe, unha terceira peza representando unha 

man que sos tén un escuelo sobre decoración f1oral e a máis importante, a que 
aquí nos ocupa, composta por tres fragmentos pétreos triangulares el e di stin 
to tamaño. Estes últimos , con venientemente encaixaclos, acadan algo máis ele 

50 cms ele ancho por preto ele 1 m ele alto. Na súa superficie figurouse un 
anxo músi co, senclo o mellar conservado do con xunto a nivel pictórico . 

Como nos fragmentos restantes, a fi gura trazouse sobre un fondo vermello; 

aquí , o anxo sitúase de medio laci o, coas ás pregaclas e sostenclo un órgano 
portátil que apoia sobre a perna esquercla, namentres fl ex ionaba a clereita . Do 

instrumento musical aí ncla poden verse parte da caixa, os tubos e o fol , que 
o personaxe acciona cunha man , mentras coa outra pulsaría as teclas, nunha 

zona da sllperfi cie pictórica hoxe desaparecida. A re presentación aparece in

mersa dentro das correntes tarcl ogóticas da época, tanto no refe rido á temáti

ca coma ó seu estilo, eles.tacando os característicos pregarnentos quebrados e 
os marcados vo lumes das artes fi gurativas el e ascendencia ílamenga, con que 



se pintou a zona inferior do arremuiüado manto que viste o anxo. Por último, 
hai que destacar que estamos cliante do restos dun programa iconográfi co 
concreto vence liad o ó mundo anxélico e que, indubidablemente, debemos r e
lacionar coas notic ias documentais sobre enterramentos e capelanías funera
rias que cubrían o claustro medieval compostelán . 

E.C.S. 

Bibliografía: CARRERO SANTAMARÍA, E.: "La Capilla de los Arzobispos, el Tesoro y la Torre 
ele don Gómez Manrique en la Cated ra l ele Santiago ele Com postela", Anuario del Depa rtamento 
de /-/i sloria y Teoría del Arle (U.A.M.), vols. IX- X, (1997-1998), pp . 35- 51. 
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A IMAXE ARX ENT EA DE SAN PEDRO APÓSTOLO DO ORATORIO DE DON LOPE DE MENDOZA. 

ANÓNIMO. ÜBRADOmo COMPOSTELÁN. PRIM EIRA METADE DO SEC ULO XV 

I NSCRICIÓNS: NA PEAÑA: " IN/ NO(M)I(N)E / DOMINI NOS-/ TRI (ESCUDO) 

IESUCHRISTI /ET B(EA)TAE / VIRGIN(IS) MA / RIAE". NA AUREOLA: "tSAN PEDRO" . 

PRATA SOBREDOURADA E ESMALTADA EN FRÍO E AZÓFAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. TESOURO DA C ATEDRAL 

O longo e non <loado pontificado ele don Lope de Mendoza, que ocupara a primei
ra metacle do século XV, ele 1399 a 1445 , estivo inmerso nunha profunda crise polí
tico- social que percorre a baixa Iclade Media, acompañada dunha evolución cultu

ral e artística, anunciadora dos novas tempos da Modernidade que se aveciñaban. 
Como narra a Crónica: "don Lope no acabó nmy en gracia del Rey .. . (y) presto se tiivo 
menos atención a su memoria"', estando máis atinado como protector das letras, das 
que nos chegaron exemplares como Flores Sacrae Scriptirtae, Rosarius ele virtutibus et 
viliis, ele 1413', e das artes coa protección a os artistas composteláns e os seus gre

mios e a reconstrucción dos seus talleres no banio do "portal dos olives" (omives, ac
tual Praterías), ou as construccións do ciborio e excelente capela- sepulcro de Nosa 
Se1iora do Perdón da Catedral compostelá e as igrexas de Noia e Muros (A Cormia). 

Non íaltou en Compostela un alto nivel cultural e artístico que correspóndese á 
sensibili clacl e sevill ana do arcebispo que "tenía magnificamente su estado, ansí en su 

capiller como en su. Cá mara"3• Do ornato dos seus pazos fálanno-las coleccións ele 
azulexos da Rocha Branca (Padrón , A Coruña), no Museo. 

Testemu1io da magnificencia da súa capela queda unha boa mostra da copiosa ima
xinería el e refulxentes brillos, pedrería e esmaltes, moi acorde coa época, entre a 

que fi gura a estatuüia ele San Pedro, ele 45 cm ele alto. Da colección do espolio ele 

don Lope, o cabido compostelán aclquire do seu sucesor don Álvaro ele Isorna, en 
1448, as seguintes pezas: unha cruz, "moy ben obrada'', dous anxos, con "candeei
ros", Santa María Maclalena, Santo Antonio de Paclua, Santo Andrés Apóstolo, San 

Xoán Bautista e San Domingos ele Guzmán "esmaltadas et ben labradas", "para so
lempnizar et ornar a dita siw iglesia et para o altar mayor do dita Santo apóstollo"4, das 
que se conservan as tres últimas no Tesauro catedralicio. López Ferreiro íai re
ferencia a outras tres pezas do Tesauro: San Paulo (hoxe desaparecida), San Pedro 

e San Francisco de Asís5 . Ó repertorio deben engadirse as que recollen os inven ta
rios do Arquivo da Catedral: San Xoán Apóstolo e Evanxelista e Santa Catarina (?)6 . 

En conxunto· é unha espléndida colección de trece imaxes refe1idas nos inventa

rios ata a segunda metade do século A.'VI. Neles, das diversas estatuüias de Santia
go ningunha loce as armas dos Mencloza, aínda que resulta estra1io que non tive

se representación no oratorio ele don Lope. Do seu prateiro napolitano, Francesco 
Marino, consérvase, no Tesauro catedralicio , o Santiago Peregrino do arcebispo 

Isorna, e asígnaselle a imaxe ele Santo Andrés no mesmo Tesauro'. 

Pa rece que as distintas imaxes foron encargadas a distintos obracloiros composte
láns, por pares, segundo as que se conservan : os santos fundadores, santos Do

mingos e Francisco". As estatuas de San Pedro e San Xoán Bautista, ás que segu
ra mente habería que engacli-la ele San Paulo, proceden clun mesmo ourive, 
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de ntro da longa relación ele nativos e fo ráneos aquí establec idosº. A estas pezas 

debe uni rse a irnaxe ele Nasa Se1i.ora da Azucena, encargada polo cabido antes ele 

1426: "lrna omajee de sta. maría con seu f ilio, et con seii li rio ana maao, et conlrna co
ma de prata et aljofre, toda dourada"'º, "q iie suelen sacar en las procesiones"" . 

A imaxe recóllese por primeira vez no Inventario ele 1527: "Item ww imagen de 
sant pedro, con sus llabes en la una mano, y en la otra w1 libro, y su cliacliema en la ca
be<;a, y al pie w1 escuelo con las armas del ar<;obispo don lope, tocio dorado desmalte"12

• 

As tres imaxes, conservadas no Tesauro, teñen unhas características comúns moi 

acentuadas, que nos fa lan clunha mesma autoría, lonxe dos outros clous obradoi

ros ele Francesco Marino e Vicen t Framengo' 3. 

A peaiia é rectangular, chafranacla nos esquinais, con cl ous fri sos entre miúclas 

molduras. A in fe ri or deco rada cunha secuencia ele pequenas ventás e a superior 

con carcl inas, entre as que aparece a inscrición advocativa: "In nómine Domini 
j esu-Chrisli et Beatae Virginis Mariae". Unha invocación cristolóxica e mariana que 

non ten correspondencia coa devoción petrina. 

A pea1i a de Nasa Se1iora da Azucena, o mesmo que a ele San Xoán Bautista, co

rresponde ós mesmos criterios formais, co segundo carpo coa decoración de car

clinas e o baleiro do escudo ó cen tro. Pero chama a atención a carencia ele inscri

ción, ó ser máis ba ixa e levar os punzóns ele Ricardo Martínez, ourive do cabido, 

que intervén na urna apostóli ca en 1886- 189114 e fai o Santiago Peregrino con

mernorativo'5. Feita ele novo, é unha reproducción - non parece que fiel- e non 

unha restaurac ión, tal vez relacionada co incendio do relicario en 1921 16 , como 

out ras pezas da mesma capela, polo que puicleron ser cambiadas nese momento. 

Caracte res definidores do San Pedro son : a túnica ele amplo escote arreclonclaclo 

e con pregamentos que caen sobre os descalzos pés en clob ras en espiral, cleixan

cl o esbozadas as fo rmas do carpo; o manto, que cae dende os ombreiros e se re

co lle sobre os brazos clob raclos, coas chaves e o libro, para cruzarse en clobras cur

vas, fo rmando unha grande onda para caer nos seus extremos cara ós lados. 

Órlanse as vestiduras con incisións no pescozo e agrupacións ele circuliños , for

mando íloriñas . Este tratamento é semellante ó da Se1i.ora, aíncla que menos rico . 

O seu rostro, ele pómulos recloncleaclos, nariz aquilino, ollos pequenos e barba e 

cabeleira ensaril lada, busca reílicti-las faccións do personaxe . As carnacións fan

se en esmalte fr ío, ele frescas e vivas cores, caracteres comúns ás outras imaxes do 
mesmo obracloiro . 

A auréola, que ga rcla parentesco coa ele San Xoán Bautista, non así a de María e o 

Nena que tiveron sempre comas, leva unha diadema cinxida á cabeza cun festo 

nado en ondas, orl ado con bólas alternando con flores e ampla lámina con bor

do recortado en escotes decorados con "ce", entre os que saen agullas con bólas 

e raias, alternando con fo rrnacións ele restras ele perlas : ele "alxofre". Na lámina, 

con letras aplicadas, a lencla "tSAN PEDRO" (como a ele "San lohan Baptista") . A 

lámina no seu reverso decórase con fo ll as de carballo, coa técnica do punteado. 

A.B.I. 



Notas 

' ORTIZ DE ZÚÑ lGA: Anales Ecles iásti cos y Sewlares de Sevilla, Madrid, 1677, p. 329; LÓ
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1904, t. VII , p. 111. 

LÓPEZ FERREIRO, A.: /-li storici .. Op. cil., t. VII , pp. 68-70 e 109- 110. 

' PÉREZ DE GUZMÁN, F: Generaciones y Semblanzas, cap . XXV II ; LÓPEZ FERREIRO, A. : His
toria ... Op. cit., t. Vil , pp. 110 e ss. 
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1 LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia . . Op. cit. , L. Vil , pp. 177 e ss.; Colección Diplomática, n. º 
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' LÓPEZ FERRE IRO, A.: Historic1. .. Op. cit. , pp. 181, nota 2. 
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IGLES IAS, A.: "El Museo y el Tesoro". En La Catedral de Sa ntiago de Compostela, Laracha (A 
Conuia) , 1993, pp. 519- 522; Galicia 110 Tempo, Catálogo, Santiago ele Compostela, 1991. 
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SENTENCIA DO PRE ITO INICIADO POR ALONSO DE fONSECA SOBRE A XURISDICCIÓN 

DO HOSPITAL REAL DE SANTIAGO. 

ROMA. 17 DE NOVEMBRO DE 1516. VITELA, LATÍN . 31 F., 220 X 150 MM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIYO HISTÓRICO UN IVERSITARIO, 

FONDO HOSPITAL REAL 

A fundación do Hospital Real ele Santiago aparece estreitamente vinculada 9 
cu lto xacobeo. Cando os Reis Católicos visitan Compostela en 1486, reparan 
en que ningún dos hospitais da ciclacle reunía as condición máis adecuadas 
para acoller e asistir ós numerosos pobres e peregrinos que acudían a visita- lo 
sepulcro do Apóstolo . Dende ese momento inician unha serie de xestións en
camiñaclas á creación dun hospital, que culminarán o 3 de maio ele 1499 can
elo lle envían unha real provisión ó deán da Catedral compostelá, Diego ele 
Muros, na que mandan " . . .Jacer un ospital a nuestras costas el qLLal entendemos 
dotar ele nu estras propias rentas .. . ". Trátase, polo tanto , dunha fundación ele pa
cl roaclo real, condición que se verá ratificada pola bula que lles outorga, ese 
mesmo ano, o papa Alexandre VI. En 1512 o papa Xulio lI concede, a petición 
do rei Fernando e a súa filla clona Xoana unha bula que exime e libera ó Hos
pital da xurisdicción do arcebispo ele Santiago, e dos que no futuro chegasen 
a se lo. O arcebispo Alonso ele Fonseca non acepta ese privilexio e, como acle
mais mantiña un enfrontamento persoal co administrador do Hospital e bisp9 
de Oviedo, Di ego ele Muros, vai intentar impugna-lo documento papal. A so
licitude do arcebispo foi vista na sé apostólica polo capelán pontificio e cóen
go de Salamanca, Martín ele Espinosa, quen sentencia a favor do Hospital e do 
seu administrador, Diego de Muros. Fonseca recorre a resolución ante o audi
tor ele causas e coaclxutor ele Espinosa, Mercurio ele Vipera, quen falla ele novo 
en contra do arcebispo o 17 de novembro ele 1516. O documento orixinal que 
· recolle esa sentencia é un manuscrito escrito en latín cunl).a coiclacla caligrafía, 
encaclernado en pel, e no que destaca a fermosa miniatura que aparece no fo
lio 1. É moi común que manuscritos clestas características sexan fermosamen
te ilustrados con miniaturas, seguindo a tradición dos códices realizados nos 
scriptorium dos mosteiros . Da parte inferior do manuscrito pendura o selo, con 
escuelo central, do cóengo Martín ele Espinosa, no que se conserva parte dun
ha inscrición: "R/ TE. AVDITOR. MARTINVS. D .. . " 

Este valiosísimo manuscrito - tanto polo conticlo do texto coma polo interese 
artístico da miniatura que o ilustra- foi cloaclo á. Universidad~ ele Santiago ele 
Compostela polo insigne profesor Ángel Rodríguez González, conservándose 
no Arquivo Histórico Universitario, no que tamén se custodia o arquivo do 
Hospital Real. 

Seguinclo a d escrición realizada por Sicart Giménez, a miniatura , que ocupa 
todo o fo lio, está organizada a modo clun retablo no que aparecen represen
tados os principais personaxes do litixio , nunha disposición semellante á uti
lizada nos libros das vicias dos santos. Na parte superior sitúase a Virxe 
co Neno, baixo unha vieira; a continuación vén a figura da Xustiza e clebaixo 



dela, unha porta pechada · á que se encamman, 
pola esquercla, Alonso ele Fonseca e, pola clereita, 
Diego ele Muros. Fonseca aparece cuberto con mi
tra e sostenclo a cruz arcebispal; Diego ele Muros, 
aclemais da mitra, leva o báculo propio dos bispos. 
Ós pés dos clous prelados aparecen os seus res

·pectivos escudos familiares, estando o ele Fonseca 
clestruíclo a propósito, o que simbohza a súa de
rrota. ó lado esquerclo da Virxe sitúanse o papa , 
claquela León X, os carcleais, San Pedro e mailo 
Apósto lo Santiago, el e peregrino. ó outro lado, 
San Paulo, Santo llclefonso e o emperador Maxi
miliano. Á mesma altura da Xustiza represéntase o 
rei Carlos 1 e a súa nai clona Xoana ele Castela, pa
tróns do Hospital nese mornento. A composición 
péchase, na parte inferior, cunha inscrición que fai 
referencia a Carlos 1 e á súa nai: " ILLVSTRISSIMIS ET 

SERENISSIMIS PRINCIPIBVS ET DOM/NIS DOM/NIS 

I<AROLO ET IOHANNE". 

Segundo Sicart, esta representación posiblemente 
fose realizada en Roma por un miniaturista vincula
do ó mundo renacentista; aíncla que resulta estraño 
que non se amose demasiado hábil no uso da pers
pectiva. A gamma cromática empregacla baséase no 
azul, vermello , verde e morado . 

M.3T.B.M. 

Bibliografía : GARCÍA GUERRA, D.: El Hospital Real de Santiago: (1499-1 804), A Corulia, 1983; 
LUCAS ÁLVAREZ, M.: El Hospi tal Real de Sa ntiago (1499-1531), Santiago ele Compostela, 1964; 
SICART GIMÉNEZ, A.: "La Miniatura del Pleito entre Alonso ele Fonseca y Diego ele Muros", 
Co111postella11u111, n. 0 24, (1979), pp. 177-181. 
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FRi\GMENTO DUN FRISO DECORATIVO. 

ÜBRADOIRO DE jUAN DE ÁLAVA (?). PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVI. 

CALCARIA . PEDRA DE AN<;:Á . 108 X 40 X 36 CM . PROCEDENTE DO CLAUSTRO 

RENACENTISTA DA CATEDRAL DE SANTIAGO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL, DEPÓSITO DA BUCl-IERÍA 

Son poucos os el atos cos que contamos para analizar este fragmento ele calcaria 
tallada, o que sen clúbicla dificulta a súa atribución e a súa datación precisa . Sen 

embargo, a caliclacle da talla e a riqueza da linguaxe ornamental utilizada xustifi
can a súa anális_e pormenorizada e a súa inclusión no catálogo. 

A principios dos anos vinte do século XVI, como consecuencia das obras do 

claustro da Catedral, detéc tase na ciclacl e a chegacla dun nutrido grupo ele es
cul to res e canteiros, encabezados por juan ele Álava, que se asenta en Santia
go e empeza a traballar nas obras ele modernización da basílica compostelá . 

Estes mes tres, formados no ámbito sa lmantino e famili arizados cos reperto
ri os decora tivos que claquela se impül"tían en Castela , tive ron a importante 

mi sión ele introducir en Galicia as formas ele gusto renacente que a penas se 
cof1 ec ían na rex1ón . A presencia, xunto a juan de Álava, ele fi guras co mo o en

tallador e imaxineiro Mestre Arnao , autor do sepulcro do Mestrescola don Pe
d ro el e Castela, resultan funcl amentais para entender este proceso ele asimila

ción da esté ti ca renacente. 

Nesta etapa inicial, a obra que aclquire un maior protagonismo é a construcción 
do claustro cated ra li cio, non só dende un punto ele vista arquitectónico , senón ta

mén escultórico. A realización dos frisos que pecorren as galerías do patio foi 
unha empresa ardua e laboriosa pala complexiclade do programa iconográfico 

c¡ue se clesenvolve neles. Semellante interese espertan as portadas ele acceso ó 

claustro e á sacristía que deseli.ou o propio juan de Álava e que constitúen un tes
ternuti.o único do seu bo facer. 

· En relación con árnbalas obras debernos analiza- la peza que nos ocupa. Trá

tase clun fragmento que probablemente formaba parte do enmarcamento clun 
van que hoxe se percl eu . O labor escultórico concéntrase nas gornicións da 

ventá e no friso que percorre a parte superior da peza. O materi al elixiclo para 

a ob ra foi a calcaria b rancla procedente das canteiras do Monclego, na vecina 
Portuga l. Esta, coli.ecicla como peclra ele Anc;:á , foi moi u ti lizada polos escul

tores do primeiro renacemento galega porque era cloacla de traballar e o seu 
acabado lembraba ó mármore. Así, mestres como Nicolás ele Chanterenne e 

Cornielles el e Holanda empregárona con certa frec uencia , incluso Juan ele 
Álava puido utilizala porque sabía das súas vantaxes. Sen que saibamos moi 

ben porqué, o uso cles tas calcarias clecaeu a partir das décadas centrais da 
centuria, coincicl inclo coa chegacla a Santiago de Rodrigo Gil de Hontaii.ón , 

que se cl ecantou polo emprego do granito, máis difícil ele traballar pero máis 

fácil ele co nserva r. A única excepción , neste sentido, foi o sepulc ro do arce
bispo don Francisco ~! aneo , qt1e construíu, en 1583 , Mateo López e no que 
recupero u a trad ición <leste material. 



A decoración utilizada tamén presenta cenas simili
tudes co obradoiro do claustro da Catedral. No en

marque recórrese a unha decoración a base de ani
rnais alados, quizais leóns, que se dispoll.en arredor 

cluns froiteiros que serven el e eixo compositivo para 
a escena. Os listeis e molduras que rematan o friso 
presentan unha decoración de orlas perladas, ele ar

quiños ou de palmetas, moi do gusto da época e 
que aparecen, sen graneles diferencias, nas portadas 

do claustro e da sacristía. Rematando a parte supe
rior da peza, consérvanse os restos do que puido ser 

un friso, que presenta unha decoración a base ele 
motivos vexetais entre os que xorden animais mari

nos enfrontados coas fauces aberras e os rabos enle
aclos nos talos. Nunha primeira comparación cos 
golfiños do friso do claustro, estas criaturas marinas 

clemostran unha maior fereza e un carácter violen
to , polo que a súa identificación resulta difícil. Os 

modelos ou os precedentes destas representacións 

habería que buscalos, ó meu xuízo, nos repertorios 
de gravados do Quattrocento italiano que se cli

funcliron pola península a partir das primeiras dé

cadas do século XVI e que foron utilizados con pro
fusión polos mestres da época . 

A.G.D. 

Bibliografía: ROSENDE VALDÉS , A.A.: "Un marco para la muerte: el sepulcro gallego en el si
glo XVI". En Galicia 110 Tempo_, Santiago ele Compostela, Xunta de Galicia , 1991 , pp. 219- 242; 
VlLA JATO , M.O . e GARCÍA IGLESIAS, j.M.: Galicia en la época del Re11aci111ie11to, A Coruña , 
Hércules , 1993; VlLAJATO , M.O.: O Re11c1ce111e11to, Sacia, Ediciós do Castro , 1993. 
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CONSTITUCIONES ESTABLECIDAS POR EL lLLUSTRÍSSIMO Y REUERENDÍSSIMO SEÑOR 

DON FRANCISCO BLANCO, AR<;:OBISPO DE SANTIAGO. JUNTAMENTE CON LOS 

lLLUSTRES SEÑORES DEÁN Y CABILDO DE LA DICHA SANCTA YGLESIA, Y CON SU 

CONSENTIMIENTO, PARA EL BUEN GOBIERNO DE ELLA, ANSÍ EN LO TOCANTE AL 

SERUIC/O DEL ALTAR Y CHORO, Y OFFICIOS DE LOS PREBENDADOS Y OTROS MINISTROS, 

COMO AL CABILDO, Y CONSERUACIÓN DE LA HAZIENDA DE LA MESA CAPITULAR. 

SANTIAGO, EN CASA DE LUYS DE PAZ. 1578. ÜRIXINAL. 4.0 (20 CM). PERGAM IÑO. 

208 X 150 CM . ESCUDO DO ARCElllSPO GRAVADO Ó COM EZO. CONTÉN ADEMAIS EN 

FOLLAS MSS. CABIDOS DE OUTUllRO DE 1591 A 1798. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. BlllLIOTECA CAPITULAR, N. 0 17 41 

Estas constitucións débense entender como un conxunto de acordos tomados 

polo arcebispo e cabido composte láns para o bo funcionamento da institución 
cap itular, derivados da nova realiclacle imperante en España durante a segunda 

metacle da dec im osexta centuria, constatada dende o punto ele vista político no 
fo rtalecemento da monarquía española, dende o económico na expansión das 
bases económicas da lgrexa ele Santiago polas contribucións crecentes da renda 

do Vo to, e dende o relixioso nos canons do Concilio ele Trento. Neste sentido 
hai que des taca-las figuras dos arcebispos composteláns que asistiron ás reu

ni óns tridentinas: a de don Gaspar ele Zliñiga e Ave llaneda, quen promulgou 

unh as primeiras constitucións capitulares (1569)_, que non chegaron a impri
mirse, pero que foro n un precedente claro clestas; e, sobre tocio, a ele don Fran

cisco Blanco, quen ti vo, senclo bispo ele Ourense, unha importante partici
pación na terce ira etapa do Concilio (1562- 64), fund amentalmente en clúas 

cuesti óns difíciles : a obrigatorieclade da residencia dos bispos nas súas respec

tivas cli oceses - e, por extensión , dos cregos beneficiados nos seus respectivos 
beneficios- e a súa clara defensa da potestacle episcopal e monárquica fronte 

á primacía pontifi cia (ele feito, Felipe 11 ofrecéralle se- lo seu conselleiro teólo
go) . O resultado se rán estas constitucións capitulares para a reorganización in

terna do clero capitular, que , clito sexa ele paso, estarían vixentes, salvo lixeiras 
moclificacións, ata 1899; e as constitucións sinoclais ele 1576 para a reforma 

moral e relixiosa do clero e fregueses da cliocese . 

O texto trata diversos asuntos que poden agruparse en grandes apartados: o per
soal catedralicio - número ele prebendas, que se establece en cincuenta e oito- , 

función e provisión dos prebendados -dignidades, cóengos, racioneiros, clo

breiros, mestre de capela, capeláns, acólitos- e oficios do cabido - porteiros, 
sac ri stáns, reliquiarios, pincernas, campaneiro, obreiros-; o servicio do coro e 

o altar, que se adapta a liturxia e ás clisposicións trentinas; a residencia dos pre
bendados -tocio o referido o reconto diario-; o goberno da lgrexa - reunión 

e vo to en cabido, goberno da cliocese durante a sé vacante-; a facencla capitu

lar, é cli cir, a súa administración - permítese, por exemplo , arrenda-las tenen

cias do cab ido a persoas estrafias a el coa intención ele que os cóengos non clei
xen ele asistir ó co ro por teren que atencle- las súas facendas- e a distribución 
das rendas entre os membros do cabido. 

A.LO. 



Bibliograíia: LLORCf\, B.: "Participación de Espaiia en el Concilio de Trelllo". En Hi storia ele la 
Igles ia en Espcuia, dirixida por R. García-Villos lada, Madrid, 1980, l. 111-1 º, pp. 385-5 13; 
LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia ele la Santa A. M. Iglesia Catedral ele Santiago ele Compostclc1, San
tiago de Compostela, 1907, t. Vlll , pp. 251-282; RODRÍGUEZ PAZOS, M.: El Episcopado Ga
llego a la lu z ele documentos romanos , Madrid, 1946, pp. 51-64 . 
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TAilOLEIRO DE SAN ROQUE DO CADEIRADO DO CORO DA CATEDRAL DE SANTIAGO. 

JUAN DAVILA E GREGORIO ESPAÑOL. 1599-1606. MADEIRA DE NOGUEIRA. 

112 X 73 X 4 CM. PROCEDENTE DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS 

A substitución do coro pétreo do Mestre Mateo por un cacleiraclo rnáis amplo ele 
rnacleira era unha vella aspiración que o cabido ele Santiago tif'la alornenos dende 

1522, pero que por diferentes razóns foise adiando ata füuis do século XVI. 

As prirneiras noticias datan ele 1594, canelo o cabido acorclou alonga-lo coro ele 

peclra cara os pés da igrexa incorporando uns sitiais ele macleira que ampliasen a 
capaciclacle do cacleiraclo, co fin ele cada cligniclacle eclesiástica tivese o seu asen
to . O 10 ele setembro ele 1595, por acorclo do cabido, o cóengo Pezina entregou 

a tres escultores procedentes ele As torga, a Juan Bautista Celma e a Juan ele Angés 
o Mozo, catrocentos reás por da-las trazas para as cacleiras do coro. Destes pro

xectos o elixiclo foi o presentado por Diego Solis e Gregorio Espaüol, clous mes
tres leoneses que comezaron a traballar na obra ele contado, tallando un ciclo ele 

relevos con escenas da lencla xacobea. Canelo as obras estaban bastante avanza
das, o arcebispo don Xoán ele Sanclemente, que apoiara dende o principio a idea 

ele amplia-lo coro ele Mateo, cambiou ele opinión e propuxo a substitución dos 
vellos sitiais por un cacleiraclo novo, máis suntuoso e acorde cos gustos da época. 

Esta segunda opción supoüía un custo maior pero , a máis ele moderniza-la zona 

próxima á capela maior, permitiría que tanto o arcebispo coma o deán puiclesen 

acudir ós rezos do coro dignamente acompaüaclos polos seus conexos. 

De acorclo co capítulo XÜ da Sesión XXIV do Concilio ele Trento, os prelados de

bían vixia-los seus cabidos e multar a aqueles membros que non cumprisen coas 
obrigas relixiosas do cargo. Don Xoán ele Sanclemente puxo grande empeüo en 

que se curnprise con estas clisposicións, por iso apoiou a construcción do novo ca
cleiraclo, co fin ele que os cóengos non puiclesen argumentar que a falta de espacio 

impeclíalles cumprir coas clisposicións do canto. Aclernais, o arcebispo tif'la moito 
interese en que, no novo cacleiraclo, o asento pontifical estivese en eixo co altar 

maior, fronte á tumba do Apóstolo, presiclinclo o colexio catedralicio, aíncla que 
para iso fose preciso pecha-la porta traseira do coro que daba á nave da Catedral. 

Por fin , o 2 ele setembro ele 1599 asinou o contrato do novo cacleirado cos entalla
dores Juan Davila e Gregorio Espaüol, que foron os encargados ele clilixi-las obras. 

Os labores ele supervisión e taxación foron encomendados a Juan Bautista Celma, o 

artista predilecto do arcebispo don Juan. O 11 ele xullo ele 1611 procecleuse ó re
conto das cacleiras e ó pagamento dos escultores, dando por rematada a obra. 

O coro é unha obra ele singular importanc ia para a escultura galega, porque mar
ca un fito no panorama artístico da zona. Gracias a esta ambiciosa empresa, as for

mas do manierismo castelán concibiclas a partir da experiencia ele Juan ele Juni e 

enriquecidas polas achegas ele Gaspar Becerra e Esteban Jordán, clifunclíronse por 
estas terras da man ele juan Davila e Gregorio Espaüol, clous escultores formados 

no ámbito valisoletano, o primeiro , e o segundo no círculo ele Astorga, que sou

beron introducir en Compostela o interese polo novo gusto. 
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Árnbolos tallistas instaláronse na ciclacle e, con eles, un cumpriclo grupo ele escul
tores e entalladores que colaboraron na execución da obra e fixeron posible que, en 

tan pouco tempo, se rematase unha empresa ele tan ambiciosas proporcións. 

Segundo López Ferreiro, a juan Davila asignáronselle os taboleiros do lado da 
epístola e a Espafí.ol os do evanxeo, mentres os oficiais se encargaban dos traba

llos menores ele talla. Para a ocasión montáronse uns obracloiros na zona do claus
tro da Catedral, co fin ele que tanto o arcebispo coma o cabido puiclesen segui-la 

evolución da obra. Aíncla que tanto Davila coma Español eran mestres ele filiación 
castelá, a súa maneira ele concibi-la figura e ele entencle-lo volume eran moi di
ferentes. juan Davila era un mestre ligado ás formas do manierismo que prefería 

nas súas composicións esas figuras estilizadas en forzados equilibrios que parecen 
clesrnaterializarse baixo un nervioso pregaclo ele perfil quebrado que envolve a súa 

anatomía, namentres Gregario Espa!lol, iníluíclo polo obracloiro ele Gaspar Bece
rra, decántase por uns personaxes ele formas rotundas, clunha gran plasticiclacle, 

que presentan anatomías moi definidas que, en ocasións, ocúltanse baixo os man
tos sen clebuxarse e mantenclo a mesma forza expresiva. A confluencia ele ámbo

los estilos clemostra a cliversiclacle ele propostas que convivían na escultura caste

lá nos primeiros anos do século XVII. 

O cadeirado consta de dous corpos ele sitiais, os do coro baixo decorados con fi
guras el e medio carpo , enmarcadas por pilastras corintias que serven ele base ó 

fri so superior, no que se representan as escenas xacobeas. Tanto as misericordias 

coma os braceiros cóbrense cunha variada decoración ele formas delicadas e ele 
gran beleza. O coro alto articúlase mediante unha serie ele taboleiros nos que se 

representan, en rel evo, as figuras ele corpo enteiro dos profetas, os apóstolos e os 
santos, todos eles sobre un zócalo decorado con placados xeométricos. Estes ta

boleiros do coro alto están enmarcados por columnas que presentan os fustes de
corados con estrías helicoiclais e os tercios inferiores recubertos con grutescos e 

cupidos, corno era habitual nos cacleiraclos da época. Sobre elas descansa a cor
nixa que contén o friso decorado con escenas martiriais. 

O programa iconográfico elixiclo baséase nas Liteniae Sanctorwn e amosa a imaxe 

dunha igrexa militante encabezada polo Salvador, que preside a cacleira do prela
do, e o Santiago Matamouros que decora o friso. A partir ele aquí sucédense tan

to polo lado da epístola, coma do evanxeo, a serie ele apóstolos, profetas e santos 
que conforman o corte~o. Entre eles non faltan os fundadores das principais ar
eles relixiosas, os santos vencellaclos á rexión, como San Rosenclo, ou aqueles que 
dende sempre contaron coa devoción popular, como Santa Eufemia ou San Ro

que, que por ser un santo peregrino foi sempre moi apreciado en Galicia. 

Precisamente o relevo ele San Roque, que se exhibe nesta exposición, é un dos ta
boleiros que formaba parte do cacleiraclo alto do coro e que orixinariamente esta

ba situado no lacio da epístola, entre San Bieito e San Rosenclo. 

O escultor preséntano-lo santo no co!leciclo episodio ele Plasencia. Segundo a tra
dición, Roque, despois ele renunciar ós seus bens, púxose en camiño cara a Italia 

para peregrinar polas principais ciclacles, pero ó chegar a tena italiana atopouse 



con que o país a sufrir unha grave epidemia ele peste que dezmaba a súa poboa
ción. Ante a dramática situación , o santo, por intercesión ele Deus, comezou a 

cura-los infestados sen máis antídoto que o sinal da cruz . Pero, ele camitl.o a Pla
sencia, enferrnou ó espetar un ha frecha na perna clereita. Foi entón canelo un anxo 

lle salvou a vida ó curarlle a fericla, como recompensa polo que el fi xera antes. 

Fiel ó relato haxiográfico, San Roque aparece ataviado coas roupas ele peregrino: 

a súa túnica curta, a capa con esclavina, o sombreiro para torna-lo sol, a alforxa 
ó cinto e o caxato na man. Coa man clereita clescobre a súa perna e sinala a feri

cla da coxa, mentres o anxo parece auxilialo. Ós pés ele ámbolos clous, como es
pectador privilex iacl o, aparece o can fi el que, segundo a trad ición popular, acom
paJl.ouno na súa peregrinaxe e curoulle as chagas . 

O relevo ele San Roque é unha peza atribuíble a Juan Davila porque presenta 
unhas características asimilables ó face r cleste mestre. A concepción da figura, o 

canon alongaclo, as formas estilizadas, a di sposición dos membros nun estudiado 
contraposto, a elegancia e a delicadeza da composición , o estudiado equilibrio dos 

personaxes, a angulosiclacle das clobras da roupa e o nerviosismo dos panos son 
algúns dos trazos que de finen a figura e o estilo cleste mestre. Quizais as partes 

máis coiclaclas e as que resultan máis expresivas da fi gura sexan as mans e a ca
beza pola súa gran delicadeza e pola perfección formal coa que se abordan . 

A.G.D. 

Bibliografía: CHAMOSO LAMAS,].: "El coro de la catedral de Santiago", Cuadern os de Estll
dios Gallegos, V, (1950) , pp. 189- 20 1; GARCÍA IGLESIAS , j.M.: "La Edad Moderna". En La 
rntedral de Santiago, Laracha (A Co ruf\a) , Patrim onio Histó rico Gallego, 1993 ; GOY DI Z, A.: 
"El menazgo a rtíst ico de los arzobispos compostelanos don Francisco Blanco y don juan de 
Sanclemente''. En El reino de Ga li cia en la 1110 11 arc1L1ía de Fel ipe 11, Santiago ele Composte la , Xun
ta de Galic ia , 1998 , pp. 577- 6 12; LÓPEZ FERREIRO, ]. : Historia de la S. l.A./vl. de Santiago de 
Compostela, vol. IX, 1905; ROSENOE VALOÉS, A.A. : "El Antiguo Coro de la Cated ra l de San
tiago", Co111pos1e//c111L1 111 , XXIII , pp. 2 15- 246; Ídem: "Sillería del coro". En catá logo Gcilicia no 
Tempo, Santiago de Compostela , Xun ta de Galic ia , 1993, p . 310- 3 12; VILA JATO, M.O.: "Gre
ga rio Espa1iol en el retablo de la Capilla de las Reliquias de la Cated ral de Santiago", Archi vos 
Leoneses, XXXIII , (1974-75) , pp . 14 1-146 ; Ídem: La escultura 111 a11ierisla, Santiago de Com 
poste la , Arte Gallega Sánchez Cantó n , 1983; VILA JATO, M.O . e GARC ÍA IGLESIAS, j. M.: 
Gcilicia en la épow del Renaci111i e11 to, A Coru 1ia , Hercules, 1993;VORÁGINE, S. ele: La leyenda 
dorada, Madrid , Alianza, 1989, 11 , p . 954. 
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MEMORIA SOBRE AS OBRAS NA CATEDRAL DE SANTIAGO. 

CóENGO ]OSÉ DE VEGA Y VERDUGO (CIEMPOZUELOS, 1624-MADRID, 1696). 

SEGUNDO SEMESTRE DE 1656-PRIMEIRO SEMESTRE DE 1657. 

PAPEL VERXURADO, MANUSCRITO, DEBUXOS E PROXECTOS CON TINTA SEPIA. 

40,5 X 31CM/31 X 41CM/41,6 X 31CM/21 X 31,5 CM 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL 

Nos fondos do Arquivo da Catedral ele Santiago consérvase un manuscrito titu

lado Memoria sobre as Obras na Catedral ele Santiago' clirixiclo ó cabido polo en
tón xove prebendado José ele Vega y Verdugo, cóengo chegaclo a Santiago en 

1649 despois ele estudiar durante varios anos no seminario ele El Escorial e ser
vir na Roma ele Bernini ó carcleal Carrillo ele Albornoz'. Nos corenta e oito folios 

e once debuxos do manuscrito recóllense as súas propostas tanto para a reforma 
da capela maior da Catedral do Apóstolo -nese momento clebatíase na corpo
ración capitular2 a súa modernización-, coma para as novas fachadas e lenzos 

exteriores do templo, co fin ele agocha-la antiga fábrica medieval e os seus múl
tiples engadiclos, clánclolle ó conxunto un ha certa uniclacle externa. Dous elatos 

do texto serven para elata-la súa realización con exactitucle entre o segundo se
mestre ele 1656 e o prirneiro ele 1657: un é a crítica que se fai a uns cancleeiros 

rea lizados polo prateiro Andrés ele Campos Guevara, que consta fóronlle entre
gados ó cabido o 2 ele xuño ele 1656; e o outro é a participación do autor na 
construcción do antigo Pórtico Real, iniciado en xuño ele 1657 aténclose ás in-

cli cacións que el mesmo ciaba na Memoria3 . 

No referido á renovación da capela maior, fai as seguintes propostas: suprimir 

varios banzos do chan, que suxire pavimentar cun xaclrezaclo marmóreo; fun
dir un frontal ele prata ou bronce clouraclo para a nova mesa do altar, construi

da con xaspes , sobre a que se instalarían unha custodia "de prata sobrecloura
cla" e un viril decorado con "perlas e peclras finas"; construir un novo mauso

leo ele xaspe e bronce para as reliquias xacobeas; encargar outra estatua ele San
tiago para continua-la tradición do abrazo dos peregrinos; levantar un moder

no tabernáculo sobre o altar con "anxos (que) o están sustentando"; e reestruc
tura-la sacristía "vella". Tamén insinúa a fabricación cloutras clúas custodias, 

unha para o monumento do Xoves Santo e outra para a procesión do Corpus, 

e clun novo facistol para o coro. 

No exterior, propón a reforma das fachadas do Obradoiro e da Quintana. Res

pecto á primeira, á que cualifica como "unha das mellores que ten España", avo

ga por aumenta-la altura das torres. En concreto, quere completa-la torre sur, en
gaclínclolle un último corpo "ele vitena elisposicion, con sus arcos y claraboias abier
tas para c¡u e salgan las vo<;es de las canpanas" alí instaladas, levantar ó mesmo nivel 

a torre norte "para c¡u e (se) agan conpafi.ia y igiwl vniformielacl", e cubri-las torres e 
mailo frontis do rosetón con chapiteis ele pizarra. Para a fronte da Quintana o seu 

plan é máis contundente "pues por estar toda la ciitelacl y sits calles acia Lebante, to
cios c¡uantos bienen a es ta Santa Yglesia (se) enwentran con ella". Primeiro, propón 
construír "vn porti co ermosso con vn Santiago a caballo" que vaia dende a torre do 

Reloxo ata a capela dos Monclragón e que sirva de "can<;el a la pLterta" que clá á an-
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teclita praza. Despois, e salvo a referida capela dos Monclragón, proxecta agochar 
tocia a desigual estructura medieval da cabeceira detrás clun só lenzo uniformado 
" . .. coronando tocia esta obra con los mismos remates ele labores ele piedra recalada". 

Cada proposta do manuscrito acompáñase por unha serie ele clebuxos executaclos 
polo propio Vega y Verdugo, quizais no estudio que tiña montado no seu domi

cilio, se ben algúns percléronse - por exemplo a traza do facistol- ou extravia
ron o seu cleseño: é o caso do clebuxo da praza da Quintana, onde aínda queda 
rastro do lugar onde ía pegado coa reforma da cabeceira catedralicia. Deles indi

ca que "no se ha ele mirar las mecliclas ni (a) delicadeza ele la pluma", pois non pre
sentan proporcións nin escala, senón soamente a orixinaliclacle da traza. Caso ele 
ser admitidos, artífices e técnicos asalariados da fábrica encargaríanse ele traza-lo 
proxecto definitivo. -

Por outro lado, no texto, só cita a Vitruvio e a súa máxima ele que do home "es ele 
quien sa len las ymitaciones y medidas para estos Artes", o que parece indicar unha 
pobreza ele lecturas no campo da literatura artística, feito paliado en parte por 

un ha formación práctica baseacla no xa referido campo do clebuxo -ele aí as súas 
referencias á proporción, a medida e a simetría- e pola contemplación directa ele 

ecliíicios e monumentos. E é que no manuscrito enumera obras e edificios anti
gos, meclievais, renacentistas e coetáneos que c01i.eceu in situ, analizando as súas 

vi1tucles e defectos, e inspirándose en varios deles para algunha das súas propos
Las compostelás. Tales comentarios ilustran sobre os seus gustos, preferencias e 

ideas estéticas. Así, ele El Escorial, alude ó pavimento da sacristía, da igrexa e dos 

claustros, ó panteón real, o seu crucifixo e o frontal do seu altar, ó retablo mai.or, 
á fachada da igrexa, ó cacleiraclo ele coro e ó facistol. De Roma , coñece a basílica 

ele San Pedro do Vaticano, o baldaquino berninesco, o sepulcro ele San Pedro e o 
panteón. Respecto a 'outros lugares que quizais vi.sitou, menciona, da Catedral ele 

Toledo, o facistol, a custodia, a capela ele Nosa Sefi.ora do Sagrario e mailo Oclw
vo, pero tamén as custodias da Catedral ele Sevilla e da igrexa ele Santo Estevo de 

Salamanca, a estatua ele Carlos V da Casa de Campo, a Panadería e o Retiro ele 
Madrid, etc. Canto a Santiago, eloxia a custodia ele Arfe pola súa "muy linda eclrn
ra", as fachadas dos edificios que pechan a antiga praza do Hospital Real, polo seu 
"adorn o y aparato", e as escaleiras ele Ginés Martínez que cualifica de "tan rara en 
su disposi(ion y arqt1itectura que no ay quien no admire si1 ermossura". En cambio, 
censura cenas intervencións na basílica xacobea - como, por exemplo, o vello fa

cistol do que "tan a la bista se nos biene su ynclecen(ia", a arquitectura da capela 

maior pola súa "estrechez y angosti1ra", os cancleeiros "que es tan sin niguna pro
po1{ion", a pemi.a da custodia maior feita "sin medida, sin proporcion y sin ymita
cion", os bancos "que, sin tener asientos, todos son espaldas y pies en que trope(ar'', os 
relevos dos púlpitos ele Celma "que desalientan mucho'', o antigo retablo arxénteo 

ele Xelmírez que clespreza como "cosa .. . biexa y tan deslucida"- e as realizadas 
noutros edificios relixiosos da ciclacle, como o "lien(o nuebo" ele San Paio "cuyas 
bentanas camin an sin orden en arquitetura", a "disonancia" ele proporción das co

lumnas do claustro ele Santo Agostifi.o ou o frontal de bronce dourado de Conxo 
"tan desluzido que es be1guen(a mirarlo" . 
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Vega clernostra no seu escrito un temperán contacto persoal coas obras da Cate

dral e cos seus artífices, o que daría lugar ó seu nomeamento como fabriqueiro en 
1658;. Coñece con detalle os proxectos que ten o cabido para transformar deter

minados ámbitos catedralicios: tivo libre acceso a eles e estucliounos cleticlamen
te, particularmente os do tabernáculo. Cita a varios artistas, destacando as re
ferencias a Francisco ele Antas , ele quen recolle algunhas propostas: é o caso da 

idea clun tabernáculo sosticlo por anxos voaclores. 

Canelo en 1672 o cóengo abandona definitivamente Galicia para trasladarse pri
rneiro a Granada e clespois á Corte, entrégalle ó cabido a Memoria6, o que indica 

que esta perrnaneceu ata entón nas súas mans, tenclo acceso a ela quizais os ar
tistas e eruditos do seu círculo máis próximo, e que só a partir clesa elata o seu 
comido íntegro foi coñeciclo polo corpo capitular. -

O conxunto do documento reflicte a nova estética barroca imperante en Madrid 

e Italia. De feito, consiclérase ó seu amor como o introductor cleste estilo na ci
clacle, xa que o programa proposto será levado a cabo na súa maior parte por un 

colectivo ele artífices encabezados por clous arquitectos que ostentarán sucesiva
mente o cargo ele mestre maior ele obras da Catedral, o salmantino José ele la Peña 
ele Toro e o ceense Domingo ele Anclracle. 

M .T.G. 

Notas 

' Unha transcrición íntegra do texto foi publicada por Ej. SÁNCHEZ CANTÓN (Opúswlos Ga
llegos sobre Bellas Artes de los siglos XVII e XVlll, Santiago ele Compostela, 1956, pp. 3-53) e 
algúns extractos por A. LÓPEZ FERREIRO (Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de 
Co111pos telc1, t. IX, Santiago ele Compostela , 1983, facsímil da ecl. ele 1907, Apéndices , n. º 
XXII , pp. 110- 119) 

2 TA ÍN GUZMÁN, M. (1998), vol. 1, pp. 46-47. 

3 Ibiclem, pp. 354-357. 

•1 Ibiclem, p. 48. 

' lbiclem, pp. 50-54. 
6 Arquivo da Catedral ele Santiago, Libro 35 ele Actas Capitulares, atad. 627, fol. 258r.v. 

Bibliografía: ALONSO PEREIRA , ].R.: "Excelencias arquitectónicas del tabernáculo compostela
no", Boletín Arndé111ico de la Eswela Superior de Arquitectura , (1989) , pp. 5-6; BONET CORREA, 
A.: La wr¡uitcctura en Gcdicia durante el siglo XV//, Madrid , 1986 (l" ecl. ele 1966), pp. 275-284; 
CONANT, I<.j.: Arquitectura ro111á11irn de la Cc1tedral de Santiago de Compostela, Santiago ele Com
postela, 1983 (l" ecl . ele 1926), figs . 20 e 21 ; CARRO GARCÍA, ].: 'Tres clesei'los orixinaes da Ca
tedral ele Sant-Iago". En XIV Congreso del Boletín de la Asociación Espa1iola para el Progreso de las 
Ciencias, Madrid , 1935, pp. 302-310; Ídem: "Del Románico al Barroco: Vega Verdugo y la capilla 
mayor ele la Catedral ele Santiago", Cuadern os de Estudios Gallegos, (1962), pp. 223-250; Ídem: 
"Vega Ve rdugo y el revestimiento barroco ele la Cated ral ele Santiago", Cuadernos de Estudios Galle
gos, (1963) , pp. 167-189; CHAMOSO LAMAS, M.: "La fachada del Obracloiro ele la Catedral ele 
Santiago ele Compostela", Arcliivo Espaflol de Arte y A1I¡ueología, (1936), pp. 210-214; FOLGAR 
DE LA CALLE , t--1!".C.: "Mémoire sur les oeuvres ele la Cathéclrale ele Santiago ele Donjosé ele Vega 



y Verdugo". En Santiago de Compostela. 1000 w1s de Pelérinage Européen, Europalia 85, Bruxelas, 
1985, p. 225; GARCÍA IGLESIAS, X.M.: A Catedral e o Ba rroco, Santiago de Compostela, 1990, 
pp. 41- 56; LÓPEZ FERREIRO, A. : J-li stol"ia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. IX, 
Santiago de Compostela, 1983 (facsímil da ed. ele 1907), pp. 202 bis e Apéndices, n.º XXII, pp. 
110-119; MORALEJO, S.: "Ars Sacra et sculpture romane monumentale: le trésor et le chantier de 
Compostelle", Les cahiers de Sa int- Mic/1el de CLL'rn, nºll, (1980), pp. 230- 237; OTERO TÚÑEZ, 
.R.: "Unos planos inéditos del Archivo ele la Catedral de Santiago", Ct1ade rn os de Estt1 dios Gallegos, 
(1951), pp. 219-227; ROSENDE VALDÉS, A.A.: "A mayor gloria del Señor Santiago: el baldaqui
no de la catedral compostelana", Semala, Las religiones en la Historia de Galicia, n. 0 7, (1996), pp. 
497- 510; SÁNCHEZ CANTÓN, Ej.: Opúswlos Gallegos sobre Bellas Artes de los siglos XVII y XVIII, 
Santiago ele Compostela, 1956, pp. 3- 53; TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, Maestro de 
Obras de la Catedral de Santiago (1639- 1712), Sada, Ediciós do Castro, 1998, vol. 1, pp. 46-57 e 
354- 400; YZQUIERDO PERRÍN, R.: "La fachada exterior del Pórtico ele la Gloria: nuevos hallaz
gos y reílexiones", Abrenle, (1987- 1988), pp . 7-42; ZEPEDANO Y CARNERO, j.M.": Historia y 
Descripción A1r¡t1 eológica de la Basíli rn Co111postela11a, Lugo, 1870, pp. 210bis ~ 224bis. 
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O ARCEBISPO MONROY. ARTES SUNTUARIAS NA CATEDRAL 

DE SANTIAGO 

Don Antonio de Monroy, o mexicano Xeneral da Orde dominicana, que rexerá a 

sé compostelá durante trinta anos (1685- 1715), atopouse inmerso no entusias

mo compostelán da remoclelación barroca de engranclecemento do sepulcro e 

culto apostólicos co que se sentiu identificado dende o primeiro momento. A súa 

xenerosiclacle fixo que as riquezas que afluísen ás súas mans o convertisen no me

cenas da nova etapa ornamental ho contorno do altar ele Santiago . Así, a capela 

do Pilar e o panteón do propio arcebispo, no deambulatorio, e os órganos na nave 

maior son excelentes mostras da plenitucle do barroco1• 

O arcebispo-mecenas vai centrar, sen embargo, a súa sensibiliclacle no altar do 

Apóstolo, completando a magnificencia da capela maior co "pratal barroco": 

" . .. desde que nos aliamos owpando la silla an;ot!ispal emos thenido siempre y11ten
ció11 y boluntacl ele q'Lie la capilla y altar mayor ele dicha nuestra Santta Aposttólica 
Ygles ia es tubiesse con la cler;encia y aitttoriclacl que se requiere como cassa santta don
de en los mi.os ele jubileo conwrren ele tocio el mundo los fieles cristianos, para mayor 
110nrra y gloria ele nuestro Aposto! y Patron SeFwr Santtiago"2• A excepcional ouri 

ve ría el e Monroy recóllese nas Memorias das funclacións de Monroy onde se di 

que" ... CJ dCJdo fro11Lal y gradas de plCJta [ ... ]. Dio la wstoclia [ ... ]. Dio el arco de 
p/CJLCJ con /CJ gloria que guamer;e el CJ ltw; sil!CJ y peana para el santo [ ... ]. Dio la joya,
bordó11, esclC1u i11a y ca/avaza, los mas cuajado ele pecl reríCJ [ ... ]. Y lo que es mCJs qtte 
Lodo, CJver dCJdo su. pectoral para qtte vnCJs esmeraldas qtie tenia se pusiesen en vn co
pan qt1e se lrncian para el sagrario"3 • 

0 PRATAL BARROCO 

A pegada que cleixa a visión do pratal achéganos á xestión e maduración do 

pre lado, dende o primeiro momento da súa estancia en Compostela - "desde 
qu e nos aliamos owpanclo la silla arr;obispal"- , ó longo de clezanove anos, ele 
1685 a 1704. 

Para esa "der;encia" e "autoridad" da "cassa santta" que ía ser espectáculo para os 

peregrinos de todo o mundo, cunha fermosa visión do conxunto que impresione, 

Monroy procura intencionada e selectivamente os mellares ourives e a colabora

ción ele mestres que plasmasen as súas ideas, como frei Gabriel ele las Casas, sen 

que faltase o posible asesoramento ele Domingo Antonio ele Andrade4 . Dous son 

os programas iconolóxic:os que se van abordar en torno ó camarín, que é a re

construcción barroca do mausoleo romano como exaltación da tumba xacobea 

coa secular imaxe do Santiago do abrazo; e o altar sobre a mesma tumba do Após

tolo, ele exaltación da Eucaristía, que alí se celebra. 

Un breve resumo da iconografía e dos artistas que acompañan a Monroy nesta alta 

empresa é o obxectivo das nasas consicleracións. 



Ü ALTAR E FRONTAL BARROCOS 

A intención ele Vega y Verdugo é cleixar libre e visible a si_nalización da tumba co 

cenotafio a través clun altar calado, formando un apreciable xogo estético; altar 
que fo¡ substituíclo por outro neorrománico por López Ferreiro5. 

O frontal, por esas razóns , non é fixo, senón transportable". Foi conceitaclo nos 
pazos arcebispais cun dos prateiros máis acreditados ele Galicia , Antonio Mon

taos, que traballa para a Cateclral7, clánclolle a prata "que para ello tenían ec1ia"8 . 

Respectando o seu carácter ele transportable, cláselle un tratainento a modo clun 
rico mantel ele encaixe, formado por can:o campos -separados por fitas ele pra~ 
ta sobreclouracla, como puntilla con floco- ele profusa ornamentación ele follas 

e rosáceas, na que pousan clúas aguias . No centro campan as armas ele Monroy~ 

dentro clun marco oval, sosticlo por anxos tenantes . Nas bandas laterais aparecen 

unhas estrañas sereas. Na superior, horizontal, a vexetación faise máis miúcla , lu
cinclo no centro o escuelo do cabido, coa arca e a estrela, flanqueado por vieiras 

sobre a cruz ele Santiago, enmarcadas polo rosario da devoción mariana e tan do

minicana. As orixes poden estar na tradición dos corclobáns ou nos frontais téx
tiles, e aínda nos azulexos portugueses9 . · 
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Os chanzas, con clous cubos a cada lado do sagrario, levan ó centro o escuelo 
prelaticio, ele bordos moi escotados, orlado coa inscrición: "Estas gracias clio el Yll
mo. Sel1or don Frai Anta. ele Monroy arcbpo .. i Sei'wr ele Stiago. A. 1697", do que par
te unha ornamentación vexetal con rosáceas, que se estenclen a toda a superficie 
cunha clara arele distributiva, en serpeantes roleos, cun nítido e perfilado cice

laclo. Os chanzas están marcados co punzón ele juan Posse, ó que definitiva
mente se lle debe atribuír' º, e para eles facía, asemacle, clez cancleeiros ele prata, 

que entrega en 1698 11 • juan Posse realizou tamén o fermoso copón para o sa
grario'2, que contaba entre a súa pedrería coas esmeraldas do peitoral que o ar

cebispo regalou con tal finu 

A CUSTODIA 

Sobre o altar sitúase a custodia: sagrario-expositor, destacable pala súa singular 
beleza, primoroso cicelaclo e alto valor teolóxico-litúrxico, como apoteose da real 

presencia ele Cristo na Eurcaristía. 

O sagrario. leva na súa porta o relevo coa escena da Última Cea do Señor, ex
presión da suprema cariclacle -o amor ele Cristo-, acompañada das estatuas 

das virtudes da fe e da esperanza (actualmente clesprazaclas do seu sitio, nos la
Lerai:S da pirámide do expositor sobre peclestais ele macleira). Nos latera is do sa

grario os catro evanxelista narran a institución do Magno Sacramento da Fe da 

lgrexa, representada palas estatuas ele San Pedro e San paulo colocadas sobre 
volutas vexetais, ílanquenaclo o expositor. Forman o expositor clez columniñas 

salomónicas, palas que ruben bacelos ele vicleira acugulaclos ele acios ele uvas, 
símbolo da Eucaristía. No proxecto, "planta", ele Gabriel ele las Casas aparece 

unha peafi.a, "trono", ele nubes con anxos ele carpo enteiro e cabezas seráficas, 
que se adapta á forma curva do sagrario e que non puiclo faltar para a recepción 

da custodia. Seguramente clesapareceu nas reformas do século XVlll, tal vez re

lacionadas coa colocación da estatua da Inmaculada do Sagrario'". Colgando da 
bóveda do expositor voa a pamba, figura do Espírito Santo, cun resplandor ele 
cabezas ele anxos. A cortina do fondo do expositor leva a imaxe da Virxe ele 

Guadalupe, rodeada dunha composición íloral, en bordados ele ouros e sedas 

"con seiscientas y cinquenta perlas ele las qiie salieron ele la mitra ele la Reyna"' 5, con
servada no Museo catedralicio. 

Péchase o expositor cunha pirámide, clunha ben organizada arquitectura, que se 

gradúa en volutas ascendentes en torno a un carpo central, torre, como o balda

quino compostelán ou o sevillano da canonización ele San Fernando'"· Cun ton
do en cada lado, leva o frontal un relevo ele Deus Padre benclicinclo o mundo, 

dende o Filio e o Espírito Santo, quedando plasmada na custodia a imaxe da San
tísima Trinclacle. Nas volutas están as estatuas dos Padres da lgrexa Latina; os san

tos Xerome, Gregario, Ambrosio e Agostiño, cos re~pectivos ~ímbolos que os ca

racterizan, senda os transmisores da· tradición eucarística da lgrexa. Na contra-



portada do sagrario San Tomé de Aquino, "Doutor Anxélico", representado cos 

atributos das ás e axudado polos ameos, escribe o himno litúrxico Tantwn ergo Sa
cramentwn .. ., canto da fe e da exaltación da Eucaristía da Igrexa. 

Nas estructuras juan de Figueroa y Vega segue, case na súa totalidade, o proxec

to ele Gabriel ele las Casas, non así na aplicación ornamental -corno as preciosas 

columnas salomónicas- e figurativa -desaparición de anxos e a presencia das 

virtudes da Fe e a Esperanza-, aínda que se observan moclificacións posteriores, 

como o ramallete ele flores clezaoitesco do remate do expositor". A unidade al

tar-sagrario-expositor non pode carecer do crucifixo. A colocación clun crucifixo 

manierista no interior do expositor é posterior. Puiclo se-lo remate e trasladado 

nas reformas do século XVIII. As figuras da Fe e a Esperanza, totalmente fóra ele 

sitio, cleberon estar nas partes inferiores en relación co expositor, tal vez chante do 

par de columnas salomónicas frontais, ele cada lado 18 • 

O segundo programa está relacionado coa imaxe pétrea do Santiago do abrazo, re

cubrinclo o bocelón e frontis do camarín cunha organización ele pilastras placa

das e ornamentación vexetal e ele escudos prelaticios, coroas, anxos e maclallóns 

coas efixies dos discípulos do Apóstolo, santos Teocloro e Atanasia, para terminar 

ca gran resplandor da gloria ele Deus Padre, rodeado ele querubíns que lle serven 

ele trono e adorado por serafíns. É o "arco ele plata con la gloria que guarne el alta1; 
silla y peana para el Santo ... "19 ; e o revestimento ele Santiago Peregrino, situando 
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a irnaxe pétrea nunha cacleira con brazos, con cabezas ele anxos e golfiños, sím

bolos da salvación e da axucla clivina20 , que regala Monroy: "Dio la joya, bordón, es
cauina y ca/avaza, lo mas cuajado de pedrería ... "21 . Na esclavina !ese: "El Ylmo . Si: 
On. Fray Antonio de Monroy Arzobispo clesta Sta. Igla. ele SJ: Santiago, dio esta ese/a
bina, bordón y calabaza a siis expensas. Figueroa fecit. Anno 1704". 

O viri l el e ouro e peclras preciosas e esmaltes (ele 38 x 31 cm) é unha encarga do 

cabido compostelán a juan ele Figueroa y Vega, en 1701, que vén completa- lo 
pratal barroco ele Monroy. Nas súas formas, dentro das correntes europeas e das. 
influencias hispanoamericanas, seguinclo nas súas estructuras a planta ele Gabriel 

ele las Casas, é unha custodia plenamente barroca, ornamentada cos refulxentes 
brillos e cores dos esmaltes, as "cinquenta y seis om(as ele oro. .. , (inca ja(intos, vein
te y w1 zafiros, once esmeraldas de tocios tamai'los, ... ww esmeralda y catorce dia
mantes, w1 zafiro y una esmeralda, ciento ochenta y w1 diamantes, rossa, cetrinos, con 

mas cin co esmeraldas pequeilas" e todo o ouro, aclemais do dado, que se necesite 
mercar, para que terminada a obra pese "alrededor ele 2'583 Kilos". 

Na base, aclemais dos punzóns e a inscrición do ourive : "Figiieroa fecit. En Sala
manca. Mio de 1702", leva o selo do capítulo compostelán coa arca e os raios da 

estrela, con bordura !1oral, coroa e toisón de ouro22
. 

Entre os agasallos do arcebispo mecenas - desaparecidos os cen cancleeiros para 

o monumento ele Semana Santa- , hai que. mencionar outras distintas pezas re
co ll icl as nos inventa rios catedralicios e que están depositadas no Tesauro e na ca

pela el e Reliquias. 

CÁLIZ DE MONROY. 

ÜBRADOIRO DESCOÑECIDO . PRATA E PRATA SOBREDOURADA NA COPA. 

28,3 X 14,3 ( BASE) X 9 (COPA) CM. P ROCEDENTE DA C IDADE DO VATICANO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. T ESOURO DA CATEDRAL 

A base do cáliz está cuberta cunha lámina ele prata , adaptada ó seu recortado pe

rímetro , levando o escudo do arcebispo Monroy. Esta peza é posterior ó caliz, ó 
que foi unida; por iso sabemos da súa orixe. 

O pé está decorado con tres figuras femininas, reclinadas e cubertas por amplas 

túnicas, que sosteñen guirlandas de loureiro, nas que se engastan grandes cabe
zas ele serafíns , coas súas clásicas catro ás, e sobre os que se forman rocallas e car

telas. O fuste, en canclellia i hexagonal, leva no nó nenas espidos, sostenclo carte

las nas que se gravan as figuras dos santos Domingos, Tomé e Antonio. A subco
pa leva cabezas ele serafíns , que forman no seu contorno composicións asimétri

cas ele volutas, fo llas e guirlandas de loureiro . 

É un cáliz seriado, no que os cicelados non son moi primorosos. Puido aclquirilo 

no ó seu paso por Roma, onde é nomeaclo arcebispo, en 1685. 
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XOGO 'DE VIÑATEIRAS. 

VILA DA CIDADE DE MÉXICO. DIEGO GONZÁLEZ DE LA CUEVA. 

PRATA FUNDIDA, CICELADA E SOBREDOURADA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. TESOURO DA CATEDRAL 

A bandexa é oval con pé, el e 28 x 18 cm, e bordo recortado en "SS". No seu fon

do , círculos tanxenciais marcan a recepción das pezas, decorándose con esque

máticas rosáceas , das que parten ramas que cobren toda a superficie. 

As ampolas, sobre base ele molduras graduadas, clistínguense pola súa esvelteza e 

silueta de cráter e asa en "CS" formando cariátides. As superficies das viñateiras 

cóbrense con fronde vexeta l. 

A campaíiia, ele fermosas formas, chama a atención pola se rie ele aros saíntes que 

articulan a organización da súa superficie, decorada cunha serie ele puntos conti

nuados. Trae á memoria, esta forma ele facer, a arquitectura precolombina, á que 

se lle adxuclica a iníluencia na torre do Tesouro da Catedral compostelán 

URNA DE SAN CANDIDO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ANTONIO MONTAOS. 1693. PRATA FUNDIDA, 

LEVANTADA E CICELADA. 60,5 X 65 X 44 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. TESOURO DA CATEDRAL 

O hi sto rial da peza es tá reco lliclo nunha inscrición no fondo da urna co es

cuelo el e armas do arcebispo mecenas: "Esta urna la hi(o por su. devo(ion para 
colocaar el cuerpo delflorioso martir Sn. Canclido el Yllmo. y Rmo. Soi: Dn. FI'. An
tonio de Monrroy Ar(obpo. y Si: e/es ta Ciudad de Sto ., que con dicho glorioso cuer
po dio a es tc1 Sta. Ygley Metropolitana del glorioso Aposto/ y Patr Sto. = qae trcixo 
de Roma c¡do. Vino por prelado clesta Sta. Ygla . = Cuia soli(itucl corrio por mano de 
Dn. Freo. de Salas Sao rejas presv iti: Cordouen., Capellan, Caudatario y Mo. De (e 
remonias De dho. S1: Ar(obpo. , y se coloco en su clia, 3 De Octe. De 1963 = Fecit 
Antonio Montaos". 

A peza é unha copia fiel da urna ele Santa Susana, do ourive M. Vieites, feita en 

1684. Son grandiosas na súa concepción, en xogo ele volurnes elípticos, recuber

tos de graneles ramas, follas , flores e froitos , en contraposición á base, sobre pau

tas con bólas , e tapa cos seus xogos ele molduras de perfís moi moviclosH. 

NOSA SEÑORA DE GUADALUPE. 

ANÓNIMO MEXICANO. CA. 1690. PINTURA Ó ÓLEO SOBRE MADEIRA. 

165 X 119 X 3,1 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SALA CAPITULAR DA CATEDRAL 

O caclro rectangular remata cun arco conopial e moldura douracla en todo o seu 

perímetro. Obsérvase unha reforma e arranxo na táboa cunhas tiras laterais enga

cliclas, el e 12 e el e 6,2 cm á súa clereita e ele 15 e ele 6 ,2 cm á súa esquerda, que

dando a táboa central , auténtica, ele 80 cm de ancho, e desbastada a este lado. 
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Son arranxos de cronoloxía clescoñecicla, momento en que se debe da-la fo rma 

conopial e poñe-lo marco cl ourado. Nótase o corte da esquerda e o repintado do 

resplandor encarnado que rodea a imaxe. 

É un agasallo ele don Antonio ele Monroy á Catedral, que fa i xuntamente coas re
liquias ele San Cándido, para ser colocado na reixa do coro ou da capela maior. 

Estivo á entrada do coro ata que se clesmontou este e pasou á capela ele Reliquias, 
en 1946, sendo colocado sobre a porta, enriba da imposta25 . 

A irnaxe, ele máis subidas cores que o orixinal, é unha copia pintada ante a Virxe 

guaclalupana das aparicións ó indio Juan Diego26
• 

A.B.l. 

Notas 

' GARC ÍA IGLES IAS, J. M.: Ga licia. Tiempos del Ba rroco, A Coruiia, 1990, pp . 43 e ss. 

TA ÍN GUZMÁN , M.: "Monroy e a ourivería do altar do Apóstolo: o sentido da magnificen
cia". En /> ratería e acibeche en Sa ntiago ele Compostelc1 , Santiago de Compostela, 1998, p. 253; 
A.H.U.S, Sección ProLOcolos: don Antonio Caamalio, Atad. 3037; 1701, fo l. 64r. 

1 A.C.S, Li b. 2º de Fábrica, Leg. 534, cloc. salto . 

•
1 RÍOS MIRAMONTES, M.ªT.: Aportaciones al barroco ga llego: un gran mecenazgo ga ll ego, San

tiago de Composte la, 1986; GARCÍA IGLESIAS, J. M.: Galicia ... Op. cit.; TAÍN GUZMÁN, M.: 
"Monroy e a ourivería ... " Op. ci t. 

' O altar barroco conserváse no en el almacén do Museo, en espera clunha restauración, ¿e reposición? 

'' A.C.S., Fábrica, Comprobantes, Atad . 691- B. 

7 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario ele artistas que .florecieron en Galicia du rante los siglos XVI y 
XVII , Santiago de Compostela, 1930 , pp. 390- 391; COUSELO BOUZAS, ].: Ga licia artística 
en el siglo XVIII y p1·i111 er tercio del XIX, Santiago de Co mpostela, 1932, p. 460. 

" TAÍN GUZMÁN, M.: "Monroy e a ourive ría .. " Op. cit., p. 280 e nota 6. 

• lbiclem, pp. 256-257. 

'º Ibiclem, p. 258. 

11 A.C.S., Li b. 3º de Fábrica, Atad . 535, 1698, fol. l 76v.; e Comprobantes, Atad . 967- B. Ma
nuel Momaos, clespois do pleito co cabido, en 1694- 1697, sobre a fe itu ra dos chanzas a el 
encargados non voh~e a traballar para a Catecl ral. 

" BARRAL IGLESlAS, A: "Museo y tesoro". En La Catedral de Sa ntiago ele Compostela, Laracha, 
A Coru l'ia, 1993, p. 525; COUSELO BOUZAS, ]. : Galicia artística ... Op. cit., pp. 542- 544; 
LÓPEZ FERREIRO, A: Historia de la S.A.M. l. Catedra l ele Scmtiago, Santiago de Compostela, 
1907, t. IX, p. 306; PÉREZ COSTANTI, P: Diccionario ele artistas ... Op. cit., pp . 449- 451. 

" A.C.S., Li b. 2º de Fábrica, Atad. 534, cloc. salto. 

1-1 BARRAL IGLESIAS, A.: "Inmaculada". En Galic ic1 no tempo, Samiago de Compostela, 1991, 
n.º 219 , p. 366 e bibliografía. 

" A.C.S., Fábrica, 1701 , Comproban tes de Cantas, Atad . 964- B. Foi bordada palas MM. Mer
cedarias de Santiago. Consé rvase no Museo da Cated ral compostelá. 

1
• GARCÍA IGLES IAS, J. M. : A Catedra l de Scmtiago e o Ba rroco, Santiago de Compostela, 1990, 

pp. 59 e SS . 

11 TA ÍN GUZ1vlÁN, M.: "Monroy e a ourive ría ... " Op. cit., p. 265. 



" Onde se conservan uns íurados de ter sostido algun has figuras. 

1• Memoria de las Fundaciones qu e tirne echas el A r~obispo .. . Don fl'ai A111onio de lvlonrrni en la 
Ygles ic1 Calcdral, A.C.S., Lib. 2º de Fábrica , Atad. 534, doc. solto. 

"' MALAXECHEVERR ÍA, l.: Bestiario medi eval, Madrid , 1089, pp. 56 e ss. 

" lvle 111 oric1 de las Fu11dacio11 es .. Op. cit. 

u BARRAL IGLESIAS, A.: "Custodia". En Ga licia 110 lempo ... Op. cil., Santiago de Compostela, 
1991, n. º 212, pp. 360- 361 e bibliografía; BARRAL IGLESIAS, A.: "Museo y tesoro" ... Op. 
cil., p. 526 e bibliografía; TAÍN GUZMAN, M: "Monroy e a ourive ría .. " Op. cil., p. 271-274. 

21 MARTÍN GONZÁLEZ, J.j.: "El Renacim iento". En La Catedral de Sanliago de Compostela, San-
tiago de Compostela, 1977, pp. 294-295. 

" GUERRA CAMPOS, J. : Relicario de la S.A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago de Com
postela, 1960, n.º 52, p. 7; LÓ PEZ FERRElRO, A. : Historia .. Op. cit., t. IX, p . 223. 

25 GUERRA CAMPOS, j.: Relicario ... Op. cit., p. 10. 

"' Repítese e coníúndese con moita frecuencia co cadro de A Vi1xe de Guadalupe e as súas apari
cións, óleo sobre cobre e marco de prata , de est ilo rococó, obra do pintor mexicano juan Pa
tricio Ruiz , disc ípulo de Miguel Cabrera, regalado á Cated ral de Santiago por un cóengo Lo
sada en 1769. 
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PLi\NO DA CIDADE DE SANTIAGO DE QUERÉTARO. 

I GNACIO RUIZ. 1778. GRAVADO SOBRE PAPEL. 

QUERÉTARO (MÉXICO). MUSEO REXIONAL DE SANTIAGO DE QUERÉTARO 

Dende o século XVI, e gracias ás enquisas que se mandaron facer en tóclalas re

xións do Novo Mundo para construí- lo co rpLts das relacións x'eográfi cas, desen

volveuse na Nova Espall.a o xénero da cartografía. Conforme se foron clefininclo as 

cabeceiras ele provincia, cada ciclade fixo planos que demostrasen en tinta e papel 

a boa traza e a grandeza nos edificios que cada lugar ía logrando. Dende ese pun

Lo ele vista, a ciclacle ele Santiago ele Querétaro íloreceu con gran fo rtuna, gracias á 

pri vil exiacla situación que tivo no camili.o da prata entre México e Zacatecas, con

solidándose no século XVll como unha das principais cabeceiras do reino. 

Esa situación ele nobreza e orgullo, apoiacla nas dispensas reais e escudos ele ar

mas outorgaclos pola Coroa, mestú ranse no século XVlll co sentimento crioulo , e 

non pode pasa r inadvertida unha das inscricións que aparecen no plano ele Que

réLarn que se comenta: "MAPA l'U \NO GEOGRAFICO ele la mui noble y leal ciudad ele SAN

Tti\CO DE Qurnrnrno del Reino ele nueva Espaiia, sita en el Arzobispc1clo ele Mexico en 
2.1 grados y mi nulos. Comprehencle mas ele Trein"' mil pers. ele vecinda r'. se Jw1clo entre 
Ba rbcw, el afio de 1445 y se conqt" en 25 de julio ele 1531 ", ele onde se deducen im

po rtan Les conclusións: o interese científico, compartido por outros planos do seu 

Lempo, ele asentar precisións xeográ ficas; o cumpriclo número dos seus habitan

tes, a súa característica situación ele fronteira e a "antigüiclade" do asento, que 

contempla incluso tempos anteriores á conquista espall.ola. O plano foi mandado 

facer á canta ele don Fra ncisco j oseph ele Urrutia, funcionario do cabido quereta

no, edificio que privilexia Ignacio Ruíz ó incluír unha detallada clesc rición da súa 

fachada xusto ó lado das armas da cidacle, orixinaliclacles que xa non recolle ou

tro plano da cidacle ele Querétaro mandado facer no ano ele 1796. 

Bib li ografía: OROPEZA, M. el. al. : 5(1 11 Fm11 cisco, w1 co11 ve11lo y u11 museo surw do por el ti empo, 
México, Sociecb cl ele Amigos del Museo Regional ele Querétaro, 1996. 

P.A.]. 
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TRAZA Di\ FACHADA DO ÜBRADOIRO. 

FERNANDO DE CASAS NOVOA. 1738. TINTA SEPIA SOBRE PAPEL. 135 X 73 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL 

Segundo recolle López Ferreiro, o cabido da Catedral clecicliu na reunión cele
brada o 8 ele xaneiro ele 1738 "qcte el fabriquero don Antonio Guiralclez desde luego 
ele providencia y disponga se prevengan materiales para la obra del espejo y torre que 
mira a la plaza del Hospital, en consicleracion ele la mina que padece el espejo y a la 
falta qu e hace las torres por la ygualclad con la otra". Tan só uns días máis tarde, os 
cóengos acordaron enviar unha carta ó arcebispo electo peclínclolle permiso para 

que os cl eixase entrar no pazo e torna-las medidas necesarias para remedia-logra: 

ve perigo que corría a fachada. 

Daquela era mestre ele obras da Catedral Fernando ele Casas Novoa, que foi o en

cargado ele cleset1a-lo proxecto e ele clirixi-la construcción ata o momento da súa 

rnorte, ocorricla o 25 ele novembro ele 1749. 

O interese e a relevancia cleste documento gráfico son extraordinarios porque 

non é habitual que se conserven, en tan boas conclicións, unhas trazas clestas 
climensións e sobre tocio clunha caliclacle semellante. Lamentablemente, das 

obras trazadas por Fernando ele Casas consérvanse só clúas: uns planos da igre

xa da Compafüa ele Xesús da Coruña, no Archivo General ele Simancas, e este 
da fachada do Obracloiro. Un caso á parte constitúeno as trazas das Casas da In

quisición, que hai anos publicou Ortega Romero, porque estas eran en realicla
cle uns planos que acompañabaú un informe pericial e non se correspondían 

con ningunha obra do arquitecto. 

Fóra do carácter excepcional que ten este. documento gráfico, o cleseño permíte
nos analiza-la idea que orixinalmente tivo Fernando ele Casas da fachada e os 

cambios que, no transcurso da construcción, se foron introclucinclo ata clarlle o 

aspecto que ten na actualidacle. 

Como xa sinalaron outros autores, que con anterioriclacle estudiaron o clebuxo, 

a fachada do Obradoiro construíuse seguinclo basicamente as directrices mar

cadas nas trazas, aínda que con algunhas moclificacións. Quizais o gran logro 

do proxec to ele Casas foi o respecto que clemostrou pola fábrica románica, su

peditando o deset1o da nova fachada ós condicionantes impostas pola cons-
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trucción preexistente . A súa -intención foi dar cohesiói-l a todo o conxunto e, 
para iso , tivo que maquillar e ocultar baixo estructuras novas aqueles elemen
tos disonantes que rompían a harmonía da fachada e que cleslucíano aspecto ex
terior da basílica. Este traballo ele revestimento levouno a forra-lo estribo da to
rre das Campás e a construír outro similar ós pés da torre da Carraca; a rema
tar ámbalas torres e a engarzar, mediante superficies cóncavas e envolventes, os 
panos centrais da fachada cos carpos laterais . 

No proxecto inicial, Casas concibe os estribos das torres como unha sucesión ele 
estructuras cúbicas que rematarían unhas plataformas triangulares. Esta solución, 
tan do gusto barroco, non chegou a construírse e, no seu lugar, o arquitecto cle
cicliuse por uns balaústres rematados con pináculos, que aumentasen a sensación 
ele uniclacle ele todo o conxunto. Así mesmo, nos extremos erixíronse uns peque
nos pavillóns circulares que garclan cenas semellanzas cos que Anclracle clispuxo 
nos ángulos da torre do Reloxo. 

Outro dos cambios que máis chaman a atención obsérvase na porta principal, que 
Casas Novoa concibe como unha estructura con certas lembranzas meclievais, na 
que se combinan os arcos apuntados con rosetóns sobre os vans ele ingreso. Esta 
articulación foi rexeitacla no decurso das obras e optouse pola clesmaterialización 
do muro mediante a simplificación ele elementos, co fin ele acrecenta-la lumino
siclacle na zona do Pórtico da Gloria. Esta foi unha preocupación que acompañou 
ó arquitecto durante toda a obra e, ele feíto, a parte central da fachada -que na 
documentación clenomínase "el espejo"- concibiuse como unha pantalla calada 
que pechaba a _estructura medieval, pero que cleixaba pasa-la luz ó interior do 
templo. Deste modo, o muro queda reducido ó máximo e os entrepanos perfó
ranse, substituínclose o perpiaño polo vieira. 

En xeral, as propostas ele Casas Novoa que se recollen na traza sufriron, durante 
a fase ele construcción, un proceso ele simplificación, alomenos no refiriclo ós ele
mentos estructurais (como pode apreciarse no cupulín que remata a fachada). Sen 
embargo, tamén se observa un incremento da decoración ele talla miúcla que re
cobre as superficies da obra. Esta preocupación por unha ornamentación de for
mas caprichosas, que en principio se localiza nos elementos portantes, intensifí
case a medida que nos aproximamos á parte alta do conxunto, onde se atopa o 
camarín do Apóstolo Santiago. 

Quizais mm clesexo de enriquecer, aíncla máis , esta monumental fachada, Fer
nando ele Casas clecicliu completar tocia esta estructura arquitectónica cunha se
rie de esculturas acroterias, que non aparecían na traza, pero que introcluciu co 
fin de reforza-la lencla xacobea. Para este labor contou cos principais escultores 
da zona -Gregario Fernánclez , Antonio Vaamoncle, Juan Francisco Fernánclez e 
José Gambino- , que traballaron ás súas ardes ata completa-la obra. 

Pero este ambicioso proxecto constructivo clébese valorar como unha arquitec
tura triunfal , que ten os seus precedentes nos monumentos efémeros que se le
vantaron na España do XVIII para conmemora-los grandes acontecementos po
líticos e relixiosos da época. Fernando de Casas coñecía algunhas clestas pro-



postas, como demostrou Folgar de la Calle ó descubrir entre os seus libros Las 
fiestas ele la Santa Igl es ia ele Sevilla de Torres Farfán, que ben puiclo utilizar como 

modelo ó concibi-las trazas. En obras anteriores , como o retablo da capela do 
Pilar, na Catedral ele Santiago, ou o camarín da Virxe dos Ollos Graneles ele 

Lugo xa recorrera a esta obra como fonte, polo que non parece estrafi.o que nes
ta ocasión volvese facelo. 

Como hai anos sublifi.ou Chueca Goitia ó referirse á fachada do Obradoiro, a xe
nialiclacle ele Fernando ele Casas foi facer da necesiclacle virtude, adaptando a súa 

linguaxe a uns condicionantes que en lugar ele restrinxi-las súas posibilidades 
ofreceulle a oportuniclacle ele crear unha das fachadas barrocas máis orixinales. 

A.G.D. 

Bibliografía: CHAMOSO LAMAS, M.: "La fachada del Obradoiro ele la Catedral ele Santiago ele 
Compostela", Arcl1ivo Espaiiol de Arte, Xll, (1936), pp. 230-231; F!LGUEIRA VALVERDE, J.: "El 
Barroco". En La catedral de Sa ntiago de Compostela, Barcelona, 1977; FOLGAR DE LA CALLE, 
M.ªC.:· "Projet de fa<;acle ele l'Obracloiro". En Sa ntiago de Compostela. 1000 ans de Peleri11age Euro
péan. Europalia 85, 1985; Ídem: "Un inventario de bienes de Fernando ele Casas Novoa", Cua
dernos de Estudios Gallegos, (1982); GARCÍA IGLESIAS, j.M.: A catedral de Sa ntiago e o Barroco, 
Vigo, Colexio de Arquitectos de Galicia, 1990; Ídem: Femando de Casas Novoa, Santiago ele Com
postela, Xunta de Galicia, 1993; ORTEGA ROMERO, M.S.: "Un proyecto de Fernando ele Casas 
para el Tribunal de la Inquisición de Santiago". Enjubilatio. Hom enaje de la Facultad de Geografía 
e Historia a los profesores don Manuel Lucas Alvarez y don Angel Rodríguez Gon zález, Santiago de 
Compostela, Universiclacle, 1987; TAÍN GUZlvlÁN, M.: "Proyecto para la fachada del Obracloiro 
de Fernando ele Casas Novoa". En La meta del Camino de Santiago. La transformación de la Cate
dral a través de los tiempos, Santiago ele Compostela, Xuma de Galicia, 1995, pp. 273-275; TO
RRES FARFÁN, F ele la: Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, al nuevo cul
to del Seiior Rey San Femando el Tercero de Castilla t León concedido a tocias las igles ias de Espaiia por 
la santidad de Clemente X. . ., Sevilla, 1671; VJGO TRASANCOS, A.: La fachada del Obradoiro 
1738-1750, Santiago ele Compostela, Consorcio-Electra, 1997. 

SANTIAGO 

381 



S/\NTl/\GO 

382 

CARTA DO DEÁN DA CATEDRAL DE SANTIAGO, DON POLICARPO DE MENDOZA, E DO 

CABIDO Ó ARCEBISPO DON BARTOLOMÉ RAJO! Y LOSADA, SOBRE A REEDIFICACIÓN 

DAS NOVAS FACHADAS DA ACIBECHERÍA E DAS PRATERÍAS. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 18 DE DECEMBRO DE 1757. MANUSCRITO. 

TINTA NEGRA SOBRE PAPEL. 31 X 46 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO 

A mediados do século A.'Vlll a Catedral cornpostelá inauguraba a nova fachada do 

Obradoiro. A espectacularidade ascensional deste vibrátil arco de triunfo, ornato 
urbano e orgullo da lgrexa de Santiago, serviu de aliciente e modelo ás xeracións 

vindeiras de artistas e comitentes. O impulso renovador dezaoitesco, lonxe de re

mitir, dirixiu os seus intereses cara ás outras fachadas rnedievais da basílica: a ve
lla Porta Francíxena e a fachada de Praterías. O cabido co deán Mendoza á fron

te deciden comeza-las obras pala fachada norte , solicitando o permiso e patroci
nio do arcebispo Raxoi (1751-72). A urxencia dos traballos explicase nesta carta 

do 18 de decembro de 1757 , na que se argumenta o desexado inicio das obras: 

" ... son las clos fachadas, una que e/ice a la Platería, y thesoro, y laotra ala Azebache
ría y Palacio Arzobispal, las qiie mas instan, y cliswrriénclose por qiial ele las e/os se po
dría ciar principio, nos a parecido pedir mas pronto remedio, y adorno la ele la Azeba
charía, por ser la qiie más regulannente se presenta a la vista, y entrada ele Estrange
ros y Peregrin os: por la que se recive la Sta. Bula ele Cnizac/a, y Ofrendas Reales. Y la 
que únirnmente sirve para asistencia, y vaxacla ele nuestros Prelados a su Sta. Ygles ia, 
y entrada ele sii Palacio". O mesmo documento demostra que o proxecto para a 
nova fachada, incluida a elaboración de planos, xa fara abordado polo arcebispo 

Cayetano Gil Taboada (1745- 51). A derruba da primitiva fachada norte e o co

mezo do primeiro carpo barroco e parte do segundo realizáronse entre 1759-62 , 

baixo a dirección de Lucas Ferro Caaveiro, seguindo trazas propias. En 1762 Lu
cas Ferro preséntalle ó cabido os planos do coroamento da fachada , profundan

do no seu gusto pala tradición local. Diversos problemas coa mesa capitu lar oca- · 

sionaron a ruptura entre cabido e mestre de obras e a súa consecuente substitu
ción. A decisión de consulta-los planos coa Academia de San Fernando deu como 

resultado a reforma clasicista do proxecto. A remodelación proposta por Ventura 

Rodríguez en 1765 e dirixida polo arquitecto académico Domingo Lois culminou 

en 1769, conservando a articulación e plasticidade do proxecto orixinal. A es

tructura tectónica resultante mantén o ritmo imposto palas partes construidas por 
Ferro, caracterizadas polos ritmos dinámicos das rúas nas que se articula a obra, 

con partes saíntes e outras retrotraídas. O resultado final ofrece un curioso e 

atractivo híbrido da tradición local e da innovación barroco-clasicista da Acade
mia liderada por Ventura Rodríguez. 

FS. 
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Bibliografía: DURÁN, M.: "El arquiLecLo ga llego Domingo Lois tvlonteagudo", Arle Espw1ol, 
(1941, IV trimesLre), pp. 14-17; GARCÍA- ALCAÑ IZ YUSTE, j.: Arquil eclura del Neoclcisico cn Ga
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1758 hasla 1882". En A Caledrnl de Sa ntiago de Compostela , Laracha (A Corulia), 1993, pp. 
394-404; ORTEGA ROMERO, M." del S.: "Lucas Amonio Ferro Caavei ro". En Gran Enciclopedia 
Gallega, 1974, pp. 151-157, L. Xll; ídem: "El Barroco". En Historia del Arle Gallego, Madrid , 
1982, pp. 358-359; SINGU L, F: "ProyecLo y arquiLecLUra en la CaLedral de Samiago duranLe el 
neoclasicismo (1765-1808)". En La 1\1/cta del Camino de Sw1tiago. La Lransformación de la Cc1tedrnl 
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"Domingo Lois Monteagudo". En Gran Enciclopedia Ga llega, 1974, l. XIX, pp . 122-123. 
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QUENTA DE LO GASTADO EN LA FABRICA DE LA CAPILLA DEL SR. DN LOPE DEL 

DEPOSITO DE LOS CIENTO SESENTA Y CINCO REALES, QUE ENTREGÓ EL lLMO SEÑOR 

DN. BARTHOLOME DE RAJOY Y LOSADA. CA. 1771 
ANTECEDENTES VARIOS. 1652-1880. PREGO SOLTO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL, 393, CAPELAS DA PIEDADE, 

DO PILAR, DAS RELIQUIAS, DE DON LOPE E DA AZUZENA 

Entre as obras auspiciadas para a Catedral polo arcebispo Raxoi destaca a reedifi

cación da capela ele Nosa Señora do Perdón, chamada ele don Lope. Localízase 
este espacio no lugar que o seu predecesor baixomedieval cleixaba libre, no án

gulo formado polo brazo norte do cruceiro e as naves maiores da Catedral ele San
tiago. Os obxectivos propostos para esta arquitectura contemplaban a creación 

dun panteón para os arcebispos fundadores, Lope ele Mencloza (1400-1445) e 
freí Bartolomé ele Raxoi (1751-1772), senclo compatible co servicio ele ciar co

muñón ós peregrinos durante os Anos Santos. Da construcción clesenvolveuse en 
tres fases ben documentadas. Para a primeira fase (1768-1771) deron trazas os 

mestres Lucas Ferro Caaveiro e Domingo Lois Monteaguclo. A dirección dos tra

ballos encargouse o académico Lois, seguinclo planos propios, e o contratista foi 
Ventura Parcial, tal como se reílicte no presente documento. As obras cleste pri

meiro momento, sen embrago, non pasaron da clerruba e retirada ele cascotes da 
capela ele don Lope e da preparación dos cimentos para o novo edificio; é clicir, · 

a preparación da planta da rotonda. As cantas de obras que se conservan proban 

que Miguel Ferro e Domingo Lois presentaron planos para esta primeira fase. As 
desiguais cantidades que cobraron, favorables ó académico, están en correspon

dencia co grao ele consideración dado polo cabido a árnbolos profesionais. Trala 

marcha de Lois a Madrid, a realización do prirneiro corpo da capela, dende o chan 
ata a cornixa, levouna a cabo Miguel Ferro na segunda fase constructiva 

(1771-1772), que clirixiu as obras adaptando os planos ele Lois. Durante a ter
ceira fase (1772-1782), Miguel Ferro dará trazas propias para o segundo corpo e 

a cúpula. A dirección ele obra seguirá senclo súa, contando con juan Nogueira 

corno contratista. Aíncla que a rnaior parte do traballo foi responsabiliclade ele Fe
rro, o cleseli.o da rotonda para a nova arquitectura foi idea ele Domingo Lois. A 

cultura neoclásica e a formación académica -en Roma e Madrid- cleste artista 
animaron o estudio e copia do arquetipo templario por excelencia, o panteón ele 

Agripa, e cloutros modelos romanos clebuxaclos na súa estadía na Ciclacle Eterna. 

A lección aprendida nestas fontes explica a concrección do ideal arquitectónico 
clasicista elixiclo para a capela da Cornuli.ón. 

F.S. 
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CÁLIZ DO CHANTRE GONDAR. 

IGNACIO MONTERO. SALAMANCA. 1753. 2 7 X 15,5 CM. PRATA SOBREDOURADA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. TESOURO DA CATEDRAL 

Don Andrés Gondar, submerso nese mundo intelectualizado do período rococó', 

convértese en mecenas da basílica xacobea da que é cóengo da dignidade de 

chantre. Do seu intenso ambiente cultural e ·celoso do culto a Santiago, é o pro

motor da Festa da Aparición do Apóstolo en Clavi.jo e do engrandecemento da 

Catedral', que el enriquece con reliquias, sendo un destes relicarios unha precio

sa mostra arxéntea3 . A pintura ílamenga ó óleo sobre cobre, do século XVlll, for

mando dúas coleccións -dos Artigas cla Fe e da Vicia cla Vi1xe- da súa propie

dacle foi adquirida polo cabido, conservándose na sacristía. Regala un cáliz de 

prata , conservado, á confraría ele Prima; diante do altar clesta confraría está a súa. 

lápida mortuoria (tl 775). Entre as doazóns ó Santo Apóstolo está o cáliz de ouro 

e clúas bandexas grandes para servicio do altar rnaior ele 1750•. 

O cáliz cloaclo á Catedral é unha solemne peza ele ourivería de notable alcance es

tructural e estético. A técnica do fundido e cicelado do metal precioso, ele profu

sa decoración, con fondos mates e refulxentes brillos, resalta a elegancia do cáliz. 

Na súa decoración cornbínanse formas xeornétricas, volutas, cabezas ele anxos, 

rocalla e guirlandas, do rnáis refinado gusto rococó. A este intelectualizado dese-

11.o engácleselle unha sirnboloxía eucarística: rneclallóns co Corcleiro apocalíptico, 

o pelicano, espigas e uvas, íloreiro e pans; e xacobea: vieiras, cruces santiaguistas 

e borclóns, destacando o Santiago Peregrino, ele medio corpo. Pode pensarse mm 

desetl.o cornpostelán - ¿clebuxos de juan Antonio García Bouzas?- no se que 

plasman os -sentimentos e postulados estéticos do chantre5 . 

A.B.I. 

Notas 

' BARRAL lGLESIAS, A.: "Museo y Tesoro". En Catedral de Sa11Liago de Compostela, Laracha (A 
Coruiia), 1993 , p. 527. 

LÓPEZ FERREIRO, A.: Historie¡ de la S.A.M.l. Catedral de Sanliago, Santiago ele Compostela, 
1904, t. X, pp. 77 e ss. 

3 Ídem, p. 207. 

•
1 ídem, p. 77 , nota l. 

' BARRAL IGLESIAS, A.: "Museo y Tesoro" .. O¡;. cit., p. 527. 
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PLANOS QUE REPRESENTAN LA SANTA APOSTÓLICA 1 METROPOLITANA IGLESIA DE 

SANTIAGO. COMO ESTUBO DE ANTIGUO, COMO SE ALLA AL PRESENTE, 

1 DEL MODO QUE PUEDE MEJORAllSE EN LO SUCESIBO. 

MIGUEL FERRO CAAVEIRO. 1794. TINTA SOBRE PAPEL. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL 

A fin ais do século A.'Vlll o arcebispo ilustrado frei Sebastián Malvar (1784-1795) inspirou 

un intento ele reforma da Catedral ele Santiago. Asuminclo a tradición edilicia dos seus an

tepasados, lvlalvar sm1a cunha nova Catedral para o novo século, cunha orixe conceptual 

que debe buscarse na pieclacle rigorosa do xansenismo espai1ol e do catolicismo ilustrado. 

O arcebispo participaba clesta sensibi liclacle, polo que parecía interesado en promocionar 

unha relix iosiclacle máis pura e racional, aposta ó gusto barroco polos espacios suntuosos 

e os marcos ele veneración impresionantes. A rica e complexa imaxe do presbiterio cate

dralicio poclería substituírse por un escenaiio litúrxico menos sensual, proxectaclo dende 

a perspectiva cosmopolita do pensamento arquitectónico ilustrado. Os planos foron en

cargados en 1794 ó mestre ele obras Miguel Ferro Caaveiro e ó novo académico Melchor 

ele Prado. Ferro compón catro plantas da Catedral, coas súas explicacións corresponclen

tes. O plano I reconstrúe ele maneira hipotética a planta románica ori;...inal , engaclinclo 

unha sección transversal do edificio e un debuxo da suposta fachada occidental. O plano 

II expón a situación do edificio a finais do século XVIII, no momento de composición do 

novo proxecto. O plano III é o primeiro proxecto de reforma propiamente dito. O máis 

sorprendente é o cambio ele coro proposto, elimináncloo da nave central para pasalo á re

estructurada capela maior, que tamén contaría con espacios para vestiario, sacristía e pan

teón. O plano IV corresponde ó proxecto definitivo. Ferro propón nesta ocasión unha re

moclelación integral, que lembra o proposto por Ventura Rodríguez para a Catedral ele 

Burgo ele Osma (1755). De materializarse este IV plano, a basílica cambiaría ele aspecto, 

recuperando un carácter ele uniclacle xa perdido. A busca clunha nova simeuía para o edi

fici o sería o leit motiv do proxecto, propoñenclo unha serie ele capelas parroquiais ílan

queanclo a nova cabeceira. Consérvanse a Corticela e a capela do Pilar e propóñense no

vas capelas simétricas a estas. No corpo do edificio proxecta a capela da Soiclacle, ele plan

ta oval, aberta á nave da Epístola, en correspondencia coa clasicista capela da Comu11ón, 

no lado aposto. A capela maior sería o espacio máis remoclelado. Percleríase o baldaquino 

e todo o revestimento salomónico, colocando no medio do espacio presbiterial un taber

náculo ele planta de cruz grega e alzado clasicista para o altar. O proxecto contemplaba ta

mén a construcción clun pórtico in antis para a fachada ele Praterías, reílexo da fachada da 

Catedral ele Pamplona, ele Ventura Rodríguez, e a construcción clunha nova Porta Santa, 

cleseñacla por Melchor ele Prado baixo impulsos pallaclianos e vi lanovinos. O proxecto non 

contou co apoio do cabido e non pasou do papel. O seu carácter categórico non lle gus

tou á mesa capitular, que tamén criticaría o custoso clun plan ele reformas semellante. 

llibliogral"ía: COUSELO llOUZAS, J.: Gali cic1 artistirn en el siglo XVI 11 y primer tercio ele/ XIX, San
tiago ele Compostela. 1932, pp. 389 e 617; FOLGAR DE LA CALLE, M.C.: "Projet pour le nou
vcau choeur ele la Catheclrale ele Santiago". En Sa ntiago ele Composlcla. 1000 c111 .1 ele Péleri1wge Eu
ropée11 , Bruxelas, Europalia'85 , 1985, pp. 228-229; LÓPEZ FERREIRO, A.: Hisloria ele la S.A.lvl. 
Iglesia ele Sw1tic1go ele Co111postcla, Santiago ele Compostela , 1908, t. X, p. 245; SINGU L, F: "A Ba
sílirn da Ilustración: o proxecto ele reforma da Catedral ele Santiago para o sécu lo XIX". En Ga
licia, Tcrrn Ú11irn. O séC1 ilo XIX, Santiago ele Compostela, 1997, pp. 130-141. 

F.S. 
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LAUDAS DE BRONCE NA CATEDRAL COMPOSTELÁ 

As laudas realizadas sobre pranchas ele metal, de latón ou bronce preferentemen
te, aclquiriron unha singularísima difusión en Inglaterra, alomenos xa dende me
diados do século xm, figurándose sobre elas -primeiro mediante incisións e xa 
máis tarde en baixorrelevo- as convencionais efixies, armerías e letreiros. Sen em
bargo, a presencia do seu uso nos reinos peninsulares é relativamente tardía, man
ténclose sempre con carácter restrinxido. En Galicia rastréxase a súa presencia xa 
dende as primeiras décadas do XVI: o máis temperán foi , quizais, un personaxe da 
aristocracia urbana ele Betanzos, don Fernán Pérez Parraqués, que encargou unha 
para o seu enterramento na conventual ele San Francisco daquela cidade. Na Ca
tedral de Santiago clebeu existir un número apreciable delas, debido probable
mente a que os prelados se enterraron nos séculos modernos na zona chamada de 
entre coros , entre o altar maior e o cadeirado coral. Non obstante, son ben poucas 
as que se conservan na actualidade. As máis salientables son , xustamente, as catro 
que aquí se recollen, todas elas propias de prelados composteláns, posto que den
de o punto de vista estrictamente heráldico resultan ben representativas das dife
rentes pautas de presentación que imperaron entre os séculos XVI e XVlll. 

Nota 
' Ampla e documemada información no estudio do que foi o p1i meiro presideme da Monumental 

Brass Society, MACKLI N, HERBERT W: Mo11u111ental brasses. Togelher with a selea ed bibliograp/1y . 
w1cl cow1Ly lisls of brasses remaining in lhe clwrcl1es of lhe Unitecl Kingc/0111 , 7" edición, Londres, 1953. 

P EZA N .º 1 

LAUDA SEPULCRAL. 

TERCEIRO TERCIO DO SÉCULO XVI (1572). BRONCE. 200 X 82,5 X 3 CM. 

SANTIAGO DE C OMPOSTELA. CLAUSTRO DA CATEDRAL 

Cartela. Partido. Primeiro , catro bandas. Segundo, cortado: primeiro, carro faixas 
e bordura, e segundo, aguia. Ó timbre, capelo con cordón . Acolada a cruz epis
copal, ou latina , disposta en pao . Non é posible establece- la correspondencia das 
armas descritas coa liiiaxe de don Cristóbal Fernández Valtoclano, prelado a quen 
pertenceu o enterramento. Cabería supoiier, considerando a escasa relevancia ou 
significación histórica daquel , que a presencia ele tales emblemas tivese un senti
do ou significado diferente ó máis convencional; así, con referencia ás bandas pre
sentes no primeiro cuartal, por exernplo, podería interpretarse como un ha alusión 
ó Colexio de San Bartolomé , en Salamanca, fundado por don Diego de Anaya e 
do cal Fernández Valtodano foi colexial. 

Enriba do escudo, disponse unha cartela coa seguinte inscrición: 

CLAUDITUR HlC MURU S Fl

DEl SAP!ENT!AE VlRTUS 

VIRGlN!TASQUE SlMUL 

MENS POLI IN ARCE M!CANS 

Repartido na orla, o epitafi o que foi composto por Alfonso Bravo de la Cava, 
cóengo de Santiago: 

I-l lC lACET lLLUSTRISSIMUS DOMINUS CHRITOPHORUS FERNANDEZ A VALTODA

NO, FONTE SALIANO NATUS, DIOECESIS ABULENSIS PONTIFICll IURlS OMN IQUE 



GENERE DOCTRINAE PERITISSIMUS, CATHOL!CAE FlDEI ACERRIMUS PROPUGNA

TOR, ANTEA PALENTINUS, POSTEA VERO COMPOSTELLANUS PONT!FEX, ANIMAN 

SUAN HAEREDEM PATRES COMPOSTELLANOS TESTAMENTI EXECVTORES REL!

QUIT. OBllT XVIII KALS. DECEMBRIS ANNO 1572. 

Don Cristóbal Fernánclez ele Valtoclano foi natural da vila ele Fontiveros, en terras 

ele Ávila. A súa traxectoria: provisor en Baclaxoz (1543), bispo el e Palencia 
(1561-1569) e, finalmente, arcebispo ele Santiago (1570-1572). Foi , aclemais, 

conselleiro do Supremo da Inquisición. 

Bibliografía: ÁLVAREZ REYERO , A.: Crónicas episcopales palenli1ws, Palencia, 1898, p. 262; 
LÓPEZ FERREIRO, A. : Historia de la Iglesia de Santiago, Samiago ele Compostela , vol. VII I, pp. 
243- 244; PAZOS, M.: El episcopado gallego a lll lu z de los documentos ronw11 os, Madrid , CS IC, 
1946, vol. 1, pp. 35- 50; RUIZ DE VERGARA, F. : Historia del Colegio viejo de Sa11 Bc1rtolo111 é, 1\1ll

yor de la célebre uni ve rsidad de Salllnwnca , Madrid , 1766-1770, 3 vols. 
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PEZA N. 0 2 

L AUDA SE PULCRAL. 

PRlMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVII (1614) . BRONCE. 213 X 116,5 X 2 CM . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CLAUST RO DA C ATEDRAL 

Escuelo. Cuartelado. Primeiro e cuarto, unha faixa (por Austria). Segundo e ter

ceiro, un león (por Bohemia). ó ti mbre, coronel aberto e capelo e cordón con 

borlas (1 ,2,3) . Acolada a cruz episcopal, ou latina, cl isposta en pao. Repartida a 

ámbolos lados, ó pé do escuelo, figura gravado en caracteres cursivos Stephanus a. 
Scheer// Fecit Bnixellie// Anno 1616, e nunha franxa inferior as inciais R.f. A com

posición dentro ele coroa íloral , ou ele loureiro , inscrita en rectángulo adornado 

nas súas esquinas con catro cabezas ele anxos , siluetas ele nubes e raios. 

Por clebaixo da composición heráldica, clisponse unha cartela rectangular coa 

sigu iente insc rición: 

MORS SCEPTRA L!GONIBUS AEQUAT 

Repart ido na orla, o epitafio segu inte: 

MAX lM lMLUANUS AB AUSTRIA, 

MAXIMLL!ANl ROMANORUM IMPERATORlS EX FIUO NEPOS 

HUIUS COMPOSTELLANAE ECCLESIAE ARCHLEPlSCOPUS, 

SUAEQUE lMMUN lTATIS AC PATRIMONII 

ACERRIMUS DEFENSOR AC RESTITUTOR, CLARUS IUSTITIA ET 

CHARITATE OBllT KALENDAS lULll ANNO 1614 

Maximiliano ele Aust ria, natu ral ele Xaén (1 555), fo i filio ilexítimo do arquicluque 

Leopolclo, máis tarde bispo ele Córdoba, e neto do emperador Maximiliano ll . A 

súa traxectoria: abacle ele Alcalá la Real (1583) , bispo ele Cácliz (1596-1601 ), Se

govia (1602- 1603) e, finalmente, arcebispo ele Santiago (1603- 1614). Patrocina

dor e mecenas das letras . 

Bibliograíia: COLMENA RES, D.: I-li sloria de la im igne ciudad de Segovia y co111pendio de las /J islo-
1·ias de Casli llc1, Mad rid, 1640, pp. 597- 598; LÓPEZ FERRE lRO , A.: /-li sloria de la Iglesia de Sc111 -
tiago, SanLiago ele ComposLela, vol. IX, pp. 7- 40; PAZOS, M. : El episcopado gallego c1 la h1z de los 
doc111 11rn los ro111 anos, lvlacl ricl , CSIC, 1946, vol. 1, pp. 118- 127. 
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P EZA N. 0 3 
L AUDA SEPULCRAL. 

M EDIADOS DO SÉCULO XVII (1655) . BRONCE. 214 X ll8 X 2,5 CM . 

SANTIAGO DE C OMPOSTELA. CLAUSTRO DA C ATEDRAL 

Escudo. Cuartelado. Primeiro , cuartelado en aspa, coa banda e o AVE MARlA (por 

Mendoza, en realidade Mendoza de la Vega) . Segundo e terceiro, tres faixas xaque

ladas con cinxidor (por Sotomayor). Cuarto, crecente xaquelado e bordura con oito 

bezantes verados (por Mendoza, dos de Sevilla, que son as traídas polo arcebispo 

don Lope). Sobre o todo, escusón con banda engolada e bordura coa AVE MARIA 

GRATlA PLENA DOMINUS TECUM (por And rade). Ó timbre, coronel aberto e cape

lo con cordón e borlas (1,2,3,4). Acoladas as banderas con lises - son as tornadas 

por don Fernando de Andrade na célebre batalla de Serninara- e a cruz episcopal, 

ou latina, disposta en pao. Orla diapreada e tamén o fo ndo, aínda que parcialmen

te só . Ó pé da lápida, fóra xa da orla, e con caracteres máis pequenos: LVSSV LNQ. 

D. P. NAV LA FRANCISCVS BORGES ME FEC!T ANNO 1658 IN COMPOSTELlA. 

Disposta na orla, nas partes superior e inferior, a inscrición seguin te: 

O.O. M 

REQUIESCAT IN PACE 

O epita fio d isponse ó pé da composición heráldica: 

LEGE ET LUGE 

SUPER EXT LNCTUM LU MEN REGNI 

CO LU MEN PAUPERUM LEVAMEN 

ILLM PRAESULEM EXLLM PRIC!PEM O D 

FERDINANDUM DE ANDRADE ET SOTO

MAIOR MARCHLONUM DE VILlAGARC!A 

PROLEM. PONT!FEX FU!T PALEN-

TINUS, BURGENSIS, SEGUNTLNUS, 

COMPOSTELlANUS, PRO REX NAVA-

RRAE ARAGONIAE GALLECIAE V!R 

OMNO HONORE MAIOR, PIUS PRUDENS 

PAC!F!CUS, MAGNIF!CUS IN CUNCTIS 

O[B]l!T 21 IANUARll ANNO 1655 AETAT IS 76 

Fernando de Andrade y Sotomayor, natural de Vilagarcía de Arousa (1579) , foi fi lio de 

don Rodrigo de Mendoza y Sotomayor, señor de Vilagarcía, Vistalegre e Barrantes, e ele 

dona Urraca de Sotornayor Osario. A súa traxectoria: procurador do reino de Nápoles 

en Roma (1615), capelán maior da capela dos Reis, Sevilla, e subcolector da cámara 

apostólica, ademais de arcediano de Écija e cóengo da igrexa hispalense (1628), bispo 

ele Palencia (1 628-1631), arcebispo de Burgos (1631-1640), Sigüenza (1640-1 645) 
e, finalmente, arcebispo ele Santiago (1645-1655). Entre outros importantes cargos de

sempeñou, aclernais, o vicerreinado e a capitanía xeral ele Navarra (1 636) . 

Bibliografía: LÓPEZ FERRE IRO, A.: Historia de la Iglesia de Sa 11liago , Santiago ele Compostela, 
vo l. IX, p. 106; PAZOS, M.: El episcopado ga llego ci lci luz de los dow mrn tos ro 111 a11os, Madrid , 
CS IC, 1946, vol. 1, pp. 170- 179. 



PEZA N. 0 4 
LAUDA SEPULCRAL. 

DERRADEIRO TERCIO DO SÉCULO xvm (1795). BRONCE. 182 X 88 X 1 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA . CLAUSTRO DA CATEDRAL 

Escuelo. Cuartelado . Primeiro, o mato ele malvas superado ele crecente ranversa
clo (por Malvar). Segundo, cinco crecentes (por Pinto). Terceiro, seis roeles (por 
Castro). Cuarto, torre sumada ele estandarte ou bancleira (por Valclemoro). Ó tim

bre, capelo e cordón con borlas (1,2,3,4). Acolada a cruz patriarcal, ou grega, clis

posta en pao, e penclente na punta a vieira da gran cruz da Orcle Española ele Car
los lll (sen completa-la talla das lises corresponclentes). 

O epitafio clisponse ó pé do escuelo, ocupando tocia a parte inferior da prancha: 

AQUI YACE EL EXEMO SEÑOR 

D. F. SEBASTIAN MALEAR Y PIN 

TO : DE LA REGULAR OBSERVAN CIA 

DOCTOR DE SALAMANCA : 

OBISPO DE BUENOS AIRES : 

ARZOBISPO DE ESTA SANTA 

YGLESlA, CABALLERO GRAN 

CRUZ DE LA REAL Y DISTIN

GUIDA ORDEN ESPAÑOLA 

DE CARLOS lll. FALLEClO 

A 23 DE SEPTIEMBRE 

AÑO DE 1795. 

O franciscano frei Sebastián Malvar y Pinto , un dos máis egrexios prelados 

composteláns, foi natural da parroquia ele San Martiño ele Salcedo, en Ponte
veclra (1730). A súa traxec toria é a seguinte: catedrático ele Teoloxía na Uni

versiclacle ele Salamanca (1773-1778), bispo ele Bos Aires (1778-1783) e, fi

nalmente, arceb ispo ele Santiago (1783-1795) . Foi , aclemais, chanceler do rei

no ele León, capelán maior e esrnoleiro ele S.M.C. e cabaleiro da gran cruz da 

Real e Distinguida Orcle Española ele Carlos lll . 

E.P. de G. 

Bibliografía: El]ÁN, S.: El Jrnncisccmismo en Ga licia , Santiago de Co111postela, 1930, pp. 
207-244; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia ele la Iglesia ele Sa ntiago, Sarniago de Co111postela, 
1909, vol. XI, pp. 41-91; PAZOS, M.: El episcopado gallego a la lu z de los dow111 c11 tos romanos, 
Madrid, CSIC, 1946, vo l. l , pp. 306- 338. 
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BULA DEUS OMNIPOTENS DE LEÓN XIII. ·· 

ROMA, 1 DE NOVEMBRO DE 1884. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA . ARQUIYO DA C ATEDRAL 

A bula Deus onmipotens do papa León XIII 

Conta a Catedral compostelá cun rico conxunto de documentos pontificios rela

cionados co culto ó Apóstolo Santiago o Maior. Son case tres centos e medio ele 

bulas ele máis de setenta sumos pontífices. Pero hai clúas bulas que, sen intentar 

desmerece-lo comido das demais, requiren unha atención especial: a Regís aeter

ni , ele Alexanclre lll , pola que se dá perenniclacle á concesión do Xubileo, e a iden

tificadora dos restos apostólicos, a Deus omnipotens, ele León Xlll . 

A bula ele León XIII 

A bula é un documento do papa, cualificado polos xuristas como solemnísimo, 

que recibe o nome da bula (en latín, bi1lla) e que se esmagaba para acolle-los ex

tremos clun cordón ou unha cinta ele cánabo ou ele seda que serve para autentifi

ca- lo texto e protexe- lo seu com icio. 

O papa León Xlll asinou a Deus omnipotens o 1 ele novembro de 1884. Con 

ela ra tifi caba a sentencia ele autentificación dos restos descube rtos na basílica 

santiagu esa , unha decisión que xa contaba co apoio clun decreto da Sagrada 

Congregación ele Ritos . 

A declaración ele autenticidacle cluns restos non é materia de fe, pero sempre se 

converte en decisión digna ele ter en canta, merecedora ele respecto, porque vén 

precedida dun estudio serio e ben fundado, condición indispensable para que se 

lles poicla render oficialmente culto relixioso . 

Proceso previo á bula pontificia 

Os restos apostólicos foran ocultados en 1589 para clefenclelos da invasión dos 

homes ele Francis Dra ke. Agocháronse con tan gran segreclo, que non foi doa

do recuperalas. Tamén fo ron secretos os labores ele busca e coa obriga de re

serva pa ra os que tomaron parte nela. Iniciada en 1878, rematou co feliz acha

clo o 29 ele xaneiro ele 1879. 

Os tres esqueletos incompletos, en gran parte pa las conclicións en que est i

veron sepultados, supúxose dende o comezo que correspondían a Santiago e 

ós seus clous discípulos, Atanasia e Teoclo ro . O modo ele en terram ento de

mos tra ba que se fi xera ele maneira apurada , e os restos ele cera eran sinal el e 

que se ap rove itara a n oite para ev ita-la notoriecl acl e. Outras reliquias e ob

xectos do tesau ro cated ralicio leváranse fóra da Cidade do Apóstolo para cle

fenclelas do temido saqueo. 
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Inmediatamente, abriuse o proceso diocesano sobre a autenticidade dos restos acha

dos, concretamente os de Santiago, que consta de cento oito folios e gárclase no Ar
quivo Vaticano. Del queda unha copia no arquivo catedralicio ele Compostela. 

Proceso vaticano 

Tralo decreto arcebispal e a remisión dos estudios a Roma, procecleuse a abri-lo 

proceso vaticano a cargo da Sagrada Congregación ele Ritos, que estaba presidida 
polo carcleal Giacomo Bartolini . O 25 ele xullo ele 1884 publicouse o decreto ele 

confirmación da sentencia compostelá autentificaclora dos restos. 

Encargóuselle ó profesor Chiappelli, da Unive rsiclacle ele Pistoia, a análise e a me

dida da reliquia regalada polo arcebispo Xelmírez, en 1138, ó bispo da cliocese 
do mesmo nome, Santo Atón. Tratábase da "punta da apófise mastoiclea, adheri

da a un ha pequena parte de parecle do óso temporal do cráneo". O estudio dos 

ósos achaclos en Compostela foi realizado, durante once días e clúas horas e me
cha ele traballo diarias, polos profesores composteláns ele medicina Sánchez Frei

re e Freire Barreiro, e o ele farmacia Casares. As medidas da reliquia pistoiense 
eran xustamente as que debería ter un dos esqueletos clescubertos en Santiago, 

o que levou a supo1"1er que ese era o do Apóstolo. E así púiclose reconstruír cada 

un dos tres. 

O mesmo prefecto da Sagrada Congregación, co que, entre outros, colaborou nes

ta investigación monseñor Caprara, promotor da fe, publicou un libro ele catro
centas páxinas, en italiano e con outro volume para o texto en castelán, co título 

Apuntes biográficos de Santiago el Mayor. Nel expón os resultados do procedemen
to vaticano e ofrece elatos biográficos do Apóstolo. 

Dobre obxectivo da bula 

A finalidacle principal da bula Deus omnipotens era a da autentificación dos restos 
clescubertos na Catedral santiaguesa, ratificando o decreto da Sagrada Congrega

ción ele Ritos. E faino con estas solemnes palabras: "Qtteriendo confirmar todo lo es
tablecido en el citado Decreto con w1 clocwnento más solemne ... , siguiendo las lrnellas 
ele nuestros Predeceso1·es ... , Nós también, acabadas todas las eludas y controversias, por 
ciencia cierta y motu propio, aprobamos y confirmamos con autoridad apóstolica la se
tencia ele nuestro venerable hennano el Cardenal Arzobispo de Compostela sobre la 
ielentielacl ele los w erpos sagrados del Apóstol Santiago el Mayor y ele siis santos discí
pulos Atanasia y Teoeloro, y decretamos qite tenga fu erza y valor perpettiamente". 

Había razóns abonclas para pronunciarse cleste modo, porque os restos aparece

ron no mesmo lugar no que - sen que se mencionase ningunha outra alternati

va- se lle viña renclenclo, dende había séculos, culto a Santiago e ós seus clous 
compañeiros. Recentemente, o profesor Millán González Pardo clescubriu unha 

insc rición, que pode datarse como do século I, co nome ele Atanasio na mesma 
cripta apostólica. 



Pero León Xlll manifestaba outra intención , a de invita-l orbe, ó cal clirixía a súa 

mensaxe, a peregrinar a Santiago ele Compostela: "emprendan peregrinacións a 
aquel sepulcro sagrado, segundo o costume dos nosos clevanceiros". Este clesexo 

ele León XlII ten detrás súa a actitucle ele moitos sumos pontlfices e, clespois, ta
mén nos seus sucesores no primado da lgrexa. Aboncla con cita- las mensaxes ele 

Xoán Paulo 11 dende Compostela nas clúas ocasións nas que peregrinou a Santia
go ele Compostela , nunha das cales fixo un chamamento a Europa para que re

cobre as raíces que afuncliu, en tempos pasados, no Camifio ele Santiago. 

A bula é tamén unha historia xacobea 

Despois el e fal ar do que é tema fundamental na bula ele León Xlll , é abrigado lem
brar que, como preámbulo á parte dispositiva, hai unha monografía , breve pero 

substanciosa, ele Santiago , do seu ministerio e sepultura ibéricos e da pieclacle con 
que se visita, ó longo dos séculas, o seu monumento sepulcral santiagués. Millóns 

e millóns ele fieis peregrinaron a Santiago ele Compostela "orationis causa'', é clicir, 
"para rezar", como afirmaba o futuro Xoán XXlII na súa romaría santiaguista can

elo era aíncla carcleal patriarca ele Venecia. 

As invitacións dos papas non se percleron no aire , pois a peregrinación , sen esque

cernos da pedestre, vai en auxe cada ano, se ben nos Xubilares ou Santos, como su
cede con 1999, este crece mento é manifestamente superior. Desexamos que en to

cios se cumpra a clesoición que do peregrino fixo o papa Pío Xll , falanclo para os 

que se clirixían a Compostela: "o peregrino vive da fe . .. é unha chama vi.va ele pie
clacle . .. é amor, respecto e adhesión á lgrexa ... é ampla e cristiá soliclariclacle". 

M.J.PL 

Bibliografía: GU ERRA CAM POS, ] .: Lc1 bula "Deus 011111ipotens" (1884). Notas /Jistórirns, Santiago 
ele Compostela, 1985 ; Ídem: Exp1orncio11 es arqueológicas en torno al sepulcro del apóstol Sa ntiago, 
Santiago ele Compostela, 1982; PROCESO canónico o expediente instruido Gcerca de la auten ticidad 
de las Sagradas Reliquias de Santiago Apóstol, Santiago ele Compostela, 1879-1883. 
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TRÍPTICO DO CARDEAL ARCEBISPO DON FERNANDO QUIROGA PA1-:ACIOS. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ESCOLA COMPOSTELÁ. TALLERES ÁNGEL (PUNZÓNS). 

1953. 75 X 37 X 37 CM. PRATA SOBREDOURADA, MARFIL E XEMAS. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. TESOURO DA CATEDRAL 

En barroca vitrina de macleira e cristal, cornada co escuelo do carcleal arcebispo 

da sé cornpostelá (1949-1971) e anxos cos símbolos xacobeos da arca e a cuncha 

e a cruz ele Santiago, no seu interior acomóclanse en caclanseu andel o capelo car

denalicio da Santa lgrexa Romana, do título de Santo Agostiiio, recibido en 1953, 

e o tríptico conmemorativo que lle fa¡ a cidacle ele Ourense, provincia na que na
cera (Maceda, 21-1-1900). 

A magnífica obra de ourivería leva ünha base octogonal, cun hastil decorado cun 

nó ele marfil, retallado con carclinas. O tríptico consta clunha caixa central rec

tangular que gorece o Cristo ele Ourense, en marfil, sobre o fondo barroco ele fo

llas e cornucopias, en fieis reprocluccións. 

O interior das follas ele cerramento leva unhas composicións ele fornelas circula

res, lisas, nas que se sitúan anxos turiferarios ele marfil , imitacións de iconos re

nacentistas italianos, para os que serven ele friso marfís cos relevos da ponte ro

mana ele Ourense e as fontes das Burgas. 

Dende a súa mesma base ata o tríptico ornaméntase cunha profusa decoración ele 

filigrana ele cordón e bólas, en variadas composicións xeométricas e rosas, en 

combinación con marfís: anxos, follas, e xemas azuis. 

Pechado o tríptico, as súas lisas portas amasan, ele novo, composicións afiligra

nacl_as, que sosteiien na porta esquercla o coroado escudo da provincia, e no da 

clereita a inscrición dedicatoria: "RECUERDO DEL HOMENAJE DE ORENSE A SU 

CARDENAL-ARZOBISPO, DR. D. FERNANDO QUIROGA PALAClOS. ORENSE 30 DE 

MAYO DE 1953". 

Remata o llíptico un ático circular, recamado de filigrana, do que pendura o ca

pelo cardenalicio coas súas borlas, en marfil e ouro, que gorece, no tímpano for

mado_, o escuelo ele armas coa cartela co lema ele Quiroga Palacios: "Omnia in Ca
ritate fiant", acompaiiaclo ele lúdicos anxos adoradores. 

Composición ecléctica, moi da época, en que se contrapoiien solucións esté

ticas , dende a filigrana prerrománica ó renacemento e barroco, en moi sabia 

combinación, onde a riqueza ele formas e materiais súmanse á perfección téc

nica dos ourives composteláns Ricardo de la Iglesia Rey, e Marcuiio , e o ta
llista Ricardo Pose. 

No interior da vitrina unha placa ele prata coa inscrición amosa o clesexo do pre

lado purpurado: "Legado del Emmo. y Rvmo. Sr· Cardenal arcebispo D1: D. Fernando 
Quiroga Palacios al Tesoro de la Catedral ele S011tiago". 

A.B.I. 



/ 
/ 

Bibliografía : BARRAL IGLESlAS, A.: "As artes surnuarias compostelás no século XX". En Pral c
ría e Acibcc/1e e11 Sa ntiago de Co111postelc1, Santiago de Compostela, 1998, pp. 401-402; GIL 
ATRIO, C.: Don Fenwndo Qui roga . El Carde1wl de Gcdicia, Madrid, 1993; PLATERÍA ÁNGEL: Re
su men de la obra de 01Jebreríc1 del lríplico del w rdcncd Qu iroga. 
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T ÁBOAS ( CONSTRUCC IÓ N DO MOSTE IRO DE MONT E C AS INO? E MILAG RE DE SAN 

BI EITO CO MONXE ACOSA DO POLO DEMO) . 

FRANC ISCO DE M O URE. PRI NCIPIOS DO SÉCULO XVII . MADEIRA DE CASTIÑEIRO ó 

NAT URAL. PROCED ENTE DO CAD EIRADO DO CORO DO MOSTEIRO DE MEIRA (LUG O). 

LUGO . MUSEO DIOCESA NO 

Estas clúas táboas cleberon formar parte do cacleiraclo coral da igrexa do mosteiro 

ele Meira (Lugo) . Así consta no Catálogo do Museo Diocesano de Lugo, onde ac

tualmente se conservan. 

Esta abadía cisterciense sufriu diversas vicisitudes. A súa decadencia aguclizouse, 

sobre todo, a parti r da Desamortización de 1835. Trala exclaustración , expulsa

dos os monxes, as dependencias monásticas comezaron a arruinarse desapare

cendo non só a riqueza artística - en tre esta o cadeirado- , senón tamén toda re

ferencia documental directa. 

Sen embargo, contarnos coas noticias que nos proporciona o padre Sáinz: "Cara a 

principios do século XVII debeu traballar Moure no cadeirado do coro de Meira. Non 

se sabe nin hai ningún dato positivo no arquivo por onde se poicla ter coñecemento 

do ano no que principiou o clevanclito cacleirado, nin do ano el'l que o rematou, ig

norándose por completo o tempo e os canos investidos nel. Só queda unha morea ele 

entullos, algunhas molduras, fragmentos ele baixorrelevos e anacos de columnas e 

cornixas. Crese que o coro alto tit1a clezaoito cacleiras a cada lado e sete á fronte e que 

o coro baixo cornpofüase á súa vez de clezaseis mm e noutro lado e catro na fronte. 

Tóclolos respaldos do coro alto representaban en baixbrrelevos as vidas de San Ber

naldo e ele San Bieito, mentres que nos encostas do coro baixo representábanse di

versas pasaxes bíblicas e feítos importantes da vida ele Santos e Santas da O rde''. 

Non se cml.ece a fonte ele información do pad re Sáinz, pero, segundo Vila Jato 

"parece adecuado o número ele cacleiras que menciona no coro, así como o seu 

programa iconográfico que era habitual nos mosteiros cistercienses". 

Baseánclonos na citada clescrición opinamos que estas clúas táboas (máis as outras 

tres) conservadas no Museo Diocesano ele Lugo, con pasaxes ou escenas da vida 

de San Bieto, deben corresponder ós respaldos do coro alto. 

Nos primeiros an os do século XVII , parece que Francisco de Moure 

(1576/7-1636) -un dos escultores máis representativos da plástica galega neses 

momentos- traballaba no cacleiraclo de coro do mosteiro ele Meira, aseveración 

que o padre Sáinz facilita nos seus escritos . Polo tanto , das súas mans sairán as 

clúas táboas que agora analizamos. 

A escena representada no primeiro taboleiro pode identi fica rse como a construc

ción da abadía ele Monte Casino. Tocio o relevo fa¡ alusión a este feito. En primeiro 

te rmo aparece unha peclra na que está representado o cierno e que tra tan ele mo

ve r inu tilmente clous monxes coas súas ferramentas. Detrás deles, San Bieito ten 

as mans levantadas co ademán ele impot1elas sobre a peclra, xesto que fará desa

parece-la influencia do cierno. ó fondo, arcos e paredes con cacleiras amasan un 

edificio en construcción . 
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A segunda táboa debe amasar un monxe que é acosado ou tentado polo cierno , 

que foxe ó imparti-la bendición San Bieito. 

Os relevos ele ámbolos taboleiros corresponden a unha mesma planificación : un 

primeiro plano onde se colocan as figuras principais e os obxectos relacionados 

coa escena, que ocupa a maior parte da táboa ; ó fondo, unha arquitectura mo

nástica - probablemente o rnosteiro ele Monte Casino- que non garcla unha re

_ [ación proporcional coas persoas e obxectos. Tampouco o en foque perspectivísti-

co está totalmente conseguido. 

Dentro clun mesmo esquema podernos tamén encaclra-lo tratarnento dos perso

naxes. San Bieito destaca sempre polo seu rnaior tarnaflo e o seu aspecto patriar

cal. O programa iconográfico clesenvolviclo nestas táboas amósanos corno Fran

cisco ele Moure tencle cara a unha valoración naturalista da figura, centrada na ex

presión do rostro . Non obstan te, aíncla se aclvirten lernbranzas manieristas nos 

movementos dos monxes. Os seus carpos (no primeiro taboleiro) xiran mm rno

vemento contraposto e quedan moldeados polas teas , que subliflan levemente a 

súa anatomía, por unhas clobras curvas que o p011.en en relación co seu mestre 

Alonso Martínez Plegado que, así mesmo, alterna con outro vertical e rniúclo. 

A ro upa el e San Bieito e dos monxes é sempre o hábito da Orcle. Na primeira das 

táboas o Santo aparece coa cogula posta que enmarca o seu venerable rostro, con 

barba e profundas enrugas na testa. Configura Moure o seu tipo facial rnáis ca

racterístico: "trazos afi ados, nariz aquilino e pómulos rnoi marcados, subliñaclos 

por fondas engurras que , partindo das fosas nasais, chegan á comisura da boca". 

Os monxes que o acompañan rernovendo a peclra son máis novos. Coa cogula 

cara a atrás arnósanno-las súas cabezas cunha gran tonsura e, sobre a fronte, a 

gueclella ele pelo tan característica <leste escultor. Da mesma forma represéntanos 

a San Bieito na segunda táboa, narnentres o rnonxe, que axeonllaclo implora a súa 

axucla contra o cierno, aparece cuberto pola cogula. 

A representación do cierno en árnbolos taboleiros é do rnáis pintoresco. Na pri

rneira táboa preséntanolo co corpo cheo ele pelo e pequenas ás, sernellantes ás clun 

rnorcego. Leva cornos e as súas patas, como as clunha cabra , rematan nunhas enor

mes pomas. Na segunda, o seu corpo ten aparencia rnáis humana, pero a súa cara 

é diabólica e tarnén loce cornos. O seu aspecto grotesco céntrase sobre todo no seu 

rabo retorcido e na ~ súas enormes rnans e pés, deformados como pautas. 

Bibliografía: ORTEGA ROMERO, M."S.: "El barroco". En Hi storia e/el Arte Gcill ego, Maclricl, 
1982, pp. 363- 365; SA INZ LÓPEZ, j.: frn 11 cisco de Maure, Monfo ne, 1897; VILA JATO, M."D.: 
frn 11cisco de Maure, Santiago ele Compostela, 1991. 

M.ªS.D .O.R. 
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SAN PLÁCIDO. 

FRANCISCO DE MOURE. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVII. 

SAMOS. IGREXA DO MOSTEIRO 

SAN MAURO. 

FRANCISCO DE MOURE. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVII. 

SAMOS. IGREXA DO MOSTEIRO 

Probablemente foi a benedictina a primeira Orde relixiosa que realizou a peregri
nación a Santiago. Tamén foron os benedictinos os primeiros custodios que tivo 

o sepulcro do Apóstolo clespois do seu descubrimento. Lembremos a Dalmacio, 

monxe cluniacense, que senda bispo ele Iría conseguiu o traslado da sé dende este 
lugar a Compostela e outras diversas prerrogativas. 

A influencia cluniacense entrou en España pala ruta de Santiago. Será San 
juan· ele la Peña o primeiro cenobio español en adopta la. Dende aquí esten

cleuse a numerosas igrexas e mosteiros entre os que ternos que destaca-lo de 

San Xulián ele Samas. 

Aséntase esta abadía mm acolleclor val, xunto ó apracible río Oribio, resgardado 

polos diversos montes que o rodean. Destaca este austero e sólido edificio palas 

súas amplas proporcións e pala cachotería ele pizarra a cara descuberta coa que 

está construíclo. Unicamente a fachada principal, composta palas portadas do ce
nobio e da igrexa, é de pedra de cantería, material no que tamén se construíron 

os seus clous claustros. 

As orixes do mosteiro poden remontarse ó século VI aínda que, probablemente, 
foi fundado no século Vlll. A pesar das moitas _vicisitucles sufridas o cenobio foi 

engrandecendo e quedan testemuños das dádivas e doazóns que recibiu a través 

dos tempos. Os seus ingresos permítenlle socorrer ós necesitados e acoller e axu
clar ós peregrinos que se clirixían á ciclacle compostelá. 

Senda proverbial a hospitalidade dos monxes samonenses, os peregrinos xaco

beos que dende antigo seguían o denominado Camüi.o Francés achegábanse ata a 

abadía para obter pausada e axuda, acolléndose á caritativa hospitalidade dos 
monxes. Por esta causa xurdiu en Triacastela unha desviación da ruta xacobea 

cara ó sur -pasando polo mosteiro ele San Xulián ele Samos-, que na actuali
clacle vén se-lo máis transitado dos clous camiños. Na súa anclaina os peregrinos 

encontran pequenas aldeas coas súas igrexas románicas como a de Santiago de 

Rechencle, presidida por unha imaxe do Apóstolo Peregrino que, xunto coas cun

chas que campan nun dos cuartais do es~udo monasterial, dá testemuño dese pe
regrinar á cidade xacobea. 

No século XVI, debido ó clebilitamento económico orixinaclo polo incendio do 

mosteiro , os peregrinos non podían ser ben atendidos. Entón, a comuniclade sa

monense recorre ó papa Paulo lll, que lle concede o curato ele Santiago ele Frei
tuxe co "fin expreso ele atende-lo sustento ordinario e mailo viño dos peregrinos". 

Nos séculos seguintes os monxes ele San Xulián de Samos continúan co seu labor 
asistencial ós peregrinos. 
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Arreclor ele 1700 xa debía existir unha botica situada na nave unida cara ó exte

ri or. A botica atendía non só ós pobres e ás xentes da comarca , senón tarnén ós que 

carnitiaban cara a Compostela. No ano 1763, para socorrer ós necesitados, conta

ban cunhas cen fanegas ele pan ó mes. Sen embargo, nesta conta non entraban "os 

gastos para atende-los peregrinos, ós que se !les proporcionaba comicia e hospe

daxe. No caso de enfermidacle ou defunción cumprían con eles os deberes propios 

da cariclacle cristi á. Os libros parroquiais do m osteiro cleixaron constancia do fu

neral e da sepultura dispensadas a algúns peregrinos durante este século". 

O actual templo do mosteiro é unha espléndida obra do século /...'Vlll , realizada en

tre 1734 e 1748. Débese ó monxe samonense juan Vázquez. A súa construcción 

destaca pola súa amplitucle e luminosiclade, cun marcado carácter clasicista no in

terior, mentres que a súa fachada, inconclusa, está xa ligada ás premisas barrocas. 

A planta ele cruz latina consta ele tres naves e cruceiro, coa central máis ancha e 

alta que as laterais. Ábrense á nave principal por medio ele amplas arcadas que 

pousan en grosos piares. Nos espacios que se forman entre eles existen pequenas 

capelas cos seus corresponclentes retablos. Os clous máis próximos á ent rada do 

templo, dedicados á lnmaculacla e a San Bieito, saíron da m an ele Francisco ele 

Moure (1576/7- 1636). Son os únicos que se conservan dos cinco que realizara 

este artista para a antiga igrexa monacal. Os outros eran o ele San Xoán, o ele San

ta Catarina e o ele San Xuli án , que presidía a capela maior e que a fürnis do sécu

lo XVlll foi substituido polo neoclásico de José Ferreiro. 

Estes retablos, segundo Vila j ato , están documentados "por citas indirectas, xa 

que como consecuencia clo incendio que su friu o mosteiro en 195 1 percleuse a 

documentación na que probablemente figurarían noticias sumamente intere

santes sobre este e outros aspectos do edificio". 

Francisco ele Moure é unha das figuras máis insignes do panorama artístico do sé

culo XVll en Galicia . Aproximadamente cara a 1619 elaboraba os retablos ele 

Nosa Sef'lora e Noso Padre San Bieito. Ámbolos retablos ocuparían, segundo Gar

cía Iglesias, "as ábsidas laterais da primitiva igrexa, xa que en ámbolos clous 

observase perfectamente a curvatura para adaptarse á da ábsida" . 

Estes clous retablos laterais teii.en unha estructura moi similar. Son ele corpo único 

e ático clesenvolviclo. Articulados por columnas ele orcle composta co tercio inferior 

ta llado e o resto estriado oblicuamente, álzanse sobre unha predela con táboas pin

tadas. No pano central ábrese unha gran fornela semicircular -que acollerá a ima

xe da advocación a quen está cleclicaclo- , mentres que as laterais , ele menor tama

tio, arnosan sobre elas un marco rectangular cun relevo alusivo ó santo que figura 

abaixo. No ático hai un relevo relativo a quen está consagrado o retablo. 

O retablo destinado a San Bieto consérvase case íntegro. A imaxe do santo titular 

aparece presidindo un dos retablos barrocos do cruceiro e, no seu lugar, na forne

la, está San Lourenzo. As cavidades dos panos laterais acollen cadansúa imaxe ele 

santos benedictinos, que poden icl.entificarse con San Mauro, o da esquerda, e, o 

da cl ereita, con San Plácido . Sobre eles hai senllos relevos. O situado sobre o pri

meiro clesapareceu e, o do segundo, pode representa-lo martirio ele San Plácido. 



Estas dúas esculturas da igrexa monacal ele Samos representan un exemplo do bo 
facer el e Francisco ele Moure dentro do primeiro tercio do século A.'Vll en Galicia . 

Nas tallas ele San Mauro e San Plácido obsérvase un cambio substancial na con

cepción estéti ca do artista, que parece esquecerse xa das delicadas e mórbidas for
mas manieristas creando rostros ele maior enerxía e corpos ocultos por unha am
pla vestimenta chea ele clobras. Ámbalas imaxes tet1en aproximadamente as mes

mas proporcións e, iconogra fi camente, tamén grande analoxía. 

O arti sta eíixia a San Mauro e a San Plácido ele pé, en ac titucle implorante, ata
viados co hábito da Orcle. O primeiro estencle o seu brazo clereito mentres que 

o esquercl o encólleo ata a altu ra do peito , sostenclo coa man o Libro da Regra 
da Orcle, aberto -igual que o seu San Mauro conservado na capela do Cristo 

da Catedral ele Ourense- . Polo contrario, San Plácido clobra o brazo e a súa 
clestra descansa sobre o peito e na esquercla po rta o citado libro, pechado, que 

apoia sobre a cintu ra . 

A postura ele ámbolos santos implica que os seus amplos hábitos se recollan cara 
a arriba formando innumerables clobras, ele suave modelado , angulosas e verticais 

-moi acordes co estilo escultórico ele Moure neste momento-, que soamente se 

quebran ó chegar ós pés e se multiplican nas mangas , onde o escultor consegue 
crear profundas oquiclacles cun extraordinario efecto ele claroscuro. 

Nos clous santos benedictinos é patente un bo facer técnico que aposta polo na

turalismo na expresión das súas cabezas clirixiclas cara á imaxe ele San Bieto (hoxe 
San Lourenzo), que estaba situado máis alto na fornela central. A forza expresiva 

concéntrase nos rostros, ovalados, barbela pronunciada, graneles olios ele mirada 

amorosa e suplicante definitorios da súa intensa vicia interior. Enmárcanse os ros

tros por unha recortaclísima melena e a guedella ele pelo sobre a fronte, que é 
como a sinatura do autor. 

M.ªS.D .O.R. 

Bibliografía: GARC ÍA IGLESIAS, J. M.: Pintura manierista en Galicia, A Co ruña, 1986, p. 138; 
ORTEGA ROMERO, Jvl." do S.: "El barroco". En liisloria ele/ Arle Gcillego, Madrid , 1982, pp . 
363- 365; PORTILLA, P. ele la, O.S.B.: El 11101wslerio de Samas, A Coruña, 1984; VILA JATO, 
IVl.ªD.: "La obra del esculto r Francisco ele Moure en Samos''. En lio111c11 ajc de la Facu ltcid de Ge
ografía e Historia al Profesor liernd11dez Díaz , Sevilla, 1982; Ídem: fra ncisco de Mau re, Samiago 
de Compostela, 1991 
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A CONCESIÓN DA INDULXENC IA PLENARIA DE PORCIÚNCULA A SAN FRANCISCO . 

ESCOLA SEVILLANA. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVII. ÓLEO SOBRE LENZO . 210 
X 129 CM. "PATRI ANGEL! FATRI. .. QuoD OMNES SUIUS RELIGS FRATEM RESTAT. 

HABENTES REGULAE OBSERVANTIS FRATRIORUM IN- - ET PER OMNIA SPECIALIS RE

G IMIUS -- o SPIRITU STO. QuoD FRATRES HUIUS RELIGS SPECIALI AUXILIO DE

FENDENTUR A DRO -- GUENS TENTATIONENT ETIM DEIS DEMONTORIUM. QuoD 

FRATRES NOSTRIS TEMPORE TALITER PURPETI ET MUNDI EX -- QUOD PURGETOR 

--· - IN QUO QUANTAS -- EORUM - - CILISSIMO TRANSVOLUIT. VITE -

ETERNAM --QUI FIDELITER HANC - - ERUM VERIT AUDIET CUM APOSTOLICORUM 

DICENTUM IPSIS VOS QUI RELIQUITEIS OMNIA ET SEGUTI ESTIS - - QUAE SUPER SE

DES DUODECIM INDICANTS DUODECIN TRIBUM ISRAEL. QuoD SECULARIS QUI DEVOTI 

FUERUNT CUIUS ORDINIS SEPECIALITES DIVINAM EXPERIENTUR OPERUM TUNC IN 

CONSERVATIO -- TEMPORE SIUM TUM IN D EI ASSEQUENTA GRATIAE TUM DENIQUE 

POSTMORTUrVI GLORIA CONSEQUENDA . QUODO INIMICI ET PERSEQUTORES HUIUS OR

DINIS SAPIENTIAE-- NON - -" 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. COLECCIÓN PARTICULAR 

Esta obra, da que se clescoñece a súa orixe concreta, chegou a Galicia proce
dente ele Madrid durante este século . Esta circunstancia obriga a_ realizar unha 
aLribución ele escola, na medida en que, se ben é certa a súa estreita relación cos 
modelos elaborados por Francisco ele Zurbarán durante os anos ele estadía en 
Madrid (1658-1664), o seu estado ele conservación amosa groseiros repintes 
que lle restan corporeiclacle e volume tanto ás carnacións e hábito coma á pai
saxe que o rodea. 

A composición está ocupada na súa totaliclacle pola figura ele San Francisco. Este 
aparece xenuflexo, vestido cun pobre hábito marrón ele tacto áspero, apoiaclo so
bre un sólido muro ele perpiaños descascados. O seu corpo, clisposto ele perfil ó 
plano pictórico, describe unha longa diagonal que se prolonga no ángulo supe
rior esquerclo do lenzo a través do anxo cun xesto claramente leccionaclor. O xogo 
ele miradas establecido entre ámbalas figuras completa a liña compositiva. Do 
mesmo modo, as súas mans, clespregaclas nun amplo xesto, configuran unha se
gunda diagonal que define a composición aberta en aspa característica . Esta pose 
é semellante á que se clescobre no lenzo do Museo ele Cácliz dedicado a San Bru
no en éxtase (ca. 1638-1639), procedente, con toda seguriclacle, do retablo maior 
da igrexa da cartuxa ele Xerez. 

Xunto a ese centro ele atención principal formado polos rostros do Santo e o 
anxo, introclúcense outros focos ele atención ele menor importancia compostos 
polo bodegón situado sobre o muro, cliante ele San Francisco , e pola paisaxe 
onde se chega a distinguir unha pequena capela e clous frades que avanzan cara 
a ela. É a luz a que , tanto nun caso coma no outro, xe rarquiza o espacio pictó
rico e crea a tensión dramática necesaria. Nos ollos do Santo ele Asís, fortemente 
iluminados, pódese descubrir a través da súa mirada vidrosa o intenso lirismo 
do acontecemento. 
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A escena, como xa se sinalou, complétase con todos aqueles obxectos propios 
clun santo-ermitán: por unha parte, unha mesa - en-realidade, o muro que actúa 
a modo ele peitoril o mesmo que acorría nos bodegóns do pintor sevi llano- , so

bre a que están situados un crucifixo ele graneles dimensións, un libro, un cande
labro clouraclo ele hastil balaustrado e unha caveira, cun arco superciliar que está 

dotado clunha forte expresión gracias a unha inflexión característica na produc
ción ele Zurbarán. O fondo -unha paisaxe sombriza e inquedante- actúa ele 

pano monocromo sobre o que se destaca a figura ele San Francisco e soamente, se 
abre para cleixar ver unha pequena porción de celaxe. Este tipo ele paisaxe recor

da ós que o mestre sevillano recrea a través dos gravados que lle servía de base 
para a súa descrición, dende o momento en que estas paisaxes non están toma

das directamente da realidade. 

Este lenzo destaca polo silencio e a inmobilidade que transmite o Santo, ensumi

clo na contemplación do anxo, que adquire un carácter real pois, tal como apun
ta Guinard, establécese entre eles unha "especie de diálogo místico". Tamén ésa

lientable a rotundidacle e calidades escultóricas da figura e os obxectos que a ro

dean, producto clunha pincelada pequena e apenada, e da falta ele valores atmos
féricos nese primeiro plano onde se sitúa o Santo. Por último, fóra do sentido te

nebrista da súa iluminación, a súa paleta, dominada por unha ampla gamma de 
marróns claros, amasa o coidado sentido colorista do seu autor. 

Como sucede en moitos dos lenzos ele Zurbarán, as raíces formais deste caclro clé

bense buscar no século XVI, sobre tocio no manierismo, que é superado polo 

realismo da súa execución. SÓ na figura do anxo póclense observar indicios clesa 
retórica ideal e deses modelos desnaturalizados e artificiosos ele finais do século 

XVI. Concretamente, é posible observar como o pintor, o mesmo que gran parte 
dos pintores sevi.llanos que traballan ata 1640, toma como fome de inspiración a 

composición da Anunciación cos profetas que precliciron a chegacla do Mesías 
que Federico Zuccaro realizou para a igrexa dos xesuítas ele Santa María Annun

ciata ele Roma e que Cornelis Cort levou ó gravado en 1571. 

A súa interpretación iconográfica non ofrece excesivas dificultades xa que , na am
pla cartela que sostén o anxo, sobre a que realiza un xesto indicativo claramente 

didáctico, refírese ó Anuncio do Anxo da Indulxencia da Porciúncula. Este acon

tecemento é descrito con sumo detalle polo bispo ourensán frei Damián Cornejo 
na súa Chronica Seraphica. Vicia clo Glorioso Patriarca San Francisco e os seus ph
meiros discípulos. (Madrid, Imprenta de la Vda. ele juan García Infanc;:ón, 1721) do 

seguinte modo: "Gustabase nwcho Dios ele ver forcejear el zelo ele tm hombre misera
ble, hasta tocar en la raya ele los imposibles; y en prueba ele que le eran agradables sus 
ansias, le concedió en esta ocasión la celebrada Inclulgenica ele Porciimwla. Sucedió esta 
concession el ai'lo ele mil chtscientos y veinte y uno, por el mes ele Octubre. El ardiente 
zelo ele la Sa/vacion ele las almas, y el conocimiento ele la cegueclacl ele los hombres, que 
clesempefwc/os corren it stt perclicion por el elerrnmbaclero ele los vicios, te11ia11 w1a no
che afl igido, y congoxaclo el cora<;:on ele San Francisco, estando en Oracion en su retiro 
ele Porciunrnla, clamaba al Seiior ele lo intimo ele stt alma ... Estos deseos ... fueron it su 
Magestacl ele mucho agracio. Despacho un Angel embaxaelor stiyo, qtte en forma visible 



le apareció, y clixo, que baxasse del Monte á la Iglesia , e/onde le esperaban Christo Se
i'wr nuestro, y su PL1rissima Madre, con numerosa comitiva de Celestes Espíritus. Entró 
en la Iglesia ... y atónico, y reverente se postró en tierra , no pudiendo atener al golpe de 
luzes tcm soberanas. Habló/e la Magestacl de Christo cli ziendo: Francisco, puesto q•1e son 
tan ardientes los deseos de salvación de las almas, y ci mi tan agrndables, te cloy per
misso, para que pidas por ella para consúelo ele los Fieles, y exaltacion de mi nombre. 
El temor reverencial tu vo al Santo algo suspenso; pero bolviendo sobre si, con los ali
mentos, que le ciaba la dignacion inefable ele la Magestacl ele Christo, le clixo: ... Con
ceclme clulcissimo Seiior mio, que todos los Fieles, que entraren en vuestra casa, verda
deramente contritos y confessados, ganen Indulgencia plenaria, y total remission de to
cias sus wlpas, y queden lib1·es de las penas debidas para la satisf acion y reducidas al 
es tado feli z en q•1e lc1s puso la primera gracia, que recibieron en el Bm1tismo. Y vos Vir
gen Pw·issima, y Madre ele mi Seiim; pL1es Vuestra piedad os ha ganado el glorioso atri
buto de Abogada de los pecadores, sed medianera, para q•ie vL1estra intercession haga lo 
que no puede merecer este indigno esclavo vuestro, criatw·a inutil, y pecador misera
ble ... Respondió el Seiio1'. Francisco, mucho has pedido, pero con medio tan eficaz, como 
los ru egos de mi Madre, aun ü mayores empresas puede anhelar tu zelo; yo te concedo 
la Indulgencia plenaria que me pides, pero quiero que vayas ü mi Vicario, á quien dexe 
en la tierra plena potesad de atar ... ". 

O especí fico desta iconografía, vinculada coa festividade de Nasa Señora dos An
xos e coas capelas da Porciúncula, invitan a supoñer para este lenzo unha orixe 
vencellada con algún convento franciscano do que sería arrebatado durante a de
samortización, momento no que a súa orixe primeira se perdería, quedando to~ 
talmente descontextualizado. 

J.M.M.M. 

Bibliografía: ALCOLEA BLANCH, S.: Zurba rán, Barcelona, 1989; ALCOLEA BLANCH, S., MO
RENO, ]. : Zurbarán , Maclricl , 1983; BANDA Y VARGAS, A. ele la: Zurbarán, Badajoz, 1990; BA
TICLE,j.: "Zurbarán. Pintor monástico". En El siglo de oro de la pintura espaiiola, t-.'1aclricl , 1991; 
BUENDIA, R.: "La estela ele Zurbarán en la pintura andaluza", Gaya , n.0 64-65, (1965), pp. 
276-283; BROWN,j.: Zurbarán , Nueva York, 1973; CRUZ VALDOVINOS, j. M.: "Sobre juan ele 
Aríe y Francisco ele Zurbarán", Arc/Ji vo Espwiol de Arte, XLVIII , (1975), pp. 271- 276; DELEN
DA, O.: Zurbarán , París, 1988; GÁLLEGO, j, GUDIOL,j.: Zurbarán, Madrid, 1976; GUINARD , 
P.: Zurbarán et les peintres espagnols de la vie 111011astic¡ue, París, 1960, (ecl. espa11ola, 1967); GUI
NARD, P.: Pintura espwiola del siglo de Oro a Gaya, Barcelona, 1972; PÉREZ SÁNCHEZ, A.E .: 
Zu rbarán, Maclricl , 1993; Ídem: Zurbarán, Maclricl , 1995; VALD IVIESO, E., SERRERA,j.M.: His
to ri e¡ de la pintura espmiola. Escuela sevillana del primer te'rc io del siglo X\111 , Maclricl , 1985; VAL
D!VlESO, E. (coorcl.): Zurbc1rán, /\1 Cente1wrio, Sevilla, 1998. 
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SAN PEDRO NOLASCO. 

ESTEBAN DE CENDÓN BUCETA. 1689. MADEIRA POLICROMADA. PROCEDENTE DO 

RETABLO MAIOR DA IGREXA DE SAN DOMINGOS DE BONAVAL. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DO POBO GALEGO 

Esta irnaxe que se conserva no convento ele Bonaval en Santiago, foi encargada ó 

seu autor, Esteban ele Cenclón Buceta, en xaneiro ele 1689, xunto con cinco tallas 

rnáis cloutros tantos fund adores ele orcles relixiosas. 

Tocias elas serían acolliclas no retablo trazado , clous anos antes, por Domingo ele 

Anclracle e que, na actualiclacle, está na parroquial ele Santiago ele Carril (Ponte

veclra), xa sen as imaxes orixinais. juan Carballo foi o encargado ele clourar tanto 

o retablo coma as irnaxes, que levarían sobre o clouraclo "los colores qite pidie ra 
cada imagen, con SLts orillas ele estofa e encarnación natitral. .. "1• 

O contrato comprometía _a_ Cenclón Buceta a realizar tales obras por un soldo el e 

catro mil reás . Déronselle especificacións , non só no tocante ós atributos que de

bían levar, senón tamén ó tipo ele macleira que a comuniclacle quería que se utili

zase: "los rnerpos de las efigies se rían ele castaiio, y las cabezas y manos de nogal; dán

dole la Comuniclacl las maderas ele ambas clases'" . 

Nesta obra, Cenclón tivo que concentra-la súa habiliclacle técnica sobre tocio na 

cabeza, rnans e atributos do santo, aíncla que tamén traballa con destreza a talla 

das cl obras da roupa. O rostro acusa un ceno alongamento con trazos naturalis

tas propios do século XVII , momento no que principiaba xa o camili.o cara ó na

turalismo. Así, observamos as cellas caídas, o cabelo e a barba traballaclos a base 

ele miúcl os rizos que clan lugar a importantes efectos plásticos . Debemos recoli.e

cer neste escultor aíncla as pegadas ele Gregario Fernánclez cribadas, iso si, a tra

vés ele Mateo ele Prado e do seu círculo. 

Notas 

' RÍOS MIRAMONTES, M."T. (1 986), p. 284. 

PÉREZ COSTANTI, P (1930), p. 137. 

Bibliografia: GARCÍA IGLESIAS, j.M.: GC1 licic1 Arl e. O barroco II , A Coruña, Hércules, 1993; 
MONTERROSO MONTERO, j.M.: A arle de Compostela. O Barroco. Século XVI/ , Sacia, Eclieiós 
do CasLro , 1997; PÉREZ COSTANTI, P: Diccionario de artistas que florecieron e11 Galicia durante 
los siglos XVI y XV I/ , Samiago de Compostela, ImprenLa Librería e Ene. do Seminario C. Central , 
1930; RÍOS MIRAMONTES, M."T.: Aporl(ICiones al barroco gallego. Un grnn mecenazgo, Santiago 
ele ComposLcb , 1986. 

E.M."LA. 
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REMATE DE RETABLO COA CRUZ DE MALTA. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XV!l l. 

MADEIRA DOURADA E POLICROMADA. 104 X 78 X 9 CM. 

PORTOMARÍN (LUGO) . I GREXA DE SAN XOAN 

Procedente do antigo retablo maior da igrexa ele San Xoán ele Portomarín, esta 

peza constitúe ele seu todo un evocador recorclo da presencia naquela enco

mencla dos Hospitalarios ele San Xoán ele Xerusalén. Canelo nos anos sesenta se 

procede ó traslado da igrexa medieval á súa actual loca li zación, por mor da 

construcción do encoro ele Belesar, clecicliuse prescindir do fastoso retablo ba

rroco que presidía o presbiterio e ocultaba a fábrica románica. O clescoiclo que 

trouxo consigo o seu desmonte supuxo a percla parcial clunha importante mos

tra da retablística galega. 

Tal e como podemos comprobar gracias a fermosas fotografías, este ornamental 

fragmento que aquí se expón constituía o coroamento do mencionado retablo; o 

seu conxunto, perfectamente adaptado ás estructuras curvas da ábsida (non en 

van era un retablo-casca), implicaba que este remate chegase a adoptar unha po

sición case horizontal. 
-

O contraste entre as formas curvas e caprichosas do dinámico enmarque e a ro-

Luncliclacle plana da superficie centrahecluncla na potenciación visual da Cruz ele 

Malta; esta, con nítidos perfís - elemento necesario en función da altura para a 

que se concebiu- e acusado relevo, estaba policromada coa consabida cor en

carnada, ele forma que destacase aíncla máis entre a maraña ele .clouraclos que a ro

dean. En tocio o conxunto prevalece a súa boa execución e minucioso traballo, o 

que nos amosa a un entallador hábil e bo coñececlor das formas decorativas im

perantes no momento. Non en van, a harmonía e elegancia con que se suceden 

os motivos acantiformes adaptados como "ces" contrapostos ou espirais, as riza

das cintas, algún froito ou outras formas vexetais que rodean a cartela central é 

parella á destacada plasticiclacle que impera en todo o conxunto, e que se tradu

ce nunha percepción case vibrante, e xa que logo perfectamente adecuada, para 

atrae- la mirada do espectador cara a este caprichoso e apoloxético remate do de
saparecido retablo ele Portomarín. 

Constituía a cruz ele oito puntas - pretendida identificación coas oito Benaven

turanzas- e brazos iguais o máis preclaro emblema da Orcle Militar ele San Xoán. 

A súa presencia en diferentes lugares (edificios, obxectos artísticos, vestimenta, 

etc.) delata, ó tempo que identifica, o prestixio que o paso do tempo outorgou a 

esta institución e ós variados labores por ela clesenvolviclos. 

A súa base xuríclico- monástica resulta con trovertida, pois se nas súas orixes en 

Xerusalén podía vincularse clalgún modo coa concepción benedictina, a tradición 

agostifia consiclerouse sen embargo como a lexislación que habería ele seguir ó 

longo da súa existencia. Pero o mesmo que ocorre co resto das Orcles Militares 

- a regra cisterciense na base do Temple e das espal1olas, a excepción da ele San

tiago, vinculada tradicionalmente á regra agostifia-, resultaría do todo simplista 

un ha afirmación cleste tipo : todas estas Orcles, incluínclo entre elas a ele San Xoán, 



poden vincularse en maior ou menor medida a unhas 

ou outras regras monásticas determinadas, pero ten

clo sempre presente que a súa forma de vicia e as súas 

funcións non permiten de ningún modo a adapta

ción rigorosa ele ningunha delas, senón que pola 

contra cleberon configurar novos marcos organizati

vos e institucionais dentro dos que puiclese ter cabi

da a súa particular forma ele vicia. 

Constátase documentalmente a presencia dos san

xoanistas en Portomarín en 117 4; pouco tempo an

tes recibiran esta posesión, que incluía un hospital 

que xa existía en 1126, polo tanto anterior á cloazón. 

ó longo da Iclacle Media continuarían neste estable

cemento cos labores asistenciais, destinados especial

mente ó coiclaclo dos peregrinos: a Orcle ele San Xoán 

foi posiblemente a Orcle Militar que clesenvolveu un 

maior labor asistencial ele tóclalas que se estableceron 

en Occidente, ó tempo que, xunto coa ele Santiago, 

foi a máis vinculada ó propio Camiño. Non obstan

te, o paulatino descenso do fluxo xacobeo dende o fi
nal do medievo pode identificarse co clescoiclo do 

hospital ele Portomarín nas centurias sucesivas. Iso 

non impedirá, sen embargo, que os sanxoanistas 

continuasen exercenclo a xurisclicción civil e criminal 

en todo o couto, cos corresponclentes beneficios apa

rellaclos, malia a súa integración na encomencla ele 

Quiroga dende o século XVI. Mostra clesta continui

clacle canto á tenencia e coiclaclo da igrexa ele Porto

marín témola na propia construcción do retablo ó 

que pertenceu a peza da que tratamos, cunha con

formación estilística que nos remite ó segundo tercio 

do século A.'VIll. 

D.C.C. 

Bibliografía: PAZ LÓPEZ, G: Porlomaifo. Mon ografía geográfica de una villa medieval, Zaragoza, 
1961, p. 182. 
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O PEREGRINO 

SANTIAGO PEREGRINO. 

PEDRO DE TOLEDO. SEVILLA. ARREDOR DE 1434. PERGAMIÑO, PINTURA CUBRINTE. 

95 X 140 CM , ABERTO. 

SEVILLA. CATEDRAL, LIBRERÍA CORAL, XIGANTE 48 , FOL. 7v-8R 

A dobre páxina exposta é ob ra realizada en Sevilla arreclor ele 14 34 polo obradoiro 

ele Pedro ele Toledo para un "cuerpo grande del sanatorial diurno" da Catedral hispa

lense, onde ocupou orixinariamente os folios XXXIv e XXXIlr. Este volume, en 

1591 , segundo os inventarios publicados, estaba desbaratado e os seus textos foron 

adaptados ó novo rito romano imposto polo Concilio de Trento; perdeu a súa com

posición orixinaria porque esta festiviclacle de Santo Andrés fo¡ encadernada con va

rios oficios miniados no segundo tercio do século X:V e dos realizados neste mo

mento para as festas do Traslado ele Santiago Apóstolo e San Francisco Xabier. Estas 

transfo rmacións, iniciadas no clerracleiro tercio do século X:VI, afectaron aproxima

damente a corenta libros corais do século X:V; outras adaptacións posteriores difi

cultan , entre outros motivos , establecer atribucións precisas nesta colección. 

Pedro ele Toledo é un dos copistas e iluminadores máis importantes do século X:V 

sevillano, corno clestacou Diego Angulo li'tíguez cando sinalou a súa producción en

tre outras moitas páxinas dos libros corais que atribuíu ó Mestre dos Cipreses, e 

hoxe sabemos que co rresponden a varios obracloiros activos en Sevilla dende 14 33 

ata aproximadamente 14 70, conservándose as súas obras fundamentalmente na Ca

tedral. Os seus traballos corresponden ás renovacións do enxoval litúrxico que 

reali zou este cabido con m otivo do traslado do altar maior e coro en 14 33 , canelo 

empezaron as clenubas da mezqui ta-catedral para construí-lo edificio gótico ac

tual; unha obra perfectamente planificada polo rnorclomo juan Martínez de Vitoria. 

A súa primeira obra documentada é o misal mixto para o altar novo , realizado en 

carro volumes entre 1428 e 1433, onde se amosa a un iluminador ligado á trad i

ción francesa e internacional, aíncla que coñece as innovacións dos obradoiros 

florentinos activos no primeiro cuarto do século XV, como demostran os prefacios 

musicais el esta ob ra . A súa activiclacle nos libros de coro foi intensa dende 14 33 

pero , sen dúbida, contou cun bo taller que o axuclou na iluminación destas ob ras. 

En 14 34 e 14 35 realizou cincuenta capitais iluminadas para distintos o ficios dos 

apóstolos. O seu rastro docu mental pérdese na Catedral de Sevilla en 14 36 e, ele 

momento , non pode determinarse unha activiclacle posterior pola falta ele libros 

ele m ordomía nos anos inmediatam ente posteriores. 

Esta capital iluminada presenta algúns dos seus trazos rnáis característicos, onde con

xuga as influencias compositivas da escola florentina con algunhas innovacións pro

pias dos obracloiros setentrionais do 1400, polo realismo e carácter que ll e irnp1ime 

ós rostros. Santiago - vestido con túnica, capa ele peregrino, zurrón e sombreiro con 

cuncha- ocupa descalzo o primeiro plano sobre un pavimento clisposto en perspec

tiva e cortado por unha ideal ciclacle amurallada, detrás da cal destacan tres cipreses, 

que pechan un intenso ceo ultramar; unha composición propia dos obracloiros flo

rentinos ele Silvestro ele Gherarducci , Lorenzo ele Mónaco ou Simone Camaldonense. 

Os trazos forrnais do seu rostro , cabelo e barba son os mesmos que Pedro ele Toledo 



realizou na capital da Asunción da Virxe (Xigante 4, fol. 26), pero o colorido e mo

delado dos panos é rotundo e quizais corresponda a unha colaboración do taller. A 
estructura vexetal da inicial, o seu colorido e técnica, así como o marco miniado das_ 

dúas páxinas corresponden tamén ós modelos empregados por este obradoiro . 

T.LP. 

Bibliografía: ÁLVAREZ M.ÁRQUEZ, C. : "Los artesanos del libro en la Catedral Hispalense du
rante el siglo XV", Archi vo Hi spalense, Sevilla, n.0 215 , (1987), pp. 3- 36; Ídem: El mundo del li
bro en la Iglesia Catcdrnl de Sevi lla en el siglo XVI, Sevilla, 1992; ANGULO IÑÍGUEZ, D.: "El ma
estro ele los Cipreses" , Archivo Espw1ol de Arle y Arqueología, Madrid, n.º 11, (1928), pp . 65- 96; 
Ídem: "Libros corales ele la Catedral ele Sevilla. Siglos XV y XVI". En La Ca tedra l de Sevilla, Se
villa, 1984, pp . 513- 527; AYARRA JARNE, E. , FERNÁNDEZ BARRIONUEVO, H. e VÁZQUEZ 
VÁZQUEZ, M.: Archi vo Musical de la CCiledra l de Sevilla, Sevilla, 1995 , vol. 1, Gigantes: pp. 
76- 77; BOUTELOU, C. e FERNÁNDEZ CASANOVA, A. : "Libros de Coro ele la catedral ele Se
villa", Boletín de la Real Academia de San Fernando, Mad rid , IV, (1884), pp. 163-1 79; 
DOMÍNGUEZ BORDONA, ].: "Miniatura". En Ars I-Ii spa niae, Mad rid, 1962 , t. XVIII , p. 188; 
LAGUNA PAÚL, T.: "Consideraciones sobre la miniatu ra sevillana del siglo XV" . En flanders in 
a fatropean prespeclive, I11 te r1wlional colloqÍlium Manuscripl illum inalion C11Tot111 L 1400 in Flanders 
crnd abroad, Lovaina, 1995, pp . 673- 691; Ídem: "Pedro ele Toledo y la ilu minación ele un misal 
hispalense del siglo XV", Laboratorio de Arle, Sevilla, n. 0 6, (1993) , pp. 27- 66. 
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APÓSTOLO SANTIAGO P EREGRINO. 

S EGUNDA METADE DO SECULO XV 103 CM DE ALTURA. ESCULTURA SOBRE CALCARIA. 

PROCEDENCIA INSEGURA DA C ATEDRAL DE LEÓN. 

L EÓN. MUSEO, N. 0 INV. 77 

O espectacular clesenvolvemento do fenómeno peregrinaclor, os moi variados e 

p ro lixos textos biográfi cos e apoloxéticos e a devoción que espertou en occiden

te explican a abundancia das representacións do maior dos fi ll os de Cebedeo, e a 

va riedacle dos seus atributos, así como os numerosos soportes ou contextos his

tórico- art ís ticos en que foi efixiaclo. 

Se mm primeiro momento Santiago non se distingui u singularmente do resto do 

colexio apostólico, durante toda a Plena e, particularmente , baixa Iclacle Media, 

Santiago viste ele maneira híbrida , como Apóstolo Peregrino. Así, o tipo da nosa 

peza é o máis habitual entre os séculos Xlll e XV Este Santiago leonés cinxe un 

gran gorro troncocónico de amplo voo, que dobra a súa fron te cara a arriba para 

deixa r sitio ó pecten jacobeus, moda imposta no século A'V fronte á clobrez en pico 

dos toucados nas dúas centurias precedentes. Viste blusón amplo do que vernos 

a dob re abotoadu ra superior, desab rochada, e cóbrese cun ancho manto (palliwn) 

que reborda ampulosos e claroscuristas pregamentos por riba do brazo clereito, e 

cruza cara ó oposlo. A pe rcla, por deterioro e fractu ra, da súa parte inferior, im

pide averiguar se deixaba ve-lo calzado. 

O seu rost ro , ele boca entreaberta, nari z fracturada e olios arnencloaclos con lixei

rísimas marcas para sinala-los iris , dispón ele bigo te fino e laso e barba dividida 

en dúas metades, paralelas ás guedellas que a melena cleixaba caer sobre os orn

bros. Tanto estes coma as esbozadas engurras da fronte e do cello clanlle ó perso

naxe un aspecto madu ro consonte, sen embargo, cunha elegante presencia que a 

penas distorsiona o achaparramento que provoca a percla inferior. 

Entre os seus delicados dedos sostén o robusto bordón , mediado por fractura 

pero presumiblemente longo a xulgar polos vestixios da súa adhesión ó ombro e 

á aba do sombreiro; e, na destra , porta un fil acterio ou ca rtela identifi cativa, rota 

ta mén, onde se intúe o inicio clunha letra, tal vez un "A", que supoll.ería a súa po

sible inclusión no elenco dos apóstolos, aíncla que quizais haxa que pensar na fra

se do Credo que lle correspondería (terceiro artigo da Fe, sobre a Encarnación), 

segundo unha lenda forxada xa cara ó século XVI, que o emparellaba con Isaías, 

pro feta premoni torio do misterio mari ano. 

DuranLe o século XVI a iconografía santiagui sta concentrouse na fa ce ta ro

_meira do personaxe, abundando en atavío e emblemas sobre ese carácter tan 

ca ro á sensibilidacl e popul ar coma á de poderosos comitentes (o arcebispo 

Fonseca aco mpáf"iao na Cated ral co mpostelá, por exemplo). Sen embargo, a 

depurac ión contrarrefo rmista reconducirá estes "excesos" a un rigo r icóni co 

máis aco rde co seu p rincipal tí tulo, o de Ap óstol o, como así cleixan sentado 

intérpretes do espírito trentin o nas súas explicitac ións teóricas Qean Molanus, 

por exemplo, recomenda linii tar para Santiago a presencia de bordón , vieira 

e espada - s igno da súa morte- como atributos canónicos). Narnentres, con-



tinuarán outras iconografías máis ou menos abon
dosas , entre as que , para o caso espaüol, destaca a 

relevancia do belicista Matamouros. 

Se ben a nasa peza consta con procedencia descoüe
cicla nos arquivos do Museo, existen indicios razoa

bles para crer que formou parte da escultura arqui
tectónica da Catedral leonesa. De ser así, habería que 

relacionalo coas obras ele Juan de Badajoz o Ve llo e, 
sobre todo, coas do Mestre Jusquín , todas elas tinxi
clas do iníluxo borgoüón e nórdico en xeral, que dei

xan entrever no seu estilo e execución técnica ós que 

esta obra temén responde. Quizais estamos aquí ante 
outro froito rnáis da depuración estética neogoticista 

realizada polos restauradores decimonónicos na sé 
leonesa; os seus espolios foron parar, en gran medi
da , ó Museo de León. 

L.G.L. 

Bibliografía: FRANCO, A.: Escultura gáli ca en León, León, 1976; GRAU, L. A.: peza n. º 263 
do catálogo Orígenes. Arte y cultura e 11 Asturias. Siglos VII- XV, Ovieclo, 1993, pp. 417-418; 
STEPPE, JI<.: "l.'.i conographie ele SainL j acques le majeur (Santiago)" . En Sc1 nlic1go ele Com
postelc1. 1000 c1ns ele pélerinc1gc rnropéen (Europalic1. Espaiia), Bruxelas , 1985; VÁZQUEZ DE 
PARGA, L., LACARRA, j. M." e URiA, j.: Las peregrin aciones c1 Sc111li c1go de Compostela , Macl ricl , 
1948, t. 1, parte 3", cap. \! 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ANÓNIMO HISP/\NO-FLAMENGO. 1489. MADEIRA POLICROMADA. 167 X 60 X 80 CM. 

TOLEDO. CATEDRAL, CAPELA DE SANTIAGO 

Do gran poder que chegou a posuí-lo condestable don Álvaro de Luna é boa mos

tra a monumental capela funeraria que manclou levantar na Catedral ele Toledo, 

e a súa dedicación a Santiago Apóstolo viría motivada polo seu nomeamento 

como Gran Mestre da homónima Orde Militar. Xa en 14 30 o arcebispo e cabido 

toledanos concedían ó condestable tres amigas capelas do deambulatorio -as de 

Santo Uxío, San Tomé Canturiense e Santiago (esta última puiclo ser outro moti

vo máis para a mencionada advocación)- coa finaliclacle de que as derrubase e 

construíse no seu lugar a nova edificación. Aíncla haberían pasar algúns anos ata 

que unha serie de conflictos políticos desembocasen traxicamente na decapita

ción, en 1453, cleste controvertido personaxe. 

Daquela aínda non estaría a capela rematada, senclo a súa muller dona Juana Pi

mentel e a súa filia dona María ele Luna as que se encargasen ele remata-las obras: 

así, un documento ele 1484 estipula a dotación da mesma por parte ele dona Jua

na. Pero sería trala marte clesta última canelo a súa filia encargue os dous con

xuntos máis destacados da capela: o retablo que a preside e os extraordinarios 

monumentos funerarios dos seus proxenitores. 

A imaxe ele Santiago Apóstolo que aquí se expón procede <leste retablo, no 

que ocupa a lóxica posición central. Col1ecémc:i-la escritura, datada en Man

zanares o 21 ele clecembro de 1488, pola que clona María de Luna contrata a 

súa rea lización con Sancho ele Zamora, Juan ele Segovia e Pedro ele Gumiel. 

Se ben se estipula que o retablo estará formado por diferentes táboas pinta

das, no mesmo documento especifícanse igualmente as características que 

terá a forne la central "en que venga vna rica ymagen de bulto ele sei'wr Santiago 
qu e sea tamai1o como el 11att1ra/"1• 
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O Apóstolo Santiago, caracterizado como peregrino, xira suavemente a súa cabe
za cara á esquercla ó tempo que a inclina lixeiramente para fixa-la vista na co
rresponclente man, hoxe baleira, pero que en orixe sostería o característico libro 
que o identifica como autor clunha epístola (amasando así a usual confusión con 
Santiago Alfeo). Coa man clereita, tamén estenclicla cara a acliante, terma do bor
dón; namentres , un amplo manto agacha case por completo a longa túnica. O es
cultor logrou crear unha plástica na que se reílicten texturas diferentes, de tal ma
neira que conforme na túnica as clobras son máis suaves e arreclonclaclas, o manto 
amasa, pala contra, unha notable angulosiclacle no seu pregaclo; non obstante, e 
fronte a períodos anteriores, as roupaxes substitúen aquela rixicleza case metálica 
ele mediados do século /...'V en favor clunha certa branclura xeral - incluínclo o 
propio manto- ele delicado efecto pictórico; en definitiva , son elementos propios 
clunha arte flamenga tardía, xa certamente "hispanizada". No chapeu, ele aba an
cha virada na súa parte anterior, porta a tradicional vieira caracterizadora, ó mes
mo tempo que outras tres asoman sobre a esclavina. A riqueza das vestimentas é 
evidente gracias ó minucioso e detallista clouraclo, e onde a combinación ele au
ras e carmesís proxecta ademais a imaxe visualmente. 

Pero por riba de tocio, o que quizais chame máis a ri.osa atencjón sexa a mi
nuciosidade con que foron tratados rostro e mans, de tal maneira que un mar
cado naturalismo imponse na figura, aü1da cando non estea libre clunha rela
tiva ideal ización, favorecida polo propio ensimesmamento que adopta, 
eliminando calquera posible relación co espectador e conferíndolle así so
lemnidade, todo isa referenclaclo por un alongado canon. As faccións do ros
tro adquiren un total protagonismo mediante o seu contraste con respecto ás 
vibrantes formas que adoptan as longas e rizadas barbas, case como conti
nuación do propio cabelo; logra desta maneira a extraordinaria caracteriza
ción psicolóxica que ofrece . Así, lonxe de amasar unha excesiva rixideza e 
frontaliclacle, é a propia mirada e ceno contraposto do carpo - ó que se suma 
a proxección dos propios brazos- o que crea cliagonais compositivas que 
confiren unha lixeira tensión estructural. 

Debido á falla de precisión da escritura do contrato, clescoüecémo- lo nome do es
cultor encargado de executar esta soberbia imaxe de Santiago Peregrino: se os 
máis dos estudiosos coinciden en identificar, sen ningunha dúbicla, a juan ele Se
govia e Sancho de Zamora como os pintores das táboas que compol1en este reta
blo, a penas se personaliza a súa parte escultórica. Así, mentres algún historiador 
da arte considera unha posible autoría debida a Pedro Gumiel, como entallador e 
trazador do dita retablo2, outros, en cambio, palien incluso en clúbicla a cuestión 
anterior e consideran a juan de Segovia como o seu realizador3. En calquera caso, 
o certo é que este escultor puido pol1erse en relación cos mestres e obracloiros que 
dende mediados do século /...'V traballaban en Toledo: dende o punto de vista esti
lístico non podemos cleixar de menciona- los trazos concordantes cos traballos 
debidos a juan Alemán ou Egas Cueman, clous dos máximos expoüentes da plás
tica nórdica e, por extensión, considerados como habituais referentes para o seu 
rápido desenvolvemento e expansión por terras castelás. 



Non obstante, é factible concretar unha maior proximidade con respecto ás for

mas suaves e delicadas do segundo escultor mencionado, tipicamente ílamengas, 
cun certo manierismo ornamental; máis afastacla parece dos trazos que caracteri

zan a juan Alemán, cunhas fórmulas angulosas e ·contrastadas que teñen pouco 
refl exo nesta irnaxe do Apóstolo. Deste modo, un referente inmediato puiclo es

tar na mesma porta dos Leóns da Catedral primada, e entre as súas figuras, pre
cisamente as atribuíclas a Egas Cueman garclan estreitos paralelismos (a modo ele 

exernplo, repárese no detalle da abotoadura da esclavina ele Santiago, comparán
cloa coa ele San Paulo da mencionada portada) . Esta atribución ó círculo ele Cue

man ve ríase aclemais referenclacla ele termos en coma os numerosos traballos le
vados a cabo polo seu obracloiro para a familia dos Luna, e concretamente algún 

dos monumentos funerarios que, cobixaclos por arcosolios , están na mesma ca
pela ele Santiago ; o propio Mestre Sebastián , con quen clona María ele Luna con

tratará os magní ficos sepulcros do condestable e da súa muller en 1489, forma
rase no obracloiro do mestre fl amengo. Deste modo, os comitentes aseguraríanse 

un retablo cunha obra escultórica clunha caliclacle que estaría á altura das propias 
pinturas encargadas, tenclo aclemais en conta a privilexiacla situación para a que 

se concibía: eixo clevocional clun magnífico espacio funerario- propagandístico. 

D.C.C. 

Notas 

1 GONZÁLEZ PALENCIA, C. (1929), p. 120. 

2 CAMÓN AZNAR, j. (1977), p. 636. 

' CHUECA GOITlA, E (1978) , p. 68. 

Bibliografía: CAMÓN AZNAR, j.: Pi11Lurn medi eval Espaiiolc1 (Summa Anis, XX[[) , Madrid , 
1977; CHUECA GOITIA, F: La Catedral ele Toledo, León, 197?; GONZÁLEZ PALENCIA, C. : "La 
capilla ele Don Álvaro ele Luna en la Catedral ele Toledo", Archi vo Espwiol ele Arle y Arqueología, 
V, (1929) , Madrid , pp. 109-122; INVENTARIO arlíslico de Toledo, Madrid , 1989, t. 11 , pp. 
31- 32, 65-68. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ANÓNIMO. CA. 1500. MADEIRA POLICROMADA. 165 X 40 X 50 CM. 

GRANADA. IGREXA DO CONVENTO DAS COMENDADORAS DE SANTIAGO 

Trala conquista de Granada, numerosos conventos e igrexas foron levantados 
na cidade, dando o consabido cariz cristián a uns barrios nos que aínda pe
saba de ruáis o pasado islámico. Entre todos eles, é o convento das Comen
dadoras de Santiago un dos referentes ruáis interesantes, xa que facilita unha 
histórica evocación da transcendencia que a Orde Militar de Santiago acadou 
na Reconquista. Fundado en 1501 por expreso desexo da raíña Isabel a Ca
tólica, o túulo que se lle concedeu foi o de "Real Casa de la Madre de Dios, 
de la Orden de Caballería ele Santiago de España". Dentro da súa igrexa, e for
mando hoxe parte dun fastoso retablo barroco, figura esta ferrnosa irnaxe tar
dogótica do Apóstolo Santiago; imaxe cunha orixe que probablemente haxa 
que buscar nalgún obradoiro castelán. 

Represéntase aquí a Santiago o Maior como peregrino, cos singulares atribu
tos que esta particular iconografía foi incorporando a partir dos propios ca
rniñantes a Compostela: un amplo sombreiro, coa parte dianteira da aba li
xeiramente virada cara a atrás para acolle-la vieira; a túnica, bastante lo.nga, 
e o manto por riba cunha pequena esclavina, deixando ver a escarcela que 
porta en bandoleira; con ámbalas rnans suxeita o tradicional libro, neste caso 
aberto, o que abriga a dispoñe-lo antebrazo dereito retendo o bordón, de do
bre empul1aclura; complétase a representación coas longas guedellas que com
pol1en o cabelo e a barba, en referencia ó descoidado aspecto físico que dife
renciaba ós que ian en peregrinación do resto de viaxeiros. A asimilación ele 
Santiago ós seus peregrinos remóntase xa ó período románico (Santa Maria de 
Tera ou Cámara Santa de Oviedo), se ben a súa decidida formulación confor
marase ó longo da baixa Idade Media. 

A bíbiica epístola de Santiago ás Doce Tribos parece que é a xustificación que 
move a apertura do libro, co que asistimos a unha reiterada confusión con San
tiago Alfeo, verdadeiro autor desta pasaxe, e quen se ve así habitualmente su
plantado polo Maior. O especial valor que aquí se lle concede á palabra escrita ten 
o seu reílexo na propia actitude que adopta a imaxe, deixando de lado calquera 
rnovemento característico do que camil1a en favor dunha solemne quietude e ros
tro reflexivo: a boca lixeirarnente aberta complementa a uns ollos que, aínda que 
dirixiclos ás páxinas do libro, denotan unha mirada totalmente perdida; cellas, 
pómulos ou a parte visible da fronte amasan igualmente unha total relaxación, o 
mesmo que acorre cos pés. Con iso a figura péchase en si mesma, evitando cal
quera relación co exterior; só o libro pode ser considerado corno o consciente 
nexo de unión que facilite algún vinculo cos íieis. 

A delicadeza e esmero dos que fai gala a cabeza non ten a súa contrapartida no 
resto da figura: así, rnentres a barba -ondulante e partida o igual que o bigo
te- e as rizadas guedallas da cabeleira enmarcan coa súa gran plasticiclade as 
perfiladas faccións da faciana do rostro, tan debedora do mundo nórdico, polo 



contrario, mans, pés e vestiduras non reciben unha 
atención tan evidente, onde incluso unha cena fal
ta de organicidade na postura elixida delata a me
nor importancia que se lle concede ó corpo. 

' 
Do mesmo xeito faise patente o contraste entre as 
suaves dobras da túnica, maioritariamente verticais, 
e as quebradas e angulosas do manto, cun acusado 
carácter pictórico. Se a iso lle engadímo-la solemni
dade e rixidez que adopta a imaxe, cunha excesiva 
frontalidade que só se ve en parte mitigada polo sua
ve xiro da cabeza, todo isto en xeral avanza as derra
deiras sacudidas dun estilo hispanoílamengo que 
paulatinamente vai evolucionando cara a fórmulas 
propias do renacemento, aínda que sen- deixar de 
lado os referentes borgoñóns que, á fin e ó cabo, son 
os que proporcionan o realismo e expresividade dun 
rostro demasiado próximo ós modelos de Claus Slu
ter. Repintes posteriores ocultaron a policromía ori
xinal; o exceso de ouros non permite apreciar con ni
tidez os efectos lumínicos das dobras, aínda que sen 
embargo contribúe a resalta-la rotundidade dos tra
zos dos rostro e dos cabelos. 

D.C.C. 

Bibliografía: VILA JATO , M."D.: "Andalucía y el Apóstol Santiago el Mayor. La pervivencia ele 
un culto". En SmÍLiago Al-Andaliis. Diálogos artíslicos pa~·a un milenio, Santiago ele Compostela, 
1997, pp. 501-517 (508). 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ANÓNIMO CASTELÁN. SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVI. ÓLEO SOBRE TÁBOA. 

76 X 37 CM. PROCEDENCIA DESCOÑECIDA . 

. BURGOS. COLECCIÓN DO CONCELLO DE BURGOS 

A colección ele arte do concello ele Burgos conserva catro táboas renacentistas 

ele gran caliclacle e procedencia clescoñecicla: unha Santa Catarina coa palma 
do martirio, un San Xacinto con vestimentas ele dominico, un anxo custodio 

branclinclo a espada e unha representación ele Santiago o Maior ele poderosa 
presencia. O fillo do Cebedeo e ele María Salomé aparece ataviado como Após
tolo Evanxelizaclor, con longa túnica e ampuloso manto, reforzando a súa mi

sión cos atributos caracterizadores da peregrinación xacobea: bordón con ca

baza, sandalias e sombreiro ele aba ancha adornado con cunchas ele vieira e 
borcloncitl.os cruzados. Malia tratarse clunha táboa ele climensións medias, a fi

gura destaca pola súa elegancia e acougada maxestuosiclacle. A sensibilidacle 
manierista dota á figura dun canon alongaclo e clunha monumental corporei

clade, compoñendo unha refinada actitude lograda a través dunha pose sinuo
sa exposta co recurso dun grato e evidente contrapposto. A liña serpentina, a 

. cultivada expresión do rostro do Apósto lo e a proposta consciente clunha pose 

un tanto rebuscada, son sinais ele iclentidacle dunha personalidade artística for
xacla na nianiera italianizante, presentada como vía de coñecemento -imitati

vo, exposto a variacións múltiples- polos seguidores ele Miguel Anxo. O ar

tista desenvolve o seu concepto do volume coa rotunclidacle clunha lograda 
plenitucle formal, reforzada polo tratamento dos campos ele cor e a brandura 

das teas. As gradacións cromáticas e os tons suaves en teas, carnacións e fon
dos, sumados a unha concepción ampulosa das formas, dotan á imaxe dunha 

sensualiclacle naturalista e clun vigor moderado que a fan emparentar co roma

nismo e a terribilita atemperada asumida en terras ele Castela pouco clespois de 
1550. Hai outros aspectos na concepción da pintura que tamén convén resal

tar, como definidores dunha sensibiliclade manierista altamente cualificada. A 

identificación do espacio e da paisaxe do fondo, a penas suxerido por unhas 
esgrevias formas rochosas, súmase ó efecto dramático clunha estraña lumino

siclacle que baña por completo a figura e crea unha forte sombra que escapa ós 
límites do cadro. Esta vibración lumínica e a moclerniclacle dun espacio neutro 

-no que case se confunden terra con ceo-, concibido coa beleza abstracta 

clun campo ele sobrios tons ocres e verdosos, contrasta vivamente co gusto 
polo detalle , especialmente apreciable no debuxo nítido e preciso da figura e 

na esquisiteza ele tratamento ele pequenos obxectos, como os borclonciños e 

cunchas do sombreiro. Cada un clestes achaclos fala do elocuente virtuosismo 
clun artista preocupado por acentuar aque les trazos da pintura italiana que cle

sexa imitar, vinculable á maniera do autor da Capela Paolina. 

F.S . 



Bibliograíia: ELORZA GUJNEA, J. C., CASTJLLO IGLESIAS, 13. e PAYO HERNANZ, R.j.: Icono
grafía de Sa 11li c1go y de los santos burgaleses vinculados a la pe1"eg rinació11 , catálogo ele la exposición, 
Burgos, 1993, pp. 34-35. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

FRANCISCO DE MOURE. 1599-1601. MADEIRA POLICROMADA. 105 X 42 X 23 CM. 

PROCEDENTE DO RETABLO DE SANTA MARiA DE PIXEIROS (A LIMIA, ÜURENSE). 

ÜURENSE. MUSEO DA CATEDRAL 

A formación e primeira etapa creativa ele Francisco ele Moure (1575-1636), na 
ciclacle ele Ourense e o seu contorno, vinculáronse ó creativo foco artístico xera
clo arreciar das correntes leonesa, castelá e portuguesa que fecundaron a arte dos 
obracloiros aurienses da segunda metacle do XVI, nos anos previos ó cambio ele 
século. Antes ele logra-la plenitucle do seu estilo, clesenvolvenclo as claves clunha 
sensibiliclacle que o achegarán ó estilo expresivo e naturalista da súa iclacle ma
dura, Moure clesenvolve as premisas manieristas -xunianas- herclaclas ele juan 
ele Angés o Mozo e do portugués Alonso Martínez ele Montánchez. Nesta época 
ele finais do século XVI, Moure acomete unha serie ele obras encargadas pola Ca
tedral ele Ourense ou por diversas comunidades parroquiais do ámbito rural. 
Unha destas últimas, Santa María ele Pixeiros (Xinzo ele Lirnia), contrátalle a re
alización do seu retablo principal o 27 de novernbro de 1599. Familiarizado 
dende o comezo da .súa carreira coa realización ele programas de cena comple
xiclacle, a creación dun retablo con imaxe_s de devoción ele formato medio non 
podía considerarse tarefa difícil, sernpre que puiclese asurni-la encarga con espi
rito continuísta, fiel á tradición manierista na que se formara . Procedente cleste 
retablo é esta talla en rnadeira policromada e douracla ele Santiago o Maior, re
presentando ó santo patrón de Espati.a cos atributos caracterizadores do Apósto
lo Peregrino: bordón, chapeu adornado con cuncha ele vieira, túnica con escla
vina e amplo manto para os rigores da viaxe; por outra banda, hai detalles 
identificadores da misión apostólica , evanxelizaclora , como o Libro das Sagradas 
Escrituras e os pés descalzos. A irnaxe é rnostra fidedigna do encanto e da ex
quisiteza que o manierismo acadara na escultura galega ele finais do XVI. Aíncla 
que a súa orixe iconográfica proceda da tradición occidental baixomeclieval, coa 
ampla difusión na Idacle Moderna a través de estampas populares, gravados e pe
zas ele acibeche, a sensibiliclade manierista ele Moure abundará no idealismo do 
que xa fixeran gala os ourives e escultores góticos, achegando breves notas clun 
naturalismo e un fervor místico cara ós que tenderá a ensumicla cultura espa11o
la do século XVll. Neste contorno preto ó 1600, o mestre aborda a representa
ción do Apóstolo Peregrino cun estado anímico que , sen chegar ó misticismo nin 
ó ascetismo heroico expresado en obras posteriores, como nos relevos do coro 
da Catedral de Lugo, arnosa o camil1o dunha espiritualidacle lírica próxima á 
atemporal sensibilidacle xacobita. A composición da figura adoptando un sutil 
contraposto -clixé manierista por excelencia-, co que se dá a sensación ele rno
vemento, delátase corno un dos convencionalismos máis acusados da prirneira 
etapa creativa do escultor. Es_tes lastres estilísticos derivados do seu período de 
formación, derivaron cara a un naturalismo e unha profundidade de sentimento 
que xa están presentes nesta peza e que anuncia a estética plenamente barroca 
clesenvolvicla polo mestre nos anos seguintes. 

F.S. 



Bibliografía: GONZÁLEZ GARCÍA, M.A.: "Museo, Tesauro e Sala Capitular". En A Catedra l de 
Oi1re11se, A Corufia, 1993, p. 408; VILAJATO, M.ºD.: Francisco de Maure, Santiago de Compos
tela, 1991, p. 39. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ALONSO MARTÍNEZ (ATRIBUCIÓN) . CA. 1606. 
TALLA EN MADEIRA POLICROMADA. 

MONTERREI (ÜURENSE). PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE MEDEIROS, RETABLO MAIOR 

Mecleiros é parroquia da cliocese ele Ourense , na zona de Verín. No retablo maior 
clesta igrexa, no pano máis extremo da esquercla no segundo carpo, está coloca
da esta talla do Apóstolo Santiago Peregrino, de pé, cos atributos propios e habi
tuais clesta iconografía: sombreiro con vieiras, libro e bordón que sostería coa man 
clereita, elevada para mellar empuñalo, aíncla que hoxe lle falta. 

Adopta unha postura frontal un tanto ríxicla. As vestiduras, túnica e manto, re
solven os panos con clobi·as profundas, alternando as superficies cóncavas e con
vexas que dotan á talla do único movemento que evidencia unha proximiclacle xa 
do barroco, que pouco a pouco se aprop iará de tocia a escultura ourensá . 

O programa iconográfico do retablo, fóra dos temas da Ascensión e Coronación 
da Virxe, debidos á titulariclacle do templo, non parece responder a razóns de co
herencia , senón á xustaposición por interese clevocional ele diversas aclvocacións, 
entre elas Santiago, e a súa presencia aquí evidencia a forza do culto xacobeo nes
tes momentos. 

O retablo que arquitectonicamente se encadra dentro dos esquemas do manieris
mo clebeclor de Juan de Angés, foi atribuído por González Paz e Vila Jato ó es
cultor portugués, colaborador de Angés no coro da Catedral ourensá e ele inclu
bidable transcendencia no panorama da escultura galega por se-lo mestre de 
Francisco ele Maure. 

Esta obra realizaríase arreciar do ano 1605, despois de remata-la obra ele cante
ría da igrexa, datada en 1604. 

Dende o noso punto de vista, sen lle negarmos valores a este retablo e talla den
tro do panorama artístico provincial , está sen embargo moi lonxe da alta calicla
de técniéa e compositiva que Alonso Martínez dernostra nos taboleiros do coro ele 
Monteclerramo, obra ben documentada a partir ele 1606, e que o declara corno 
un dos mellares escultores do momento en Galicia, polo que nos resistimos a 
unha equiparación de autoría, non negando a posibilidacle ele que Alonso Martí
nez fose o tracista deste retablo. En todo caso habería que poñer no haber case 
exclusivo do obracloiro este retablo , tendo en canta que as esixencias de caliclacle 
eran rnoito menores nunha apartada parroquia rural que na encarga dun rnostei
ro cisterciense con notable poder adquisitivo. 

O Apóstolo de Mecleiros é, con todo, unha obra moi representativa da escultura 
manierista que tanto Ú ito acadou a nivel popular nas primeiras décadas do sé
culo XVII, e expresión da incorporación intensa das representacións de Santiago 
na plástica clevocional do momento. 

M.A.G.G. 



Bibliografía: GONZÁLEZ PAZ,].: "El retablo de Santa María de Medeiros", Abrenle, A Corulia, 
nº 7, (1975), pp. 65-67; HERVELLA VÁZQÚEZ,j.: "Dicci9nario de arti stas portugueses de los 
siglos XVI-XVII, que trabajaron en Galicia, provi ncia de Orense, escultura y pimura", Porta da 
Aira, Ourense, n. º 8, (1997-1998), pp. 77 e ss.; VlLAJATO, M.ªD.: Esrnllura manierista, San
tiago ele Compostela, 1983, pp. 129 e ss. 

SANTIAGO 

437 



SANTJ1\ GO 

438 

SANTIAGO PEREGRINO. 

ANÓNIMO COMPOSTELÁN. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVII. 

GRANITO POLICROMADO. 100 X 41 X 22 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. IGREXA DE SAN BIEITO DO CAMPO 

Esta escultura pétrea ele Santiago Peregrino estaba enterrada na sacristía da 

igrexa ele San Bieito do Campo (Santiago ele Compostela) , onde foi clescuber

ta durante as últimas reformas realizadas. Non debe sorprenclérno-lo seu en

terramento, pois era costume facelo. Ben pola súa caída en desuso, ben polo 

seu deterioro, as imaxes eran enterradas por seren elementos sagrados. Neste 

caso, cl esbotaclo o seu deterioro, hai que -pensar que foi retirada do culto can

elo no século XIX se construíu a actual igrexa, utilizando a peclra da antiga 

como materi al ele cantería. 

A iconografía ele Santiago Pereg1ino identificase nesta peza perfectamente, pois leva 

tóclolos seus atributos: bordón que supera o seu ombro clereito en altura, esclavina 

con cunchas nos extremos, sombreiro ele aba ancha tamén adornado cunha vieira 

e libro na man esquercla. As súas vestimentas están formadas por unha longa tú

nica lixeirarnente cinxicla e manto que se voltea sobre o ombro clereito. 

Respecto á talla das clobras da roupa está predeterminada pola dureza do mate

rial. Denotan cerra profuncliclade, se ben aíncla non se arestan, salvo no manto 

que repousa no peito ele Santiago, efecto co que se procura obter unha sensación 

do volume, ó tempo que os pregamentos do mesmo nos laterais ondean suave

mente. Este nacente movemento compleméntase, en igual grao, co acliantamento 

case imperceptible da perna esquercla. Supérase nesta escultura o modelo ele 

Campo da Porta Santa (1694). 

Observamos cenas deficiencias técnicas na realización da peza: a man que terma 

do bordón está nunha posición inverosímil, rendo en conta o xiro imposible do 

brazo ; o libro suxéitase só, pois a man non chega sequera a roza-lo seu canto ... 

Non se soubo individualiza-lo bordón, o manto, o cabelo e o chapeu, con

fluínclo todos e.stes elementos nunha mesma masa pétrea. Igualmente basta é 

a talla do rostro, no que a barba se talla a base ele rudas , aíncla que lixeiramente 
efectistas, incisións. 

Canto á policromía, que aíncla conserva, propicia a visión frontal da peza xa que 

só se clecorou a parte anterior e, nela, só aqueles elementos que o ollo do espec
tador alcanza a ver. 

Bibliografía: GARCÍA IGLESIAS, j.M. : Ccdicia Arte, O Barroco 11 , A Coruii a, Hércules, 1993; 
MONTERROSO MONTERO, j.M.: A arte de Co111pos tcla. O Barroco, Sacia, Ecliciós do Castro , 
1997 ; RÍOS MIRAMONT ES, M."T.: Aportc1cio11 cs al barroco gallego. Un gran 111 cce1wzgo, Santiago 
ele Compostela , 1986. 

E.M."LA. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ALONSO DE M ENA. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVII. 

M ADEIRA POLI CROMADA . 165 X 40 X 50 CM. 

GRANADA , CONVENTO DAS COM ENDA DORAS DE SANTIAGO 

Granada clistínguese, entre as ciclacles ele Andalucía, por se-la ele rnaior presencia 

xacobea nas súas igrexas e cenobios. Os altares, retablos e irnaxes cleclicaclas a 

Santiago o Maior multiplícanse nos edificios relixiosos da ciclacle, destacando 

corno espacios privilexiaclos do cul to xacobeo a capela Real, a Catedral, va rias 

igrexas parroquiais e algúns - e significativos- centros monásticos e conven

tuais. Esta l)resencia é consecuencia da devoción expresada polo pobo ó Santo 

Apóstolo ele Espaiia, do que o seu paclroaclo se estencleu ás últimas terras ele 

Al-Anclalus a parti r ele 1492, e debido tamén ás funcl acións hosp italarias e con

ventuais directamente vinculadas á Coroa . Este é o caso do convento das Co

mendadoras ele Santiago , fundado pola raíiia Isabel 1 ele Castela en 1501, baixo o 

tí tulo el e Real Casa ele la Madre de Dios, ele la Orden ele Caba llería ele Santiago de Es

paña. A Casa estivo baixo a dependencia do Consello Real das Orcles Militares ata 

1873, ano no que foro n clerrogaclos os seus amigos privilexios. Na súa igrexa e 

dependencias o convento conserva varias irnaxes ele Santiago o Maior, senclo a do 

escul to r granadino Alonso ele Mena (1587-1 6407) unha das máis fermosas e va

li osas. O liderato e a creativiclacle ele Alonso ele Mena e a tradición escul tórica lo

cal, en gran medida clepenclen te e partícipe das fó rmulas propostas en anos ante

ri ores por Pablo ele Rojas, fecundaron o estilo e enriqueceron o repertorio 

iconográfico dos imaxineiros da escola barroca granadina. Nesta imaxe ele culto, 

Mena exercita a súa peculiar busca do naturalismo, centrándose na expresión , ca

lidades e intensiclacle psicolóxica do Apóstolo. Entre as peculiaridades estilísticas 

do mestre granadino debe destacarse o gusto polas amplas e sobrias clob ras da 

roupaxe da irnaxe, fo rxacloras dos característicos contrastes lumínicos que dina

mizan , co apoio da rica policromía, a mella r imaxinería andaluza derivada do es

tilo ele Pablo ele Rojas. O feíto ele que Rojas realizase un exquisito e vigoroso San

ti ago Peregrino para a Catedral ele Granada, hoxe conservado no seu Museo, 

induce a pensar que esta imaxe serviu ele modelo para o que Mena tallou para as 

Comendadoras ele San tiago. Entre os achaclos máis destacados na evolución esté

tica ele Alonso ele Mena, exemplificaclos nesta deli cada irnaxe do Apóstolo Pere

grino, hai que lernbra-lo avance logrado na liberclacle naturalista da súa arte e o 

re finarnento e gracia andaluza alcanzados nas súas pezas ele devoción , que anun

cian o carniño que segui rán , no futuro, mestres como Alonso Cano. Aíncla que a 

escola barroca granadina tería que seguir unha longa evolución que a levar ía a al

canza-los cumes artísticos ele Cano ou Ped ro ele Mena, os pioneiros e prom oto

res do estilo foron Rojas e Alonso ele Mena. É inclubiclable que a rnestría técnica 

da etapa de madureza cleste último, o seu espirito sensible - evitando as arestas 

do dramatismo- e a evolución naturalista que soubo desenvolver, tif1an corno 

pun to de partida e referencia ineludible os postulados da tradición local, na que 

p rimaba a concepción estil ísti ca e plástica do mestre Pablo ele Rojas. 

F.S. 



Bibliografía: GA LLEGO BURÍN, A.: Grn 11ada. Guia arlística e hislórirn de la ciudad, Granada, 1989, 
p. 169; VI LA JATO, M."D.: "Andalucía e o Apóstolo Santiago o Maior: a pervivencia dun culto". En 
Sa 11tiago-Al-A11dalus. Diálogos arlísticos para un milenio, Santiago de Compostela, 1997, p. 508. 
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SANTIAGO O MAIOR. 

FRANCISCO POLANCO. CA. 1640. LENZO. 100 X 79 CM. INSCRICIÓN EN LETRAS 

CAPITAIS: "S. TIAGO / MAIOR." No INVENTARIO DO MUSEO DE 1840 

APARECE A SERIE DOS DOCE APÓSTOLOS COMO PROCEDENTE DO CONVENTO 

DE CAPUCHINOS DE SEVILLA. 

SEVILLA. MUSEO DEBELAS ARTES, N. 0 INV. 824 

Este lenzo pertence a un apostolado que ingresou no museo trala desamortización 

procedente do convento ele Capuchinos en Sevilla. Os santos aparecen represen
tados ele medio corpo e portando algúns claqueles atributos habituais na súa ico

nografía, que son neste caso Santiago o Maior, a espada e mailo bordón. 

A atribución desta pintura a Francisco Polanco suscita algunhas clúbiclas pola cli
ficultacle ele coii.ece-lo seu estilo debido ás escasas obras coñeciclas e, en menor 

cantidacle asinadas, cleste pintor. Esta atribución aparece por primeira vez no In
ventario do Museo, ele 1840, onde está anotada cos números 1.958 ó 1.969 a se

rie dos apóstolos dos que se di simplemente que son obra de Polanco e proceden 
do sevillano convento ele Capuchinos. Os seguintes inventarios ele 1845 e 1854 

tamén apuntan a serie corno de Polanco, pero os catálogos posteriores atribúena 
ós dous irmáns, Francisco e Miguel. 

Ponz e Ceán Berrnúclez sinalan ós irmáns Polanco como autores ele varios con

xun tos pictóricos ele selo máis ou menos zurbaranesco en Sevilla, como a serie da 

igrexa do Santo Anxo ou o retablo da ele Santo Esteva. É posible que ámbolos pin
tores cornpartisen durante algún tempo o mesmo obracloiro, pero a aparición ele 

obras asinadas por Francisco indica que nalgún momento separaron o seu labor 
profesional. A obra máis significativa é o San Xoán Bmitista que se conserva na Ca

tedral de Sevilla, pois os cinco Apóstolos do museo Frans Mayer de México, pola 

súa escasa caliclacle, achegan ben pouco ó coñecemento do estilo do artista. A 
identificación da obra San Xoán Bautista ofrece a oportuniclacle ele revisa-las an

teriores atribucións, pois aíncla que amosa o seu coñecemento dos modelos ele 
Zurbarán, evidencia tarnén o contacto coas formas máis expresivas e avanzadas 

da xeración posterior. Non obstante, a pintura non aparece datada e poc\ería tra

tarse c\unha obra ele rnac\ureza, seroc\ia na súa producción e precedida por outras 
ele maior influencia zurbaranesca. 

O estilo do Apostolado do Museo ele Sevilla polo seu colorido e expresivic\ac\e 

conecta co da xeración ele Murillo e, así mesmo, co da pintura asinac\a do San 
Xoán Bcmtista da Catedral. Por este motivo, e dacio que se c\esc01i.ecen elatos sobre 
a obra do seu irmán Miguel, polo ele agora parece acertado atribuír esta serie a 

Francisco, ata que se c\ispoña clunha maior documentación sobre estes pintores. 

M."VM.R. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ANÓNIMO. PRIMEIRO CUARTO DO SÉCULO XVIII. MADEIRA POLICROMADA. 

78 X 44 X 31 CM. 

ÜURENSE. MUSEO ARQUEOLÓXICO 

Esta é unha representación ele Santiago como peregrino con tóclolos seus atributos. 
Leva amplas roupaxes suxeitas cun fino cinto e capa con esclavina ou "mantelet", 

decorada con clúas vieiras, que cae sobre os ombreiros pero cleixanclo ver como se 
arremuüi.an as clobras clianteiras. Coa man clereita suxeita o sinxelo bordón ele re

mate liso e recto e sen cabaza. Coa esquercla agarra firmemente o libro, rcicleáncloo 

cos dedos. Canto á bolsa, pendura en diagonal dende o seu oculto ombreiro es
querclo ata a cacleira clereita e é do tipo máis común nos peregrinos: caclracla e coa 
tapa, un pouco lonxe xa claquela "bolsa estreita ele pé, coa boca aberta e sen atadu

ra" como se describía no Líber Sancti Iacobi'. Por último, o característico chapeu ele 

aba ancha levantada , na que se coloca unha vieira con borclóns en aspa. 

Canto á composición das clobras e como se tratan , debemos sinalar, en primeiro 

lugar, a estructura ele cinco clobras na que se organiza a saia, rachando en clúas a 

central. Esta disposición , orixinal ele Mateo ele Prado, segue vixente neste mo
mento. A clobra é arestacla, moi plástica e os continuos ocas e saíntes xeran unha 

abundante sucesión ele claroscuros en todo o teciclo. Así mesmo, búscase nesta ta

lla un achegamento a formas naturalistas nos panos. 

O tipo iconográfico responde ó do Santiago Peregrino da Porta Santa (Catedral ele 
Santiago) realizado en 1694 por Pedro del Campo. Sen embargo, a evolución res

pecto a el é evidente. Aquí, o manto térciase e voa buscando crear unha sensación 
ele volume, o que non fai senón perdura-las formas ele Mateo ele Prado. Sen em

bargo, o claro esbozo ele movemento xeraclo a partir da posición do pé clereito 
que se aclianta, como acabando aíncla ele carniñar, sitúanos xa a comezos do sé

culo XVIll . Xunternos a todo isto a diagonal que busca o clesprazamento do bra

zo dereito e o bordón tratando tímidamente ele ocupa- lo espacio que o arrodea. 

Na cara ovalada, os ollas nin están á mesma altura, nin son do mesmo tamaño. A 

barba tállase en gueclellas compactas divididas en clúas á altura da queixela, o bi

gote parece superposto e o cabelo esquernatízase. Todo isto fálanos ele deficien
cias na técnica que contrastan co bo facer na talla das clobras. 

Nota 
1 AND RÉS ORDAX, S. (1991), p.124. 

13ibliograf"ía: ANDRÉS ORDAX, S.: "La iconografía anística jacobea". En El Cam ino de Sanliago, 
Cc1111i110 de E11ro¡x1, Cu rso de Co11.fcrrncias, El Escorial, Santiago ele Compostela, Xuma ele Ga licia, 
1991; GARC iA IGLESIAS, J M. : GC11iciC1 Arte, O BC1rroco ll , A Coru1ia, Hércules, 1993; LÓPEZ 
VAZQUEZ, J. 1vl. : GC1 1iciC1 Arte, Arte Contcmporá11 cc1, A Co ru1ia , Hércules, 1993. 

E.M."L.A. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

MANUEL DE PRADO MARIÑO. 5ECULO XIX (PRIMEIRA DECADA). 

TALLA EN MADEIRA POLICROMADA. 150 CM. 

VILAMARÍN (ÜURENSE) . IGREXA PARROQUIAL, RETABLO MAIOR 

A talla ele Santiago o Maior que como titular da parroquia preside o neoclásico 
retablo maior da freguesía ele Vilamarín, achéganos a un momento da arte mar
cado pola busca equilibrada da beleza, dentro cluns esquemas que querenclo ser 
neoclásicos non poden apartarse, tratándose ele escultura en macleira policro
mada, clunha herclanza barroca que seguía contando con aclhesións fervorosas. 
Este Santiago que busca no contraposto a vontacle ele movemento, que se man
tén en cuestións ele iconografía dentro dos esquemas conviclos e indiscutidos do 
Apóstolo Peregrino, (esclavina, bordón, libro, vieiras) e que denota unha man 
hábil ele escultor que estucliou e asimilou os recursos da técnica e sabe como ar
ticulalos para conseguir un suxestivo e efectista resultado. O retablo e as súas 
imaxes son obra, documentada polo profesor Otero Túñez, do escultor acadé
mico Manuel Prado Mariño que as realizaría a comezos do século XIX, sendo 
promotor das mesmas o abacle ele Vilamarín don José Flores. Os seus preceden
tes poderían buscarse na suxestiva talla do Apóstolo atribuída ó bastante enig
mático Antonio Fernánclez da igrexa compostelá ele Conxo e dende logo, como 
acontece con toda a boa escultura deste momento, en relación coa pegada que 
cl eixa na arte compostelá José Ferreiro, que eleva a tan altas cotas ele caliclacle a 
escultura galega do neoclasicismo, sen romper nunca con lecturas do barroco 
italiano, especialmente o berninesco. A policromía ele cores planas, verde a tú
nica e vermello o manto con bordos en ouro, é a que corresponde co neoclasi
cismo. O resumo da valoración cleste Santiago que busca coa ollacla o ceo na
mentres mantén os seus pés descalzos sobre o chan, é a de atoparnos cunha talla 
antolóxica que obxectivamente merece o eloxio e a contemplación. 

Bibliografía: OTERO TÚÑEZ, R. : "Manuel de Prado e o retablo de Vi llamarin". En En torno al 
arte auriense, Santiago de Compostela, 1990, pp. 201 e ss. 

M.A.G.G. 
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APARICIÓN DA VIRXE DO PILAR Ó APÓSTOLO SANTIAGO. 

ANÓNIMO DOS OBRADOIROS DE NOIA OU COMPOSTELA. 1744-1745. 

MADEIRA POLICROMADA. VIRXE: 54 X 21,5 X•2Ü CM; 

COLUMNA: 65 X 21,5 X 17,5 CM; APÓSTOLO: 56 X 21,5 X 25 CM. 

A POBRA DO CARAMIÑAL (A CORUÑA) . COLECC IÓN PARTICULAR 

Nos anos centrais do século XVIII, cando a diocese compostelá vivía o apoxeo pi

larista propiciado polos seus arcebispos, a igrexa ele Santiago da Pobra do Deán 

renovaba o vello retablo do presbiterio substituíndoo por outro máis consonte cos 

gustos barrocos, que foi fundado e dotado polo rector don Carlos Maneiro San 

Mamecl (1725-1753), un dos párrocos máis xenerosos co templo. Este persona

xe, trasladado a Compostela en 1754, chegaría a converterse en cóengo preben

dado da Catedral e en administrador do hospital de San Roque daquela cidade, 

segundo testemufi.o recolliclo do seu testamento , outorgado perante o escribán 

Antonio Pereiro o 28 de novembro ele 1762. 

Debido ás súas contribucións xenerosas vaise enaltecer notablemente o culto ó 

Apóstolo Santiago na Pobra. Entre as obras realizadas nos tempos en que era ad

ministrador clesta freguesía podemos resalta-la importante renovación do mobi

liario e ornato litúrxicos, tanto no monumento do Xoves Santo (1738) e nos al

tares da Soiclade (1748), San Xoán (175 1) e o Carme (1752), coma na 

construcción dunha capela dedicada á Concepción (1748-1749) e o seu retablo, 

ligado ó maxisterio ele José Gambino (1750-1751), que complementa o progra

ma retablístico ideado agora. 

No referido ó altar co que mellara a capela maior, sabémo-la elata da súa reali

zación pero non así a iclenticlade dos executores. O mesmo don Carlos anota no 

Libro 11 de _fábrica (1718-1791) como "En fin ele quarenta y quatro se asentó el re
tablo nuebo: y se colocó en la forma que oy tiene: para cleshazer el antiguo, allanar 
el terreno y sepidtitras se gastaron mas ele quatrocientos Rs., y en lo p1focipal ele! re
tablo salió poi· mas ele ocho mili Reales: no se carga ele tocio esto a la Fabrica ni Co
fradias con cosa algww por ser obra ele mi clevocion", precisando que os traballos 

ele clouraclo da parte escultórica c·ontinuaron ata 1745, momento no que escri

be: "Doraronse las Imagenes y retablo maior: para aiitda ele hazerlo dio el Gremio ele! 
mar ele la Arca, mili Reales: Dominga ele Luaces cien clitcaclos: Benito de Obrey ro una 
mon eda de oro, y D". Beatriz de Oreyro quarenta Rs.; y lo clemas que seria con los 
marcos de los altares y otros remiendos asta a"cho mili y tantos rreales: lo he dacio yo 
y no se pone por descargo. (entonces) ... Dominga de Luaces dio w1 Frontal ele Pieles 
de Olc1nda para el alta1· maior". 
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Tratábase dun retablo ele clous corpos articulados con columnas salomónicas que 
enmarcaban as caixas dos seus tres panos. En 1904, o libro de inventario das igre

xas da Pobra e ele Santa Cruz ele Lesón, no seu anexo, clescríbeo nestes termos: 

"El altl!r Mayo1; todo pintado ele oro, c¡Lte comprende las sigLtientes imágenes: la del 
Apóstol Santiago, Patrono de esta Iglesia, ele bulto, la mal se halla sentada dentro del 
camarín principal del retablo: las ele la Stma. Virgen del Pilar y Apóstol Santiago, éste 
de rroclillas, tambien ele bLtlto, en el camarín ele la parte SLtperior del retablo, á los es
tre1;10s ele ésta hay dos imágenes ele San Francisco ]avie1; Ltna, y San Ignacio de Loyola, 
otra, ele bulto; en los de la pal'te baja ó inferior existen dos imágenes también de bulto, 
w1a de la Stma. Vilgen María y otra de San Sebastian; hay en varios remates del reta
blo ó c11tar siete imágenes de bulto, estatLtra peqLtel1as, ele distintos santos". 

Precisamente, este moble foi desmontado no ano 1913 para instalar un novo 

ele discutible interese realizado por José López Peclre, escultor compostelán 
empeii.aclo en xunta- los cleseíi.os neogóticos con relevos ele prosapia barroca , 

nos que narra os episodios da Predicación ele Santiago , Aparición da Virxe ó 
Apóstolo en Zaragoza, Martirio ele Santiago e Santiago en Clavijo. Unha deci

sión polémica -a da súa substitución- argumentada no feito ele que "o anti
go cubría as arcadas da ábsida ... " e "o pavillón actual cleixa a á~sida ó clescu- ' 

berto"; circunstancia que permitiría a "apertura ele tres ventás estilo oxival na 

ábsida do presbiterio . .. e o aumento clunha escalinata ele márrnore no altar 

maior", obras executaclas en 1941. 

Nesle contexto debemos valora-lo grupo escultórico da Aparición da Virxe do Pi

lar a Santiago, xa que existía unha identificación perfecta entré as imaxes realiza
das e o espacio no que se situaban dentro do retablo, colocáncloas chante da úni

ca ventá aberta claquela na capela, introclucinclo outro elemento tipicamente 

barroco corno é a luz que matÍza as imaxes clevocionais. 

O episodio aquí representado segue o modelo que ofrece o retablo ele Nosa Se-

11.ora do Pilar na Catedral compostelá (1721-1723) a partir da figura ele María que 
se venera en Zaragoza. Un e outro reiteran a tradición iconográfica da milagrosa 

aparición da Virxe -aíncla en vida- ó Apóstolo misioneiro ele Hispania, mode

lo introducido por Mateo ele Prado nas igrexas monacais ele Santa Clara e San 
Marti!l.o Pinario na segunda metacle do século XVII. 

A Virxe maniféstase ele pé sobre unha columna cristianizada para reconfortar a 

Santiago. Porta ó Neno sobre o seu brazo esquerdo , suxeitanclo coa man do con

trario a súa propia roupa e ten flexionada a perna clereita, o que lle dá un elegante 
pefil en "S", acentuado polo ritmo sinuoso das clobras da indumentaria. Viste tú

nica longa, que cae ata o chan, para quebrarse deixanclo visible a penas a punta 

do calzado, e manto co que cobre a cabeza; sen embargo, o mesmo que acontece 
coa imaxe que preside a fachada da igrexa compostelá dedicada a esta mesma ad

vocación , carece ele coroa imperial. O Fillo, atraído pola presencia do Peregrino 

que reza ós seus pés, apreixa inqueclo o manto da Nai nun instinto ele protección, 
namentres coa man esquercla terma clunha esfera, que se pode interpretar como 

alusión ó poder ele Cristo sobre o orbe. 



A escena inclúe a figura do Apóstolo Santiago axeonllaclo perante a imaxe da 
Virxe Nai. Descalzo, en alusión á súa activa misión evanxelizaclora, viste a tra
dicional roupa do peregrino; é dicir, a túnica longa de abrigo e a esclavina que 
cobre ombros e peito -toucada con senllas cunchas no lombo-, aclemais do 
zurrón imprescindible en tocia viaxe. O tratamento arestaclo das teas pregaclas 
a partir clunha ampla clobra central e o realismo minucioso do retrato concor
clan co momento da súa execución. O bordón , que en boa lóxica estaría apoia
clo na efixie, percleuse. 

Tanto o rostro da Virxe e o Neno coma o do Apóstolo arnosan unha amabilidade 
notable , acentuando neles unha compracencia ele actitudes, para buscar ese refi
nado diálogo espiritual que une as figuras e as eleva a unha categoría tr-anscen
clente. Responden a unha tipoloxía definida. Son imaxes ele carnes suaves ás que 
o cabelo ondulado lles enmarca a cara con caliclade ele materia modelada. Meixe
las encarnadas, pómulos saíntes e olios graneles e clóces, cheos clunha melancolía 
insondable, procuran ese refinado nexo humano que callou no ambiente artísti
co compostelán do momento, inspirador das pautas que se tornan no clesenvol
vernento de obracloiros clepenclentes del. 

A vinculación da imaxinería do conxunto a un contexto ele traballo no que 
participarían escultores veciños ele Noia perfílase corno unha das alternativas 
a ter en conta á hora ele resolve-lo anonimato que envolve esta obra; os seus 
obracloiros, vinculados a Compostela, contratarían distintos retablos da co
marca ó longo do século. 

A.].G.M. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ANTONIO SANJURJO. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XIX. 

MADEIRA POLICROMADA. 166 X 65 X 48 CM . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. IGREXA DE SANTA MARÍA DO CAMIÑO 

Situado no retablo maior ele Santa María do Camit1o (Santiago) que realizou Ma

nuel Leis en 1758, este Santiago Peregrino ocupa o lugar ele San Xoán Nepomu
ceno. É obra do escultor lucense Antonio Sanjurjo, do que sabemos que foi dis
cípulo ele juan Adán e alumno da· Academia'. 

lconograficamente represéntase a Santiago Peregrino con case tóclolos seus atribu

tos: bordón rematado en porno cunha cabaza cfue sostén coa man clereita e, coa es
quercla, suxeita o libro pegáncloo ó corpo. A esclavina ou pereline, que dende o sé

culo xvm en cliante alcazará case carácter ele atributo2, está clecoracla por clúas 
vieiras con bordonciños en aspa. Como vestimenta leva túnica cinxicla con fino 

cinto e un manto que o rodea. Non leva, neste caso, nin sombreiro nin bolsa. 

No tratamento das dobras podemos rec011ece-lo modo ele facer ele Manuel ele 

Prado, se ben a textura é sensiblemente máis brancla, máis suave. Así, o manto 

que rodea o carpo do Santo por cliante mantén esas formas duras que se van sua
vizando ó tempo que esvaran sobre a túnica. Igual sensación nos producen os pa

nos, coas arestas que se abrandan notoriamente. Así mesmo subsiste aquí aínda o 

afán por insinua-la anatomía baixo as roupaxes, ciando un corte no pano que co
bre o xeonllo esquerclo, ondulándose a continuación na caída. É esta unha carac

terística iniciada por Ferreiro que pervive aíncla en Sarjurjo . O recurso ele levan
tar lixeiramente a túnica no centro xera un feixe ele estreitas dobras ó tempo que 

cleixa ve-los pés e parte dos nortellos e establece un espacio medio entre ámba

las pernas. Sanjmjo repite aquí a solución utilizada por Gambino no San Xosé do 
retablo maior de Orfas (Santiago .de Compostela) ele 1756. 

A procura neoclásica do naturalismo é aquí evidente, non só canto á composición 
equilibrada, o sereno movemento, a estructuración das clobras da túnica que se 

comportan como teas auténticas, senón tamén na concepción do rostro ele fac
cións e trazos marcados . O longo nariz e os olios nesgados conforman unha mi

rada expresiva que ll e infunde carácter ó rostro. A barba conformase a base ele 

gueclellas onde se conserva o sentido plástico herdaclo ele Manuel ele Prado. Sen 
embargo, na execución do cabelo, o escultor amosa cena deficiencia técnica, pois 
chafránase sobre a cabeza. 

Morre Sanjurjo en 1830, despois ele traballar en bastantes obras que, segundo 
Murguía "se lle cleron a fama e renome que merecía , non lle procluciron maio
res ganancias". 

E.M."LA. 

Notas 
1 COUSELO BOUZAS, J. (1932), p. 610. 

PLÓTZ, R. ( 1989). 



Bibliografía: COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística en el siglo XVIII y 1º 113 del XIX, Impren
ta, Librería y Ene. del Seminario, 1932 ; LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: Arte. Enciclopedia Temcítiw Gci
/icia, Barcelona, Nauta, 1990; MURGUÍA, M.: El Arle en Santiago durnnle el siglo X\1111 y 110ticic1 
de los artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria , Madrid, 1884; PLÓTZ, R.: "Indumellla pe
regrinorum", Peregrino, n. 0 11, (1989) . 

SANTIAGO 

453 



SANTIAGO 

454 

Ü PEREGRINO. 

LUIS SEOANE. 1954. TÉMPERA ESTA RC IDA. 34 X 23 CM. 

A CORUÑA. FUNDACIÓN LUIS SEOANE, F L S 200 

Ü PEREGRINO. 

LUIS 5EOANE. 1964. X ILOGRAFÍA A DÚAS TINTAS SOBRE PAPEL. 65 X 45,5 CM. 

A CORUÑA. FUNDACIÓN LUIS SEOANE, F L S 2.266 

"Todo en Galicia xurdiu do milagre e das lendas, así as súas cidades, as rochas máis 
altas das súas montañas, a auga das fontes, as carballeiras. Sempre vive nela unha 
doncela encantada, unha facl a cun feitizo do que xurde a desgracia ou a feliciclade 
e consérvase a cova do santo ermitán , ou pedras nas que os nosos devanceiros máis 
remotos gravaron a serpe e aconteceu, hai moitos séculos, o milagre. 

A noite do 24 de xullo, é a noite do fogo na Praza do Hospital de Compostela. Alí 
lévase a cabo <liante dunha multitude un dos espectáculos máis antigos e fermo

sos de Europa. 

Santiago de noite ten por esta data o ceo despexado e cuberto de estrelas e nel 
destácase máis bri llante que nunca o camiño de Santiago, o camiño dos peregri
nos medievais , o que segui ron os reis na súa cabalgata cara a tumba de Santiago, 
o que seguiron os artistas , os teólogos, os pecadores arrepentidos, ou os homes, 
aos que a súa fe facíalles buscar o sacrificio da pobreza e dos camiños. Unha tum
ba rodeada de lendas que nacen nos pobos máis diversos de Europa e que poboa 
de cancións ese continente nun momento da súa historia. 

Na noite de hoxe , arde sobre a fachada barroca da catedral a simbólica mesquita 
mozárabe, e nos fogos, que estalan na variación de todas as cores: azuis, amare
las, encarnadas, que se alumean, detéñense as miradas asombradas dos nosos 
campesiños. No centro da Praza do Hospital e nos seus costados arden as roelas 
ele fogo, as árbores de pólvora, as invencións que se abren en chamas e aos be
rros de xúbilo únense as cancións que xurden de coros improvisados. 

Poucos lembran ou saben do simbolismo teolóxico que encerra o fogo da facha
da da catedral , só perciben a súa beleza no fulgor das cores, que acenden no ceo 
o brillo das estrelas e saben que iso vénse a facer dende unha época remota. 

Quizais dende cando hai mil anos acudían a Compostela os comerciantes sirios a 
ofrecer as súas teas suntuosas, as súas especias, o incenso, o marfil , os esmaltes. Can
do ao lacio das hospederías, dos hospitais, dos templos, dos mosteiros, estaban os ta
lleres dos ourives, dos escultores, dos acibecheiros. Canelo ao lacio dos canteiros , que 
labraban a pedra para edificar a catedral románica, erguíase a Escola Compostelana 
onde estudiaba D. García que ía ser rei ele Galicia e o famoso bispo Don Pelayo. 

Os galegos lembramos no día de hoxe e no de matl.á, esa antiga historia de es
plendor espiritual. Canelo Galicia, por Compostela, era un dos centros máis bri
llantes da cultura occidental e na arte acadábanse a producir obras non supera
das dende entón. 

Recordamos esa historia e por ela confiamos no porvir, un porvir de grandeza al
canzado poi a paz e o traballo." 

Luis Seoane, 1995 
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Ante unhos gravados en madeira de Luis Seoane 

"Vll 
Da rnacleira dos s011os 

estás feito gravaclor. 

E o sofi o da rnacleira 
rnécl rache n o corazón . 

Vlll 
Polo río abaixo 

unha táboa vai pensando. 

Pobre táboa pensati va, 

triste e soa 

po lo río abaixo. 

No n sab ía 
que o río que a levaba 

lévana á alegría. 

IX 
Algún día, n o aire perfumado, 

no sagra rio onde garcla o bosque 

a lencla solar que o sosten , 

nace u unha [o lli11a sobre o vello tronco 

que un ra io le11 aclo r desmoron ara. 

Foron así as vetas, 

crecenclo n o seu recinto 

coma un mapa segreclo onde 

habita o pe rfil do tempo ido 

e b rotan sen cesar as n ovas h oras . 

X 

E sobre a rnacleira da morte , 

ca rpinteiro ele soños, gravaclor, 

p inta o día e a noite, 

e pinta a memoria 

da man que pinta. 

¡Píntarne, gravaclor, 

a canción da póla que arrolou ao reiseñ or! 

Xl 
Díxolle á rnacleira o gravador: 

- Eu estábache adornando entre a néboa. 

- Eu son a néboa, gravador, eu son , 

a n éboa en tre a néboa do teu am or. 

Canelo me atopas, xa non son eu: 

é só o te u corazón . 

Xll 

¡Os bosques saúclanche 
gravaclor! 

Lo renzo Varela, 1959 . 



Os textos para as fichas de El peregrino 3/35, xilografía, 1964 e ele El peregrino 
6/6, témpera estarcida, 1954, son, respectivamente, o primeiro, seis das doce can

cións ele Lorenzo Varela que acompal1an a carpeta ele Luis Seoane "La clama y 
otros grabados" (Buenos Aires: Ediciones Stilcograf, 1959) e, o segundo, un tex

to do mesmo Seoane para ler na audición radial Galicia Emigrante en Radio Li

bertad ele Bos Aires en 1955. 

Sirvan estos textos ele homenaxe verclacleira a clous homes, que se ben non es
tán con nós fisicarnente, si que o están en todo o inmenso e fermoso traballo 

que nos cleixaron e que , co paso do tempo, seguen vixentes e actuais polos te
mas universais que tocan, o amor, a coherencia, a verclacle, o inconformismo, a 
xenerosiclacle, a amizacle ... 

Moitas gracias Luis Seoane, moitas gracias Lorenzo Varela por ser como fóchecle_s. 
E por todo o que nos cleixáchecles. 

R.E.P. 
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O CABALEIRO 

SANTIAGO Mi\TAMOUROS. 

ANÓN IMO BURGALÉS ( L EÓN P ICARDO?). PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVI. 

ÓLEO SOBRE TÁBOA. 72 X 50 CM . PROCEDENTE DO RETABLO MA IOR DA IGREXA DA 

NAT IVIDADE DE NosA SEÑORA, LARA DE LOS INFANTES. 

BURGOS. MUSEO DIOCESANO DO RETABLO 

O retablo da igrexa ele Lara ele los Infantes aíncla conserva a súa estructura orixi

nal do primeiro tercio do século XVI, composta ele zócalo, clous ca rpos organi

zados en tres panos e remate. A arquitectura conformase a base ele pilastras e clo

ceis planos e as superficies clecóranse con tocio tipo ele grutescos, clesenvolvenclo 

unha estructura axeitacla para enmarca- las escenas pintadas sobre táboas, actual

mente custodiadas no Museo Diocesano del Retablo (Burgos). Aíncla que o pro

grama iconográfico orixinal non está moi claro , debido a reformas moi posterio

res que afectaron ó aspecto xeral da obra, parte do ciclo pictórico está cleclicaclo 

á lencla ele San Miguel, mentres que outras táboas conte11en respresentacións ele 

apóstolos e outros santos. Se nos relevos aparecen San Pedro e San Paulo acom

pa1ianclo ó Pai Eterno, nunha das táboas represéntase a Santiago Cabaleiro . A pin

tu ra amosa ó Apóstolo ecuestre , vestido con túnica ele verde intenso e manto ver

mell o ondeando ó vento en plásticas clob ras. As roupaxes permiten ver uns rexos 

antebrazos ele músculos marcados e un pé descalzo apoiaclo no estribo. A cabeza 

barbada e rodeada ele nimbo clouraclo tóucase con sornbreiro ele pe!, coa aba clo

b racl a e decorada con borcloncil1os cruzados. A pesar da sereniclacle da súa ex

p resión , Santiago o Maior brancle imperturbable, sobre os inirnigos vencidos en

tre os cascos do branca e vigoroso corcel , un agresivo montante que suxeita 

ax ilmente cunha soa man . A dramática escena clesenvólvese sobre un prado ver

de, cun fondo neutro ele horizonte rnoi baixo, que contribúe á desproporcionada 

monumentaliclacle do Apóstolo ecuestre. O clebuxo correcto e coiclaclo (aprécian

se va rios arrepentimentos na posición das patas do cabalo e no pé do Apóstolo) , 

a intensa gamma cromática, o recurso do anecdótico (os rostros crispados dos 

vencidos) e o gusto polo detalle, especialmente destacado no tratamento das ar

maduras dos caídos e no espadón do Apóstolo, permiten acl xuclica-la obra a un 

mestre ele influencia rnáis franco- flamenga que italiana. A atribución a León Pi

cardo (1154 7) apuntada por Ch. R. Post, clébese entender dende esta óptica anti

quizante que denota a pegada setentrional no ánimo do pintor, aclernais cloutras 

características específicas, co rno a escultórica corporeiclacle das figuras e a colo

cación das mesmas mm abafante p rirneiro plano. 

13 ibliografía: ELORZA GUINEA, J. C., CASTILLO IGLES IAS B. e PAYO I-I ERNANZ, R.j. : lcono
grnfiCI de Sm1tiC1go y de los santos /J11rgC1 /eses vincu /C1dos a la peregrin C1ció11 , catá logo da exposición, 
Burgos, 1993 , pp. 36- 37; POST, C. R.: "Una historia de la pintu ra espa1iola", Bolclin de lc1 Comi
sión Provincia/ de Mo11a11ne111 os de B11rgos y BIFG, n.º 152, (1950), p. 247. 

F.S . 



SANTIAGO 

459 



Si\NTli\GO 

460 

SANTIAGO EN CLAVIJO. 

]OSÉ G AMBINO>".jOSÉ F ERREIRO. EscOLA COMPOSTELÁ. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

C A. 1775. MODELO EN ESCAIOLA PARA O TÍMPANO DO PAZO DE RAxOI. 121 X 40,6 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. I NSTITUTO "PADRE SARMIENTO" DE ESTUDIOS G ALEGOS 

De Lócl olos escul to res galegos foi , tal vez , José Ferreiro, o que gozou ele maior po

pu laricl acl e. Filio, xenro e sogro ele escultor naceu o 14 ele novembro ele 1738 en 

Noia. Morto o seu pai, senelo aínela neno, trasláelase coa súa nai a Santiago ele 

Compostela, habitando nunha casa preto de Vite e ingresando, ele contado , no 

obracl oi ro de José Gambino, escultor de ascendencia italiana e máximo represen

tante da escul tura rococó galega. 

Nun primeiro momento Ferreiro segue fielmente as ensinanzas do seu mestre 

para, a partir de 1756, evolucionar cara a un estilo rnáis plástico da escultura. 

Dous anos despois, en 1758, e a raíz do seu casamento con Fermina, filia do seu 

rnestre, Gambino outorgaralle un papel fundamental no seu taller, cheganclo ám

bolos escultores entre 1770 e 1775 - elata da morte do italiano- a con tratar 

xuntos e en condicións de igualdacle . 

Cabeza xa do ob raclo iro e gozando ele gran populariclacle, a part ir ele 1738 co

meza a notarse, cada vez máis, a man dos seus colaboradores. Avanzando a déca

da dos 90 algúns dos seus discípulos indepenclízanse acaparando a realización ele 

ce rtas obras que cloutra forma terminarían no taller ele Ferreiro. 

Mo rta a súa muller en 1812, o escultor abandona Santiago un ano clespois , eli ri

xínclose a Hermisencle, Zamora, onde faleceu en 1830. 

Podemos distinguir catro etapas no seu estilo : 

1" etapa: etapa ele fo rmación que abarcaría dende o seu ingreso no taller 

ata 1775, período no que segue a Gambino tanto no estilo coma 

na iconogra fía. Sen embargo, arredcir de 1770, xa se empeza a 

perc ibi r un cen o alongamento no canon das súas figuras e a in

troducción ele iconogra fías da arte itali ana. 
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2ª etapa: realización das súas obras mestras . Aprécianse xa as caracterís

ticas polas que destacará o autor (canon esvelto, suaviclacle das 

íaccións, perfil clásico, lixeiro afunclimento das sens, cabelos con 

graneles gueclellas , el obras chafranaclas . .. ). 

Y etapa: comprende quizais ata 1804 ou, incluso, 1813. Momento ele má

ximo esplendor do obracloiro. 

4ª etapa: comprendería ata o momento da súa morte. 

Podernos cl icir que o seu estilo aparece definido por tres fa ctores que serán de

terminantes na súa obra: as ensinanzas do seu mestre, que como clixemos orien

tará a súa formación dentro da corrente barroca italiana e mesmo dentro do ro

cocó ; a influencia da escultura italiana, tanto en iconogra fía coma nos caracteres 

forrnais; e , por último, a súa colaboración con Manuel Murguía Álvarez no mos

teiro ele Sobrado dos Monxes, quen o animará a ir renunciando ó barroco para 

entrar, paulatinamente, mm maior clasicismo. 

Segundo a lencla, os reis cristiáns da península clebíanlle pagar un tributo ele cen 

cloncelas ó emir de Córdoba, o que motivo a invasión ele Abderrahrnan II para 

esixilo. Enfrontado coas tropas árabes , o rei Ramiro I ele Asturias, en Clavij a, foi 

derrotado. Durante a noite aparecéuselle en s011os o Apóstolo Santiago, que lle 

prometeu a súa axuda, e continuada a loita ó día seguinte, ás voces de ¡Santiago! 

e ¡Cierra, Espai'la!, conservadas dende entón como berro ele guerra pola cabalería 

española, apareceu o Apóstolo vestido ele b ranca, montado nun cabalo da mes

ma cor, empuñando espada e estandarte tamén branca, logrando os cristiáns, coa 

súa axucla, o triunfo . En conmemoración do feito o rei cristián formulou o cha

mado Vo to ele Santiago, ofrecénclolle un tributo anual perpetuo , cerimonia cele

brada na Catedral de Santiago e que se suprimiu en 1834, senclo substituido por 

outro ele ca rácter simbólico ofrendado o 25 de xullo. 

As obras do novo seminario ele Con fesores e sé do cabido catedralicio , que esta

ba construínclo Carlos l emaur por orcle do arcebispo Rajoi, remataban na súa fa

chada principal mm frontón onde. se esculpiría un relevo que fixese alusión á ba

talla ele Clavija, e sobre el a figura clun Santiago Matamouros . 

O cleseño orixinal, en cera parda sobre madeira ele castiI1eiro , foi realizado por 

Gambino e Ferreiro, senclo este un baleiraclo en escaiola claque!. Ámbolos escul-



tores cleberon basearse para a súa realización nos cleseños elaborados polQ_pintor 
Gregorio Ferro Requeixo. O contrato asinaríase en clecembro ele 1774, recibinclo 

a canticlacle ele trinta e tres mil reás. 

Enviado o cleseño a Madrid é aprobado pola Academia, iniciando ámbolos auto
res as obras. Menos clun ano clespois, o 25 ele agosto ele 1775 , morre Gambino, 

clebenclo continua-la obra o seu xenro. 

O conxunto está centrado pola figura do Apóstolo que cabalga entre outros xine
tes que foxen . De Ferreiro clíxose que é un escultor clásico con alma barroca, ba

rroquismo presente nese movemento impetuoso ele figuras entrelazadas, confusas 
moitas veces, entre as que destaca Santiago; figuras escorzadas que denotan pro

funcliclacle. As clobras dos seus panos son moi arestaclas no resultado final pétreo 
(revelando en ocasións a estructura interna do corpo que viste), algo moi típico 

do escultor, así como ese canon esvelto e o tratamento lumínico do cabelo a base 

ele graneles gueclellas. As faccións dos rostros imprégnanse ele suavi.clacle, presen
tando un lixeiro afunclimento nás sens. As mans son alongaclas e finas. 

Morto o seu sogro, Ferreiro quererá renclerlle tributo na elaboracíón _do Santiago 

Matamouros que coroa o relevo, non só inspirándose en clebuxos ele Leonardo 
para a estatua ecuestre ele Francisco Sforza, senón tamén no Santiago Matamou

ros que Gambino esculpira para a Catedral ele Santiago. 

C.L. 

Bibliografía: MARIÑO, X.X.: O esrn ltor Fe1Teiro, ed. Xoán Xosé Mariño, Noia, 1991, pp. 47- 48; 
OTERO TÚÑEZ, R.: El esrnltor Ferreiro 0738-1830), Santiago de Compostela, Instituto Padre 
Sarmiento de Estudios Gallegos, Consejo Superior de Invest igaciones Científicas, 10" exposi
ción, Santiago de Compostela, xullo de 1957, p. 18; VIGO TRASANCOS, A.: "La intervención 
del Estado dieciochesco en la arquitectu ra gallega de iniciativa privada: El papel de los ingenie
ros y la obra de Carlos Lemaur", Cuadernos de Estudios Ga llegos , XL, (1992), fase. 105, p. 131. 
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PASO PROCESIONAL DE SANTIAGO MATAMOUROS. 

ESCOLA COMPOSTELA. ANÓNIMO DO CÍRCULO DE ]OSÉ fERREIRO. 

POSTERIOR A 1797. MADEIRA POLICROMADA. 114 X 100 X 110 CM. 

A POBRA DO CARAMIÑAL (A CORUÑA). IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO DA 

POBRA DO DEAN 

O culto ó Apóstolo Santiago na antiga vila da Pobra do Deán foi, sen dúbida, un dos 

máis populares dos séculos XVll, XVlll e XIX. O seu templo parroquial tivo e ten 

como patrón e protector a Santiago, ele modo que a súa imaxe tutelar non podía fal
tar nela. lsto explica a abundancia das súas representacións, que atinxen tanto á súa 

condición ele Apóstolo, coma á ele Peregrino ou á do Guerreiro Matamouros. 

As noticias más antigas revelan que alomenos en 1644 - e, loxicamente, antes
existe na Pobra do Deán unha confraría dedicada ó Fillo do Cebedeo e ele Salo

mé, momento no cal o Libro l de visitas e fábrica da igrexa ele Santiago do Deán 
(1630-1 664) afirma que "los cofrades ele las cofraclias ele Nra . Sra. del rrosario y el 
glorioso Patron clespaila (sic) Santº tienen las Ymagenes de sus cofraclias en el Altar ma
yor ... ", centrando o seu culto nun lugar privilexiaclo onde tamén clescubriámo-la 

imaxe sedente medieval. 

É no ano 1696 cando se aproban canonicamente os estatutos da confraría do 

Apóstolo Santiago, patrón da parroquial igrexa e da súa vila da Pobra, rehabilita
da, segundo se di entón, "por estaren todos los vezinos mity Javoreziclos ele los Mila

gros que a obrado y obra el aposto! con los naturales del paraje", que segue vixente 

ata 1846, suceso ele gran repercusión iconográfica como teremos ocasión ele ver. 

Esta confraría financia as súas actividades coas esmolas recadadas entre as em
barcacións do porto e un pedimento xeral pola vila , aclemais das consabidas co

tas dos veciños confrares e dalgunhas cloazóns pías; uns ingresos que lle permi

ten celebrar con solemniclacle as vésperas do Apóstolo e a misa maior o día da súa 
festa , un acto xe ral polos confrares vivos e defuntos e doce misas - mensuais ou 

dos doce apóstolos- no decurso do ano. Sae en procesión o día do santo patrón, 

para o que contrata ó gaiteiro e os fogos de artificio , e así mesmo participa no des
file do Corpus Christi; circunstancias que condicionan a encarga de renova-la 
irnaxe procesional correspondente. 
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En 1733 a antiga imaxe xa debía de estar estragada, tal como se sinala na Visita 

Pastoral realizada neste ano, onde se ordena que "a viendo caudales sufizientes .. . se 
aga a Ymagen del sso1: Santtiago ele á Cava/lo por estar derrotada y vieja la que ay". 
Naque! momento, sen embargo, non se debeu chegar a unha solución satisfacto

ria, pois o mandato acliouse uns anos. 

Faise, namentres, un especial esforzo por renova-la aparencia da imaxe existen

te, probablemente ele bastidor, complementada cunha morea de postizos. Por 
iso, no inventario da súa confraría do ano 1738 , e aíncla no ele 1797, entre as 

xo ias que se citan como pertencentes ó patrón Santiago, atopamos: "Una espa
da de plata con su puiio ele lo mesmo, w1 sombrero blanco con si1 plumachern, w1a 
bc1ndera blanca ele damasco bordada , una vistimenta e/el santo [con si1 capotillo ele 
grana aforrado en campo blanco] y pertrechos del cavallo con la mesma guarnicion 
e/esterilla (sic) de plata, tres bandas ele tafetan carmesí con siis pw1tas ele plata, la lisa 
e/el sombrero con si1 encaxe ele plata ... ", etc., aclemais cloutros obxectos propios 

do seu culto particular. 

O paso procesional da Pobra pretende ser unha reproducción fiel do modelo que 

propón o grupo ecuestre do gremio ele acibecheiros ele Compostela (ca. 1770), 
hoxe na Catedral, atribuído a Gambino, aíncla que con lixeiras licencias e meno

res pretensións ele estilo; tentativa moi ele acorclo cos gustos do neoclásico. Proba 
cliso é a difusión do terna na estatua acroteria do Pazo ele Raxoi (1775), obra de 

Ferreiro, autor tamén dunha réplica da efixie atribuida a Gambino para a confra

ría ele galegos establecida na igrexa bonaerense ele Santo Ignacio (1789); imaxes 
que debemos relacionar co precedente creado por Mateo ele Prado para coroa-lo 

baldaquino catedralicio (1675), no que, seguindo a lencla histórica, clestácase a 

participación de Santiago na batalla ele Clavijo sometenclo ós sarracenos. 

O tipo iconográfico obedece a unha intención haxiográfica, reivindicativa dos mé

ritos do paclroaclo do Apóstolo Santiago e dos privilexios de que goza a lgrexa 

cornpostelá polo seu patrocinio sobre España. 

Nunha composicion marcadamente triangular, Santiago, capitán da milicia cris
Liá, cabalga sobre un branco corcel encabuxaclo, levantando as patas dianteiras 

sobre un sarraceno que, indefenso, trata de protexerse. Na súa roupa militar de 

túnica e capa curtas, calzado con botas ás que se fixaron unhas esporas - e non 
descalzo ou con sandalias-, o uso clun zurrón e a esclavina e o sombreiro, clis-



tinguidos polas vieiras xacobeas, acusan o carácter de peregrino. O seu xesto é 
ameazador, enarborando a espada escintilante coa que fustiga ós invasores, asin
do tamén un estandarte co escudo do cabido cbmpostelán, que brande no alto. 
Sobre o campo de batalla aparecen ciscadas as cabezas de reis musulmáns e os 
carpos de tres guerreiros sarracenos ataviados como soldados romanos - aínda 
que con algún turbante e empuñando alfanxes- que caen derrotados ó paso 
victorioso de Santiago. 

É o seu un estilo vehemente co popular. ó sentido decorativo dos panos na túni
ca do Apóstolo, formando dobras arqueadas que se arremuíñan ó vento , únese o 
voo da capa, un tanto acartonada, que ondea cara a atrás cun pregado amplo e 
chafranado nos extremos. Máis pesado e torpe será, sen embargo, o acabado con
vencional dos panos nas figuras dos flancos, con dobras ríxidas e faltas de pro
fundidade; carencia á que se une unha evidente falta de rigor nas actitudes e nos 
rostros dos personaxes, que, inmersos no fulgor da loita, máis que representa-lo 
dramatismo do ep.isodio posan diante do espectador, o que nos fai considera-la 
escultura como un traballo de taller, vinculable ó círculo compostelán dejosé Fe
rreiro ou dalgún dos seus seguidores. 

No contexto deste obradoiro podemos valorar, con maior ou menor distancia
mento, outras esculturas que se relacionan entre si, nas que se repiten aquelas ca
racterísticas que definían a arte do mestre . É o caso das imaxes ecuestres da Po
bra do Deán e do Burgo, na Coruña, as dúas executadas en torno ó 1800 e 
sumidas no anonimato. 

A.].G.M. 
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S ANTIAGO PEREGRINO EN CABALGADURA. 

ANÓNIMO. SÉCULO XVIII. TALLA EN MADEIRA POLICROMADA. 78 X 60 X 30 CM. 

PROCEDENTE DUN INCERTO LUGAR DA PROVINCIA DE BURGOS. 

ASTORGA. MUSEO D IOCESANO DOS CAMIÑOS, N.
0 

INV. 87 

Se os méritos artísticos desta obra son máis ben escasos, - trátase dunha escul

tura marcada pola simplicidade e a rixideza que evidencia falta de peri cia, da arte 

popular- , a súa rareza iconográfica fai dela unha das representacións do Após

tolo máis curiosas e reproducidas. Non é exactamente un uniwm, pois na casa do 

Cordón ele Vitori a consé rvase outra e algunha máis vimos en Portugal, pero si 

unha excepcional e rara manei ra ele efixiar a Santiago mesturando as dúas repre

sentación máis coñecidas, ele peregrino a pé e ele cabaleiro matamouros, mm pe

regrino que fai a súa peregrinación a cabalo. A peza chegou ó museo astorgano 

por compra no mercado anticuario no ano 1965 , p roceden te clun lugar incerto da 

p rovincia de Burgos, supoñemos que da parte norte, e dese modo relacionaríase 

iconogra fi camente coa imaxe alavesa . 

Dúas pezas independentes confom1an a talla. O Apóstolo cabalga sobre un cabalo 

branco , claramente desproporcionado, cóbrese cun manto e tóucase cun chapeu 

cl ecoracl o coa emblemática vieira; na man esquercla porta unha bandeilora e coa cle

reila elevada soslitia as vécleas que despareceron por ser postizas, así como as ore

ll as el e coiro cla cabalería, pola desaprensiva actitude elalgún visitante do Museo. 

O inclubiclable ca rácter "naiP' da obra, que subli1ia a propia policromía, quizais en 

va rios momentos retocada sen moito acerto , e a falta ele pretensións compositivas, 

non fa¡ cl oada a súa datación , xa que as características formais da chamada arte po

pular non se axustan a cronoloxías nin a estilos con catalogación precisa; non obs

tante, séguenos parecenclo un ha obra datable por algúns elementos do vestido nas 

primeiras décadas do século xvm, que poelerían retrasarse ou achantarse sen 

maior diíicultacle. Dende logo, a autoría debe atribuírse a un de tantos "santeiros" 

que fo rnecían ele imaxes a ermiclas e con frarías de luga res con escasas esixencias 

artísticas. Non obstante, esta curiosa peza cativa pola verdade inxenua ele clici-la 

súa devoción, pacificando ó bélico xinete convertido nun manso peregrino. 

Bibliografia : GONZÁ LEZ GARCiA, !VI.A.: "La iconogra fía del Apóstol en Astorga", Composlellc1-
111111 1, XXX IV, n. º 3-4 , (1 989) , pp. 412- 460; QUINTANA PRI ETO, A.: Aslorgc1. Guía turística de 
In ciudad, Asto rga, 1985; RIVERA, j. : El Palc1cio Episcopal de Gm1dí y el Museo de los Cw11 i11 os de 
Aslor¡;a, Astorga , 1985 . 

M.A. G. 
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REAL EXECUTORIA DE FELIPE Il, A PEDIMENTO DO ARCEBISPO, DEAN E CABIDO DA 

IGREXA DE SANTIAGO, CONTRA OS CONCELLOS DE CERTAS CIDADES, VILAS E 

LUGARES DO DISTRITO DESTA REAL AUDIENCIA DE GRANADA, 

SOBRE OS VOTOS DE SANTIAGO. 

GRANADA, 2 DE AGOSTO DE 1576. ÜRIXINAL. PERGAM IÑO. 117 FOLS . (34 LÍN .). 

215 X 320 MM. ROMANCE E LATÍN. 4 FOLS . M INIADOS; FOL. 117 RETR. FELIPE Il; 
CAPITAIS MIN IADAS. FALTA O SELO DE CHUMBO PENDENTE. ENCADERNACIÓN EN TEA 

SOBRE MADEIRA, CON BROCHES. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO CATEDRALICIO, EXECUTORIAS 

A década dos 70 do século XVl marca o comezo clunha etapa fundamental na his

toria do Voto ele Santiago e, en consecuencia, da lgrexa e culto composteláns. Ba

sicamente proclúcese un aceleramento no proceso ele ampliación clesta renda, cle

senvo lviclo ele maneira progresiva e sen graneles debates dende a baixa Iclacle 

Media (fro ito cl esta primeira fase sería o establecemento do Voto sobre o reino ele 

Gali cia, os bispaclos casteláns occiclentais e o antigo reino ele Granada). 

Dende o clerracleiro cano do século XVl e primeiro do seguinte proclúcense os fa 

mosos "preitos gra neles do Voto", que tratarán ele impoñe- lo gravame, con desi

gual resu ltado, sobre disti ntos territorios da Coroa ele Castela: o "preito dos cin

co bispaclos ele Caste l a", que afecto u ós concellos das clioceses ele Burgos, Osma, 

Calahorra, Palencia e Sigüenza, e que rematou cunha sentencia favorable a eles 

(1628); e o "prei to do Voto novo ele Granada", que afectou a tóclalas terras ó sur 

do Texo, agás o reino ele Granada. Este último preito finalizou cunha sentencia fa

vorable á lgrexa ele Santiago (1570) e referenclacla pola corresponclente real carta 

executoria (1576), que é a que aquí se expón. 

Esta etapa ele crecemento , na que o Vo to se impón definitivamente como ren

da principal das institucións xacobeas, ca racterízase aclemais polo gran cle

senvolvemento da temática xacobea, o que se tracluciu nunha enorme pro

cl ucción historiográfica e publicística . De todos eles deben destacarse tres: o 

Vo to e as cuestións parellas (Tributo das Cen Doncelas, cronol oxía ramirense, 

bata ll a el e Clavij a, etc.), a chegacla ou non ele Santiago a España e a cuestión 

do paclroaclo do Apóstolo. 

Este documento estructúrase basicamente en tres apartados, sobre a base argu

mental da orixe semilenclaria do Voto: a relación dos luga res ós que se quere es

tencle- la renda; a transcri ción clunha serie ele privilexios, esc ritu ras e confirma

cións reais que remiten ó suposto privilexio ele Ramiro l (834); e a confirmación 

legal da sentencia favorable. 

Ó seu valor históri co une esta executoria o artístico das súas cinco miniaturas re

nacentistas ele influencia italiana, que ilustran o seu conticlo e marcan o principio 

e final do documento: 

1 ")A primeira irnaxe é unha Epifanía que se rve ele escenario para retra

ta:-lo cóengo Juan Vida! (artífice da executori a xunto ó arcebispo Gas

par ele Zútiiga) adorando ó Neno . 



2°) Seguidamente veñen tres escenas encaclea

clas ele narración ascendente, sobre a apari

ción do Apóstolo: . 
- A derrota ele Albelda fronte ós musul

rnáns, a retirada cri stiá, a invocación e 

o so1io do rei Rami ro. 

- A batall a ele Clavij a, a victoria cristi á e 

o agraclecernento ó Apóstolo, que se

gue na súa representación a iconogra fía 

do Santiago Matamouros coa peculiari

clacle ele facer unha reproducción ale

górica do monarca Felipe ll , ó vestilo 

non con roupas ele peregrino, senón 

con armadura e unha bancleira que 

leva inscrita un F coroaclo. 

- A redacción do privilexio ele Ramiro na 

igrexa ele Calahorra como agraclece

mento ó Apóstolo, - a súa imaxe apare

ce no altar mirando ó rei-, clestacán

cloo, mentres os seus familiares, nobres , 

clamas, clero e soldados (o pobo), clistri

búense arrecia r clun cancleeiro. 

3") Na folla fin al introclúcese un retrato ele 

Felipe lI mozo vestido con traxe negro ele 

seda forrada con pe! ele cisne, claramente 

inspirado no que se conserva no Museo 

do Prado e que se vén atribuínclo ó obra

cl oiro ele Tiziano (1553) . 

A.LO. 

Bibliografía: CHECA, E: Tizia110 y la monarquía his¡xi11irn. Usos y fun ciones ele la pi11turn veneciww 
c11 Espali a (s iglos XVI y XVII), Madrid , 1994, p. 276; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia ele la Sc111tc1 
A.M. Iglesia de Sa ntiago de Compostela , Santiago ele Compostela, 1907, t. VIII , pp . 222 e 238-242; 
REY CASTELAO, O.: El Voto de Santiago en la Espar1a Moderna, 5 vol., Sant iago ele Compostela, 
1984, (tese ele cloutoramento parcialmente inédita); Los REYES y Santiago. Exposición de Docu 
mentos Reales de la Catedral de Santiago de Compostela , Santiago ele Compostela, 1988, p. 179. 
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EXECUTORIA DE FIDALGUÍA DE DON ALONSO DE SALAMANCA SANTA CRUZ. 

VALLADOLID. 1572. VITELA, MINIATURAS, ENCADERNACIÓN EN PERGAMIÑO. 33 X 23 CM. 

BURGOS. ARQUIVO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL, FONDO BERBERANA, (H6-702) 

A sociedade castelá da segunda metade do século /...'VI asistiu a non poucos enfron
tamentos entre fidalgos e plebeos nos que os primeiros, seguros da súa superiori

dacle social, esforzáronse en facer prevalece-los seus privilexios de casta, entre os 
que figuraban a exención de impostas reais e concellís, a posesión de oficios hono

iíficos, os dereitos ele asento e ele sepultura, etc. Con ocasión dun cambio de veci
ñanza ou clunha acusación ele falsa fidalguía ante la "sala ele los hijosdalgo" da chan
celeiía de Valladolid, a familia posta en cuestión tiña que demostrar documentalmente 

a súa carta ele nobreza, a antigüidade dos seus privilexios nobiliares, os testamentos 
dos clevanceiros e outras prerrogativas ancestrais, como o emprego ele brasóns en 

vivencias, capelas e aneis e a probanza ele que a familia vestía con distinción, vivía 
con folgura, posuía criados e que ningún ascendente tivese traballado en oficios "vi

les". Outro aspecto fundamental cleste proceso referíase ás orixes do grnpo familiar, 
xa que tamén habería que clarificar que se estaba a falar ele "cristiáns vellos", sen 

vínculos con xudeus, musulmáns ou herexes, nun característico exercicio probato
rio ele limpeza ele sangue. Ante unha sentencia favorable no xuízo,_ no que final
mente· a VERlTAS VlNClT, a familia de Alonso ele Salamanca celebrou o acabamen

to do prolongado preito cunha executoria de fidalguía ricamente miniada. Por 
medio clun repertorio ele imaxes metafóiicas e de epígrafes alusivos á nobreza fa

miliar e á súa virtuosa temperanza -DERlBO AL PODEROSOS DE LA SILLA Y EN

SAL<;:O A LOS HVMILDES-, os Salamanca saían reforzados do proceso, eludindo a 

súa inclusión no grnpo dos plebeos. A súa dignidacle nobiliar b~seouse no seu xé
nero ele vicia, bos costumes, devocións probadas e na contía das súas propiedades, 

demostrando que LA VERDAD ES NA<;:IDA DE LA TIERRA Y LA IVSTICIA DEL CIELO. 

As espléndidas miniaturas do folio 1 v. organízanse en dous rexistros. No superior, 
dominado polo "D" inicial ele don Felipe, sitúase a escena ele San Miguel lancean

do 'ó cierno, annaclo con longa lanza rematada en crnz e termanclo da balanza que 
simboliza a loita entre o ben e o mal, a dualidacle das boas e malas obras da alma 

humana. O sobrecargado rexistro inferior ocúpase case por completo co enfático es

cuelo ele' armas dos Salamanca, flanqueado por uns P"tttí que sostel1en os alegóricos 
cornos da abundancia acugubclos ele exuberantes froitos. As orlas do rexistro su
perior están compostas con iicos motivos naturalistas, vexetais e animais. O clese

l1o da esquercla está centrado por unha es_meralcla no medio clunha cuacliifolia ele 

ouro adornada con perlas -a riqueza terrea-, mentres que na clereita aparece un 
pavo real , símbolo cristián da inmortaliclacle, da eterna benaventuranza e da visión 

da alma cara a cara con Deus. O feito ele que este animal simbólico figure parello ó 

nome do mo'narca non debe parecer casual. O mesmo clesel1o simbólico repítese no 
rexistro superior do folio 2 r.; á riqueza material da xoia engastada en ouro oponse 

a vía espiritual simbolizada polas emblemáticas capitais IHS da italianizante orla cle
reita, paralela ó epígrafe POR LA GRACIA DE DIOS. É precisamente neste "P" inicial 

onde se sitúa a imaxe ele Santiago como soldado ele Cristo -]acobus miles Ch1isti-, 

iconografía promocionada pola sensibiliclacle militar e aristocrática, hercleira clun 

mundo feudal non moi distante. O Apóstolo ecuestre monta descalzo sobre a ca-



balgadura branca e engaldrapada de verrnello e ouro; viste túnica azul e manto de 
vermello intenso ó vento, tóucase cun sombreiro de peregrino coa aba dobrada e 
adornada cunha cuncha de vieira e bordonciños cruzados. A mirífica aparición de 
Clavijo porta o estandarte da cruz ele C1isto, o escudo adornado coa cruz da Orde 
ele Santiago e brande na súa man dereita unha espada ele folla recta. Co engacliclo 
da cabeza e o alfanxe do inimigo islámico vencido e pisado polos cascos do cabalo 
inmaculado, faise máis evidente o carácter do Santiago como "santo patrón e de
fensor especialísimo" da Cristiandacle hispánica, ó que alude o célebre himno litúr

xico O Dei verbwn de Beato ele Liébana (ca. 785). A expresión da virtude e da no
breza da liñaxe de Alonso ele Salamanca evidénciase nesta loita contra os inimigo..? 
-inmateriais e físicos- da relixión e do Estado. Na defensa a toda custa dos valo
res eternos ós que se encomencla a clase atistocrática do reino reside un dos máis 
caracterizadores sinais de iclenticlacle da cultura renacentista hispana. O rexistro in
ferior cleste folio ten un carácter decorativo e aparece resolto cun elegante deseño 
ele roleos arredor dun óvalo central, que compite en riqueza e fantasía co rexistro 
infe1ior do folio anterior. Trátase, polo tanto, dun rico códice valisoletano encarga
do para prestixia-las orixes fidalgas dunha familia castelá en tempos ele Felipe II, 
celosa dos seus privilexios e valores, que encomenda a defensa dos _seus clereitos e 
privilexios a San Miguel Arcanxo e ó Apóstolo ecuestre Santiago o Maior. 

F.S. 

Bibliografí~: ELORZA GUINEA, J.C. , CASTILLO IGLESIAS, B. e PAYO HERNANZ, R.J.: Icono
grafía de Santiago y de los santos burgaleses vinrnlados a la peregrinación, catálogo da exposición , 
Burgos, 1993, pp. 106-107. 
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RETRATO DE BENITO ARIAS MONTANO. 

ANÓNIMO ESPAÑOL. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVII. 

ÓLEO SOBRE LENZO. 62 X 51,2 CM. 

MADRID. PATRIMONIO NACIONAL, REAL MOSTEIRO DE SAN LOURENZO DE 

EL ESCORIAL, BIBLIOTECA 

Benito Arias Montano (1527-1598) clestacou, durante o reinado ele Felipe ll, 

como o mellor biblista español da súa época e o máis célebre bibliotecario ele El 

Escorial. A súa tenaciclade intelectual e a súa brillante capaciclacle ele traballo ví

ronse reforzados por un fino instinto político que o situaron no círculo dos ínti

mos do rei, cheganclo a ser un dos seus homes de confianza. O prestixio inherente 

a esa privilexiacla posición na corte, aclemais dos-seus estenclic\os méritos como 

home ele letras, faci litáronlle a entrada na Orcle ele Santiago en 1560. Ser mem

bro da Orcle era un logro valorado na España dos séculos XVI e XVll -lembré-

1110-lo afán ele Diego Velázquez por conseguilo- como un dos maiores honores 

que alguén podía alcanzar en vicia. A súa formación en Sevilla e en Alcalá de He

nares e a serieclacle e rigor do traballo ele Arias Montano posibilitaron que, en 

1568, fose enviado polo monarca á ciclac\e ele Amberes, co fin ele coordina-lo pro

xecto ele impresión da Biblia Sagrada. A colosal empresa pensárase _en 1566, pero 

ata 1572 non se publicaron os oito volumes da Biblia políglota, como resposta ca

tóli ca ó movemento biblista emanado da Reforma luterana. Unha vez finalizada a 

súa Larefa en terras flamengas , Arias retorna en 1577 a España, para encargarse da 

catalogación da inxen te biblioteca que Felipe 11 atesourara no mosteiro ele San Lo

renzo ele El Escorial. Dende entón empregarase na complexa tarefa, alternando 

períodos nos que se dedicaba a outros esforzos intelectuais e cortesáns, ata a to

tal conclusión da catalogación dos ricos fondos en 1592, seis anos antes do seu 

falecemento. O retrato ó óleo de Benito Arias Montano, representado á iclacle ele 

sesenta ·e catro anos, como reza a inscrición da parte superior do lenzo 

- "Ben-Ar-Mont-Aetat-An-LXllll"-, foi pintado anos clespois da súa morte, 

tornando corno modelo o busto gravado por Francisco Pacheco en 1632 n o Libro 
de la descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones' . Tenclo en 

conta esta noticia, o sobrio e intenso retrato clebeu pintarse clespois dese ano, uti

lizando como fonte para as súas faccións e carácter unha obra - o gravado ele Pa

checo- que tamén o evocaba. Evitábase, polo tanto , segui-la efixie máis fidedig

na do bibliotecario escurialense , reprciclucicla por Philippe Galle en 1572 en 

Virorwn datorwn de disciplinis benemerentiwn effigies LXIII , realizada en vi.da ele 

Arias Montano, a quen Galle coñeceu persoalmente. Tan peculiar e retórico clobre 

salto ben poclería parecer que entra en conflicto coa busca da realiclacle que tanto 

preocupa ós pintores do período, obsesionados polo xeral co fundamenta-la su

premacía dos valores vi.suais sobre outra calic\acle, consicleranclo a visión natural 

- e intelectual- corno órgano esencial do sistema barroco do coñecemento. 

F.S. 

Nota 

1 GARCÍA-FRÍAS, C. (1991 e 1998). 



Bibliografía: CASANOVAS, A.: "Catálogo de la colección de grabados ele la Bibl ioteca ele El Es
corial", Anales y Bolelín de los Muscos de Arte de Barcelona , s. n. , (1965-1966), p. 170; La CO
LECCIÓN Lázaro Galdiano de Madrid, Madrid, 1927, pp .. 30- 31; GALLE , P. : "Benito Arias Mon
tano". En Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Grabados, Sig. 28-lll , 9 bis, 
n. 0 150; GARCÍA-FRÍAS, C. : La pintura mural y de caballete en la biblioteca del Real Monaste rio de 
El Esco rial, Madrid , 1991 , pp. 206-207; Ídem: "Retrato de Benito Arias Montano". En Felipe //. 
Un monarca y su epoca, Madrid, 1998, n. º 218 , p. 509; SAN J ERÓN IMO , Fr. J. el e: "Memorias 
del Monasterio ele El Escorial". En Colección de documentos ineditos para la J-li storia de Espaíia, Ma
drid, 1845, t. Vll , pp. 184-186 e 269 ; SÁNCHEZ CANTÓN, Fj. : Catálogo de las pinturas del Ins
tituto de Valencia de Donjuan. Madrid , 1923, pp. 70- 71. 

SANTIAGO 

477 



SANTIAGO 

478 

GALLARDETE DA NAVE CAPITANA DE LEPANTO. EXVOTO DE DON XOÁN DE AUSTRIA. 

CA. 1570. LIÑO, ÓLEO. LONG.: 17 M. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

As rivalidades entre o imperio ot?mano e os estados de Occidente alcanzaran, en 
1566, un momento de especial gravidacle coa concentración, na fronteira húnga

ra, clun formidable exército turco mobilizaclo contra o emperador Maximiliano II. 
Con esta demostración ele forza, Constantinopla quería desquitarse da derrota 

que lle supuxera o fracaso do ataque a Malta en 1556. Este exército formidable 
non tarclou en ser desactivado, coa morte repentina ele Soleimán o Magnífico. 
Tra-la coroación ele Selim II, a guerra contra Occidente, lonxe ele remitir, inten

sificouse no Mediterráneo oriental, coa imparable escuadra ele guerra que a Su
blime Porta clespregara contra os intereses dos estados cristiáns. En xaneiro ele 

1566 é elixido papa Pío V, que inicia o seu pontificado soñando coa recuperación 
dos Santos Lugares. Alentado por estas urxencias, a súa política exterior céntrase 

en acordar coas potencias cristiás unha cruzada contra o Islam otomano. Coa 
caída ele Chipre en poder dos turcos, en 1570, a ameaza da media lúa concrétase 

aíncla rnáis, arnosánclolle ós estados occiclentais a súa enorme capaciclacle de ata
que. Pío V logra un tratado militar entre Espaüa, Venecia e os Estados Pontificios, 

permitinclo reunir anualmente unha flota ele guerra e clirixila contra obxectivos co

múns aco rdados con antelación. Os intereses ele cada unha das partes eran en
contrados; se o papado se exaltaba pensaii.clo na liberación ele Tena Santa, Vene

cia aspiraba recuperar Chipre e España soüaba con atacar Alxer ou Túnez. En 

maio ele 1568, clespois do triunfo que lograra nas Alpujarras contra os mouriscos 
levantados en armas, don Xoán ele Austria (154 7-78), con a penas vinteún anos, 
recibe ele Felipe II o nomeamento de capitán xeral da flota do Mediterráneo. En 

rnaio ele 1571 clecicliuse que a forza naval da Santa Liga, clirixida polo medio ir

mán do reí ele Espaüa, se clirixise a Oriente para liberar Chipre e rexeita-la amea
za das trescentas galeras da armada turca. A alianza occidental reuniu as súas for

zas en Messina a finais de agosto, e o 16 ele setembro clirixiuse a Corfú, coa 
advertencia de que a escuadra otomana agarclaba no golfo ele Lepanto. O 7 ele ou

tubro atopáronse fronte a fronte ámbalas formacións, equilibradas en número ele 
homes e ele naves. As flotas inimigas adoptaron a mesma formación ele ataque, o 

chamado dispositivo "en aguia", con alas, centro e reserva. A escuadra cristiá si
tuou as galeras venecianas na ala esquerda de ataque, as galeazas e galeras espa

ñolas ocuparon o corpo central, comandadas por don Xoán ele Austria, e no cor

po dereito ele ataque situouse juan Anclrea Doria. Un dos flancos .foi reforzado 
coas doce galeras papais ele Marco Antonio II Colonna. As corenta galeras da re~ 

serva foron clirixiclas con eficacia por don Álvaro de Bazán, marqués ele Santa 

Cruz, xogando un papel determinante no desenlace final que lle deu a victoria á 
Santa Liga. No reparto ele botín posterior á batalla, don Xoán de Austria reser

vouse como trofeo ele guerra varias bandeiras, estandartes, armas e indumentaria 

de parada pertencentes ó almirante turco Alí Bajá e á propia galera real , alcan
zando a victoria baixo o seu mando. Á súa chegada a España, o almirante supre

mo da flota cristiá recibiu numerosos honores e agasallos. Felipe II ordenou ó 

prior ele El Escorial que se cantase un solemne Te Deum, Madrid vibrou coas fes-



tas e procesións organizadas para celebra.,...la -victoria e tocio o reino re
cibiu con alegría a noticia da victoria. En Compostela o cabido cate

dralicio acorclou celebrar, en unión co concello da ciclade, unha misa 
solemne e unha procesión ele acción ele gracias pola victoria da Santa 

Liga e un ha misa con vixilia polos falecidos 1• O vencedor dos turcos, 
persuadido da intervención da Providencia Divina no curso da bata
lla , ofreceu ó Santo Patrón das Españas a homenaxe da súa venera

ción, enviando como ofrenda á Catedral de Santiago "mLtchas insignias, 
estandartes militares y penclones, y muchas cosas de guerra, como armas 
distintas y a rmc1cluras y muchos equipos de gran valor y mucha Jama", vis
tas por Doménico Laffi en 1670. Neste conxunto destacaban o facho 
da nave ele Alí Bajá, que se colocaba cada 25 ele xullo alumanclo o al

tar ele Santiago, e un dos gallardetes que pendían dos mastros da ga
lera real. Esta insignia cristiá é o único que sobreviviu ó tempo. Está 

ornada co escuelo da aguia bicéfala ele don Xoán ele Austria, acompa
ñado das armas das nacións cristiás que participaron na loita: España, 

Venecia, Saboia e os Estados Pontificios. O motivo principal que apa
rece pintado no liño constitúeo a escena de Cristo Crucificado entre a 

Virxe e San Xoán. Ti·alo falecemento ele don Xoán, o impresionante 
conxunto ele aditamentos bélicos que serviran a homes e barcos foi re

collido por Felipe 11 e garclaclo na Armería Real de Palacio. En 1616 

esta colección foi cliviclicla por orcle de Felipe Ill e unha serie de cle
zasete bancleiras, entre as que destaca o grande estandarte de damas

co azul que ondeaba na popa da decorada galera real, foron cloaclas á 
Catedral de Toledo. Santiago ele Compostela e Toledo, a sé apostóli

ca e a sé primada ele España, contan <leste modo con trofeos milita
res de forte carga simbólica, que formaron parte do programa icQ

nográfico da nave capitana que levou á victoria á Santa Liga na 
mirífica xornacla de Lepanto. 

F.S. 

Nota 

' LÓPEZ FERREIRO, A. (1905). 

Bibliograíia: BARRAL IGLESIAS, A.: "O Museo e o Tesauro". En A Caledral de Sanliago de Com
poslela , Laracha (A Corui'ia), 1993, p. 506; CRESPO CAAMAÑO, C. (pro!. , trad., notas): Viaje 
a Ponienle. Do111é11ico Laffi Bolo1iés, Santiago ele Compostela, 1991 , p. 139; HALL, J. (trad. , co
mentarios): A ]oi1rney to lhe \vesl by Domenico Laffi. Th e.Dimy of a Seve11leenli1-Ce11lt11y Pilgrim 
from Bologna to Sanliago de Composlela, Leiden, 1997, p. l 7S; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de 
la S.A.M. Iglesia Catedral de Sanliago de Compostela, Santiago ele Compostela, Imprenta del Se
minario Conciliar, 1905 , t. Vlll, pp. 428-431. 

SANTIAGO 

479 



SANTIAGO 

480 

RETRATO DE DON ÁLVARO DE BAZÁN, 1 MARQUÉS DE SANTA CRUZ E CABALEIRO DA 

ÜRDE DE SANTIAGO. 

RAFAEL TEJEO. 1828. ÓLEO SOBRE LENZO. 70 X 56 CM . 

MADRID. MUSEO NAVAL 

Don Álvaro de Bazán (1526-1588), fillo do capitán xeneral das galeras de Grana
da e dunha filia do conde de Teba, foi un dos máis brillantes almirantes da Espa
!la ele Felipe ll. lniciou a súa carreira militar en 1543, loitanclo contra os france
ses en Muros, ás orcles do seu pai. Formouse como mariüo e guerreiro en augas 
do Atlálltico, combatenclo ós corsarios entre 1555-1557 e atendenclo á recalada 
das ílotas ele Indias entre 1558 e 1560. O heroico papel que lle tiüa deparado o 
destino, combatendo na xeira ele Lepanto á beira ele don Xoán ele Austria, o 7 ele 
outubro ele 1571, comezou a gaüalo en Malta (1565) e na campaüa que acabou, 
catro anos máis tarde, coa rebelión dos mouriscos de Granada. Neste estimable 
retrato, o victorioso xeneral aparece representado ele busto, pouco antes ele em
barcar cara a Oriente na procura da temible armada da Sublime Porta. O prota
gon ista mira sereno e con apromo aristocrático ó espectador, seguro da súa clig
niclacle e poder, simbolicamente representados polas vestimentas e emblemas que 
lace: a súa armadura ele guerra e a medalla da Orcle ele Santiago colgada sobre o 
peito revestido ele metal. 

F.S. 
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PRIVILEXIO E CONFIRM/\CIÓN DE FELIPE Ill , Ó ARCEBISPO, D EÁN, CABIDO E 

HOSPITAL R EAL DE SANTIAGO, PARA QUE POIDAN NOMEAR POR Xuíz PARTICULAR A 

UN DOS ALCALDES MAIORES DA AUDIENCIA DE GALICIA, QUE COÑEZA DA 

EXECUCIÓN E CUMPRIMENTO DOS PRIVILEXIOS E EXECUTORIAS DA FACENDA QUE 

TEÑEN OU TIVESEN NO SEU DISTRITO. 

ÜRIXINAL. MADRID, 13 ABRIL 1615. PERGAMIÑO. 12 FOLLAS. 240 X 330 MM. 

SELO DE CHUMBO PENDENTE, CON CORDÓN. A PRIMEIRA FOLLA MINIADA CON 

ESCENAS DO VOTO DE SANTIAGO, ESCUDO DO C ABIDO E CAPITEIS MINIADOS. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL, ATAD. 25 , 

PROTECTORÍA DO VOTO 

Aínda que a solicitude de Xuíces Protectores do Voto de Santiago ten a súa orixe 
na baixa ldade Media, non será ata o Privilexio Real ele 1615 cando se institúan de

finitivamente. A pesar ele que o Voto é, nun principio, unha renda eclesiástica (o 
ingreso fundamental do cabido da Catedral compostelá e, en menor medida, dou

tras institucións galegas, fundamentalmente relixiosas, durante o Amigo Réxime), 
a Protectoría é, paradoxalmente, unha institución laica, debido a unha dobre rea

licl acle: que a renda do Voto excedía con moito o ámbito pechado da arquicliocese 

e que a dita contribución afectaba a un marco social maioritariamente laico. 

O outorgamento desta xurisdicción privativa estivo xustificaclo polo feíto ele que 
as xustizas locais, que ata entón levaban estas causas, eran remisas a facer efecti

vas as executorias, co que o cobramento das rendas facíase en moitos casos im

posible. Outros aspectos teóricos, vinculados coa propia natureza lenclaria do 
Voto, a defensa dos intereses dos pobres do Hospital Real ele Santiago e a compra 

velada en forma ele donativo á Coroa (claquela era corrente a venda aberta de ofi

cios, agás os ele xustiza) do control da dita xurisclicción por parte dos beneficia
rios do Voto (Cabido, Mitra e Hospital Real), foron argumentos empregaclos por 

estes últimos para conseguí-lo seu obxectivo. Hai que sinalar que o feito ele que 
este "donativo" fose negociado, en forma ele censo ele mil ducados, exclusiva

mente polo cabido, cleulle a este o control administrativo das protectorías. 

O privilexio, derivado dunha real cédula anterior, supuxo o dereito por parte dos 
beneficiarios a nomear un xuíz protector que entenclese en primeira instancia nas 

causas relativas ó Voto da súa zona corresponclente : un oidor para a Real Chan

celería ele Vallaclolicl, un oidor para a Real Chancelería de Granada e un alcalde 
maior para a Real Audiencia ele Galicia. Só se poclería apelar en segunda instan

cia a estes tribunais unha vez que os protectores dictasen sentencia, asegurando 

así o seu cobramento. Aclemais, facultábase ó xuíz protector para delegar extraor
dinariamente a súa capaciclacle xuríclica nun substituto. 

Co paso do tempo, a realidacle superou este marco legal por varias razóns: pri
meiro, porque só o cabido e o arcebispo composteláns gozaron do seu clereito a 

nomear xuíz, marxinanclo ó Hospital Real; segundo, porque en ocasións clele

gouse a xurisclicción nos propios arrendata rios do Voto, o que cleu pé a tocio tipo 
ele abusos; e, terceiro, porque se introcluciron adoito causas alleas ó Voto para elu

cli-la xustiza ordinaria. Tocias estas prácticas non fi xeron máis que mellora-la si

tuación ele privilexio das institucións xacobeas fronte ós posibles demandantes. 



Co paso do tempo, a xurisclicción privativa foise ampliando e consolidando para 

acacia-lo seu máximo apoxeo na segunda metacle do século A.'\1111. A partir ele en
tón irá clecaenclo ata a súa supresión definitiva en 1834. 

A.LO. 

Bibliografía: DOMÍNGUEZ BORDONA,j. : "M iniatura". En Ars I-li spa11iae, Madrid, 1962, L. J\'Vlll , 
p. 241; LÓPEZ FERRE!RO, A.: Hi storia de la Santa A.M. Iglesia de Sa nliago de Compostela, Samiago 
de Compostela, 1907, t. IX, pp. 42-44; REY CASTELAO, O.: El Voto de Slmliago. Claves de un co11-

}1icto, Santiago de Compostela, 1993, pp. 21-56; Ídem: "La rema del Voto de Santiago y las insti
tuciones jacobeas", Co111postellam1111 , Santiago de Compostela, XXX, (1985), pp. 323- 368. 
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jULIAN ROMERO E O SEU SANTO PATRÓN. 

DOMENICOS THEOTOCOPOULOS, 0 GRECO (1540- 1614). 
CA. 1590-1600. ÓLEO SOBRE LENZO. 207 X 127 CM . 

M ADRID. MUSEO N ACIONAL DO PRADO (CAT. 2445) 

A inscrición do pedestal permite cof1ece-la iclenticlacle do cabaleiro santiaguista efi

xiacl o: ']ulián Romero el d[e] las Azai'ias N[atura]l ele Antec¡u era Com[enclacl]or en la 
Or[de]n de 511 Tiago M[a es]t[r]e d[e] Campo el mas Famoso ele los Egercitos cl [e] Ytalia 
y Flandes ele mios hechos Gloriosos estan llenas las Hi.storias". Algúns dos elatos que se 

indican nela non coinciden co que se sabe sobre este personaxe, polo que se consi

dera apócrifa . O marqués el e Montesa, no seu libro sobre Julián Romero escrito en 

1952, no que achega así mesmo elatos sobre a súa vicia e a historia do caclro, con

sidera esta obra como do século XVIll. O comendador non fo¡ natural ele Anteque

ra, senón clun lugar ele Cuenca, Huélamo ou Torrej oncillo ele Huete. Naceu en 

1518, ingresou na Orcle ele Santiago ós corenta anos e morreu a comezos ele 1578, 
preto da ciclacle ele Cremona en Italia, camiño a Flanclres. Tenclo en conta a elata do 

falecemento ele julián Romero , non parece cloaclo que O Greco chegase a coñecelo 

en ltali a, pero, en calquera caso, trá tase clun retrato póstumo, realizado anos cles

pois e cunha imaxe idealizada, que o amosa, todo o máis, coa iclacle que tüi.a can

el o recibiu o hábito ele cabaleiro ele Santiago en 1558, por Cédula ele 10 ele xullo. 

O Lipo ele retrato, ele corpo enteiro e en actitucle orante, presenta unhas caracte1ísticas 

diferentes ós ot\tros que se coñecen do Greco. O pedestal e a columna outórganlle ca

rácter representativo á composición. julián Romero aparece cuberto co manto branco 

da orcle santiaguista, do que asoma no peito o brazo alto da cruz. Está axeonllaclo, coas 

mans xuntas, e a súa actitucle suxire que este lenzo debía se-lo compañeiro cloutro 

cunha irnaxe relixiosa perante a que reza o cabaleiro , protexiclo polo seu santo patrón. 

Existen, sen emabrgo, cliverxercias sobre a súa iclenticlacle; aíncla que se asociou co san

to do seu nome, Sanjulián, os seus anibutos non coinciden cos que amosa aquí o pro

tector ele Xulián Romero. O único San Xulián ó que se representa como un cabaleiro 

pola súa orixe nobre é o Hospitalmio , que habitualmente leva un falcón_ou-nnha-e~

pacla na man e do que se clescmi.ece o seu país ele orixe. Todo apunta a que debe tra

tarse ele San Luís, como se suxeriu , xa que a armadura contemporánea as flores ele lis 

e a coroa non cleixan clúbiclas e incluso a súa imaxe a penas dista do modo en que o 

tracluciu O Greco no San Luís, reí ele Francia conservado no Louvre, aíncla que vmíen 

os seus trazos. Na mii1a opinión, nada impide que se trate cleste último santo, nin se

quera a súa condición ele francés, como se argumentou; e máis tenclo en conta que era 

frecuente que os patróns non coinciclisen co nome do personaxe ó que protexían. 

Considerada como obra do Greco corresponclente á década ele 1590 , a crítica non 

se pón ele acorclo sobre a intervención que tivo nela o obracloiro , evidente para 

Wethey. Procede ele Alcalá la Real (Xaén), onde ata 1890 estivo en mans dos des

cendentes ele julián Romero, os marqueses ele Lugros. Ese ano, ingresou na co

lecc ión Eguil az ele Granada e, por último, en 1900 na ele don Luis ele Errazu , 

quen en 1926 a legou ó Museo do Prado. 

P.S .M. 



Bibliografía: CAMÓN AZNAR, J.: Do111i1iico G1·eco, Madrid , 1950, n.º 734, pp. 1110-1113; Les 
C/-/EFS d'oeuvre du Musec du Prndo, catálogo da exposición, Xenebra, 1939; COSSÍO , M.B.: El Greco, 
Madrid , 1908, n.º 304 (n.º 358, ed. 1981); Ídem: El Greco, Madrid , Espasa, 1981; GUDlOL, J.: Do-
111e11icos Theotolwpoulos: El Greco, 1541-1614, Barcelona, 1982, n.º 123, p. 346; LAFUENTE FERRAR! , 
E. : El Prado. Del Románico al Greco, Madrid , Aguilar, 1978, p. 296; MARÍAS, F: El Greco, Madrid , Alian

za, 1998, p. 49; 1vlARICH.ALAR, A. : lvlcur¡ués de Montesa, )ulian Romcm, Madrid , 1952, pp. 510- 520; 
MAYER, A.L.: El Greco [Múnic, 1916] , eclic. rev. , Berlín , 1931, n.º 337; WETHEY, I-l.E.: El Greco w1d 
l1is Sc/1001, Princenton, Univ. Press, 1962, 2 vols. (edic. esp., 1967, 2 vols), \~ ll, n.0 155, p. 96. 
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CÁLIZ DE ESMOLAS CON SANTIAGO, SANTA CLARA, ECCE HOMO 

E. CRISTO NA CRUZ. 

ÜllRADOIRO REAL. 1615. SEN MARCAS VISIBLES. PRATA SOllREDOURADA, FUNDIDA, 

TORNEADA E CICELADA, ESMALTES. 29 CM ALT. X 9,5 CM DIAM. COPA X 19 CM 

DIAM. PÉ. INSCRICIÓNS: PHILIPPUS III HISPANIAE REX IN AEPIPHANIAE SACRO 

SUMMO XPO DDD ANNO 1616. D. DIDACO DE GUZMAN ELEEMOSYNIS 

REGIS PRAEFECTO. 

MADRID. PATRIMONIO NACIONAL, MOSTEIRO DA ENCARNACIÓN, 

N. 0 INV. 00622418 

Os cálices de esmolas realizábanse para a festiviclade da Epifanía e despois eran 
regalados polo rei , a través do esmoleiro maior, ás distintas igrexas que o solici

taban ou á aquelas que eran sinalaclas polo monarca. O que aquí Rresentamos cle
beu ele executarse a fina is de 161 S, pos to que segundo reza a inscrición, utili

zo use na [esta da Epifanía do ano 1616. 

Non presenta sistema ele marcaxe, pero a inscrición fai pensar que tivo que ser 

encargado a algún dos prateiros ó servicio do rei ou da raíña. Polo seu deseño e 

decoración, estamos cliante clun dos primeiros cálices que marcarán a tipoloxía 
máis característica dos esmoleiros ó longo do século XVII: copa semiovoide, sub

copa decorada con gallóns rectos e espellos esmaltados con predominio dos bran
cas, hastil ele balaústre con nó ele floreiro sobre golete cilíndrico, e pé clivicliclo en 

tres zonas diferenciadas decorado con motivos de espellos e incisións. 

Os elementos que fan cleste cáliz unha peza singular son os relevos ovais que alter

nan cos esmaltes do pé e que representan un Ecce Horno, Cristo coa cruz, Santa 
Clara e Santiago. A iconografía cleste último non é común noutros cálices cleste pe

ríodo; só se localizaron noutro realizado en 1622, pertencente, tamén, ó mosteiro 
da Encarnación: este detalle inclínanos a sospeitar que ámbolos motivos puicleron 

ser feitos posterion11ente e non ser orixinais do prateiro que labrou as pezas. 

F.A.M. 

Bibliogral"ia: 1vlf\ RTÍ N, EA .: "Cálices limosneros", Reciles Sitios , n.º 62, (1979), p.12. 
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CABALEIRO SANTIAGUISTA. 

jUAN PANTOJA DE LA CRUZ. 1601. ÓLEO SOBRE LENZO. CAT. N.0 1034. 51X47 CM. 

MADRID. MUSEO DO PRADO 

Busto de varón cuberto por vestimentas escuras, con brazos e mans ocultas, que 

nos mira en pose de tres cuartos, iluminado dende a parte superior do lenzo. De 
pescozo curto, a cabeza emerxe sobre a branca gorgueira ele holanda fina, colo so

breposto que se abre paso na moda das capas altas do estamento nobiliario dende 
o "Rei Prudente", e tan desenvolvido co seu fillo don Felipe lll, reinado baixo o 

que se data este óleo sobre lenzo (1601) segundo a inscrición que exhibe á altura 
da orella esquerda e que di así: "JUAN PANTOJA DE LA CRUZ F [ecit] . EN EL AÑO 

1601''. Este cabaleiro ele iclacle madura e escaso cabelo, ten barba rara, na que des
taca o bigote , separado en clúas partes dende o afi ado nariz, e míranos arqueando 

a cella dereita. No centro do peito exhibe a cruz verrnella en forma de espada da 
Orcle da Cabalería ele Santiago da Espada, que tamén aparece no bordo esquerdo 

da capa. Esta vestimenta era dende antigo unha túnica denominada "blanqueta" e, 
trala incorporación á Coroa, "sayo", clispoñénclose dende 1310 que deben ser "prie
tas o blancas''. Naquela opción é, como aquí, a usual , denominándose "Hábito de 
Santiago", como refire don Juan Antonio Fernánclez nas notas da Regra da Orcle da 
Cabalería de Santiago (1791), quen alude ós Establecimientos ele 1565, nos que se 

penaliza a todo aquel comendador ou cabaleiro "que no lo traxere en el sayo y capa" 
co pagamento ele catro ducados, o que nos fala dun relaxamento da tradición, que 
se apoderara da Orde durante estes anos trala concesión do hábito polos reis a per

soas sen relación entre si, como premio ós seus servicios. En apoio Lomax póclese 

menciona-la opinión ele Lope ele Vega na obra Peribái'lez y el Comendador ele Oca
i'la (1605), posta en boca dos seus personaxes. Así, á pregunta do comendador da 

Orcle, don Faclrique, ele se Peribá!l.ez estaba contento, este responde: "tanto/ que no 

traca ra a este sayal grosero/ la encomienda mayor que el pecho cruza! ele vitestra sei'lo
ría ( .. .)" ( vv. 875-878); ou ele maneira máis explícita, Casilcla, nas máis célebres 

ringleiras da obra, ó dicir "que más devoción me causal la cruz ele piedra en la ermi
ta/ qite la mja ele Santiago! en Slt borclacla ropilla" (vv. 1610-1613). 

Dada a disposición en que o mestre Juan ele la Cruz - como ás veces se titula

pinta o personaxe, e o feito ele ser unha das pinturas que se salvou do terrible in
cenclio do alcázar dos Austrias, en Madrid, na noite ele Nada! ele 1734, pode de

ducirse que este clescoñeciclo personaxe sexa un "Freyle Caballero''. A Orcle, que 

nacera para loitar contra os musulmáns, defencle-la cristianclacle e promove-la 
santificación dos seus membros, titi.a unha Regra pola que se rexía, impresa en To

ledo en 1529, Alcalá ele Henares en 1547 e Valencia en 1599; o noso cabaleiro 

puiclo manexar algunha das súas eclicións ó ingresar na O rcle. Para ser membros 
o requisito principal era o ele ser nobre e, trala comprobación ele non haber en

gano nin fraude, facíanse tres votos, a saber: "guardar conyugal casticlael y obedien
cia y en vivir sin propio" - corno refire a "Introducción" á Regra-. O primeiro e 

mailo terceiro voto non tardaron en relaxarse. Canto ó ele obediencia, clespois ele 
se conve rteren os Reis Católi cos en 1493 nos administradores da Orde e se-lo rei, 

a partir ele agora, prelado, se rá substituído por lealtacle, ficleliclacle e sumisión. 



O lenzo é obra de juan Pantoja de la Cruz (1553- 1608), pintor nacido en Valla
dolicle falecido en Madrid , retratista áulico das Cortes de don Felipe 11 e o seu fi
lio e sucesor don Felipe lll . Os seus especialistas ven nel a in íluencia ílamenga 
prolongada polo artista holandés Antonio Moro (15 19-1576), mm século que se 
caracterizará non obstante por unha tendencia italiana, senda, neste sentido, os 
seus pinceis debedores do Greco, pola exp resividade pre-barroca e unha cerra pe
netración psicolóxica . 

EJ.L.G. 

Bibliografía: ÁNGU LO IÑÍGUEZ, D.: "Pin tu ra del Renacimiento". En Ars Hi spaniae. Hist.o ri a w1i
versal del arte hispánico, tv!acl ricl , Plus-Ult ra, 1954, t. XII , pp. 305- 310; BUEND ÍA, j.R.: "Pintura". 
En Historia del Renacim iento Hispánico. ll/. El Renacimiento, Macl ricl , Alhambra, 1980 , pp. 278- 279; 
FERNÁNDEZ, j.A. : Regla ele la 01Ilen ele la Caballería ele Santiago, con notas sobre algunos de sus rn
pítulos, y un a¡)énclice de va rios dow mentos, que conducen para su inteligencia y observancia , y mayor 
ilustración suya, y ele las c111 tigiieclades de la orden, mandada publirnr por el Real Consejo de las órdenes, 
en Maclricl, en la imprenta ele Sancha, a!'ío ele MDCCXCI, Creed. Xunta ele Ga licia, con introcluc
ciónde Xosé R. Barreiro Fernánclez, s.cl .); LOtv!AX, D.W: "Órdenes militares. 8 . San tiago". En Dic
cionc1 rio de Histo ria eclesiástica de Espa1ia, 111, lv!aclricl, 1972-1973 , 1820- 1824. 1\1/USEO del Prado. 
Ca tálogo de Pin turas, Macl ri cl , C.S.l.C., 1996, pp. 271, 51 2; SÁNCJ-I EZ CANTÓ N, Fj. : "Sobre la 
vicia y obras ele j uan Pantoja ele la Cruz", Archivo Esparwl de Arte, (1947), pp. 95 e ss. 
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PRIVILEXIO DE FELIPE IV Á IGREXA DE SANTIAGO, NO QUE OFRECE CADA 25 DE 

XULLO MIL ESCUDOS DE OURO DOS SERVICIOS DE MILLÓNS DE GALICIA E CEN 

DUCADOS DE VELLÓN PARA A PERSOA QUE O REPRESENTE, QUE SERÁN O 

GOBERNADOR DO REINO E O ALCALDE MAIOR MÁ IS ANT!GO DESTA AUDIENCIA. 

ÜRIXINAL. MADRID, 2 D ECEMBRO 1651. PERGAMIÑO. 20 FOLLAS . 210 X 305 MM. 

SELO GRANDE DE CHUMBO PENDENTE, CON FÍOS DE COR VERMELLA, AMARELA E 

BRANCA. PORTADA DEBUXADA A T INTA, VERMELLA E NEGRA, CON SELO DE ARMAS 

REAIS. CAPITAIS MINIADAS. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA C ATEDRAL, CARP. 10", 428-2 

Galicia vit1a sufrindo dende o último tercio do século A.'VI a conxunción e/ou su
cesión dunha serie de "calamidades" interrelacionadas, que constituíron os sín
tomas dunha verelaeleira situación ele crise xeralizacla: as pestes, as malas collei
tas, a fame, as guerras, a enorme presión fiscal. .. Non hai clúbiela ele que a 
contribución militar galega fo¡ incrementándose, sobre todo co levantamento ele 
Portugal en 1640, que se perpetuará na zona fronteiriza ata 1665; e con iso o au
mento das imposicións tributarias, fundamentalmente coa implantación do ser
vicio de millóns dende 1591. 

Nunha coxuntura semellante de permanente belicismo e crecente descontento 
popular, tódalas axudas en favor da monarquía hispánica eran poucas. Esta últi
ma tradicionalmente adoitaba enviar ofrendas ou comitivas para pedi-la inter
cesión do Santiago Matarnouros no combate contra os inimigos de Espat1a, polo 
que non é estrat1o que Felipe IV ordenase en 1643 unha ofrenda ó Apóstolo de 
mil escudos de ouro cargados xustamente sobre os odiados millóns. Pero este 
paso estivo relacionado tamén co clesexo por parte do rei de exonera-la política 
titubeante que mantivera anos atrás respeto ó padroado de Santiago en Espat1a , 
discutido en 1618-1631 polos partidarios do co-paclroaclo ele Santa Teresa e en 
1643:-1645 polos de San Miguel. Precisamente, tras esta última pretensión, o ca
bido catedralicio conseguirá en 1646 unha segunda ofrenda das Cortes ele Cas
tela para conmemora-la Traslación do Apóstolo, cuestión central que denegaban 
os partidarios do Arcanxo; e en 1651, Felipe IV dará o seu apoio definitivo á 
cuestión, outorgando o privilexio da Ofrenda a perpetuiclade . De feito, os inten
tos posteriores de establecer novos patróns (San Xosé en 1678 e San Xenaro en 
1701) non tiveron rnaior transcendencia. 

A importancia deste privilexio radica en que, na práctica, constitúe o precedente 
da actual Ofrenda ó Apóstolo, vixente dende entón agás curtos intervalos de ines
tabilidade política (1836, 1854, 1869, 1931). 

Bibliograíia: LÓPEZ FERREIRO, A.: /-lislaria de lc1 Sa nta A. /vi. Iglesia de Sa ntiago de Compostela, San
tiago ele Compostela, 1907, L. IX, pp. 100-103, 178-179 e 252- 253; PÉREZ COSTANTl, P.: Not(IS 
Viejas Ga liciwws, Vigo, 1926, L. 111 , pp. 153- 169; RODRÍGUEZ IGLESIAS, E (clir.): Gc1/icic1. /-listo
ria , A Coruña, 199 1, l. 111 ("L• Galicia del Antiguo Régimen. Economía y Sociedad"), pp. 143-169; 
e l. IV ("La Ga licia del Antiguo Régimen. Ensefianza, !lustración y Política"), pp. 393- 430. 

A.LO. 
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SANTIAGO MAIOR. 

FRANCISCO DE ZURI3ARÁN (FUENTE DE CANTOS, BADAXOZ, 1598-MADRID, 1664). 

1637. ÓLEO SOBRE LENZO. 180 X 107 CM. 

MARCHENA (SEVILLA). lGREXA PARROQUIAL DE SAN XOÁN BAUTISTA 

A influencia que o Concilio de Trento tivera no desenvolvemento dos temas pic

tóricos quedaría remarcada pola función da pintura como instrumento didáctico 

onde se explicitarán as virtudes teologais. Deste modo, a Fe, que sinala o que se 

ha ele crer, cleclárase no Credo que foi difundida polos apóstolos. Iso tería corno 

consecuencia a fortuna que as series ele apostolados c011ecerían na arte pos-tri

dentino, e concretamente na Sevilla do Seiscentos, con abundantes conxuntos 

executaclos para igrexas e conventuais non só da rnetrópole hispalense e o seu 

contorno, senón tamén para as funclacións monásticas ele América. Incluso, che

garanse a incluir en cada unha das representacións apostólicas versículos do Cre

do. Así, Santiago o Maior ostentará a seguinte frase: "Credo in Ieswn Christum fi
lium, ei.cis Unicwn Dominwn 11.ostrwn". 

A década ele 1630 supón o período ele plena madurez ele Francisco ele Zurbarán, 

a etapa na que executou as súas principais obras. En 1636 estaba ele novo na ca

pital hispalense trala súa fructífera estancia rnadriletia, que se advine éomo esen

cial no cambio experimentado polo artista cara a un renovado interese polos mo

delos italianos, a asimilación da severiclacle clásica, e do mesurado tenebrismo . 

claro ele ~faino ou Nútiez. Previo ás series para a cartuxa ele Xerez e para o mos

teiro ele Guadalupe, Zurbarán recibiría as encargas para as series pictóricas do 

convento ele mercedarios descalzos ele Sevilla e para a parroquial ele San Xoán 

Bautista ele Marchena, feudo dos duques do Arco. 

O conxunto ele lenzos ele Marchena permaneceu ignorado pola crítica ata media

dos cleste século. Tan só o conde de Vitiaza, nas súas Adiciones a Ceán Bermúclez 

(IV, 1894), sinala a execución clun clobre ciclo, evanxélico e monástico, para o 

convento ele dominicos ele San Pedro Mártir da localiclacle sevillana, do que se clu

bicla a súa existencia. Paul Guinarcl, en 1949, nunha concisa nota refire a exis

tencia ele "caclros zurbaranescos, moi interesantes" na igrexa ele San Xoán ele Mar

chena, e a tradición local ele estaren documentados. En efecto, José Hemánclez 

Díaz publicaba en 1953 o documento polo cal Zurbarán percibía a canticlacle ele 

noventa ducados pola execución das nove pinturas con destino á sacristía da ci

tada parroquial. As monografías de Martín S. Soria e Paul Guinarcl sobre o artis

ta estreme!lo incluirían nos seus respectivos catálogos a serie ele Marchena, pero 

sinaláncloa como obra menor, resalta con ampla colaboración ele taller e baixo o 

inclubiclable influxo ele gravados flamengos. 

Trátase clun ciclo de nove caclros destinados ó aderezo da nova sacristía da igre

xa parroquial ele San Xoán Bautista ele Marchena, construida entre 1629 e 1633 
-na actualiclacle no chamado Museo Zurbarán-. Para a súa decoración orcle

nábase neste ano a encarga ele oito caclros "ele bu ena pinltira y al mayor pintor c¡ue 
se pudiere" , reiterándose o mandato en 1635. Segundo as cantas ele fábrica da 

igrexa parroquial foron finalmente nove as pinturas executaclas, representando a 
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lnrnaculacla Concepción , Cristo Crucificado, Santo Andrés, San Bartorneu , San 
Xoán Bautista, San Xoán Evanxelista, San Pedro , San Paulo e Santiago o Maior, 

e palas que se pagou a Francisco Zurbarán a canticlacle de dez ducados por cada 

un dos lenzos en 1657. 

O prestixio ob tido por Zurbarán trala súa estadía na corte xustifica o aprecio 
pola súa obra e as importantes encargas que recaerán sobre el procedentes ele Se

vHla e das comarcas circundantes, incapaz ele executar en tal medi da sen a par
ti cipación do seu taller. Así, se temas en canta que polo ciclo ele Marchena per

cibiu novecentos noventa reás , canelo o contrato coetáneo para os sete lenzos das 
clari sas ele Arcos ele la Frontera estimaba un p rezo ele sete mil, comprenderemos 

corno a parti cipac ión do obracloiro está directamente relacionada coa importan
cia da encarga e o seu prezo. Por outra parte, e característi co das obras ele taller, 

apréciase unha evidente contención expresiva e limitada invención que en Mar
chena é absoluta . Neste sentido, a crítica é unánime á hora ele sinala-lo carácter 

zurba ranesco do ciclo como unha obra ele taller e, segundo algúns trazos, vin
culable a Bernabé ele Ayala. O apostolado preséntasenos indiscutiblemente infe

rior ós de Lisboa, Lima e Guatemala, tanto en caliclacle técnica coma iconográfi

ca. Se ben estes rnante1i.en semellanzas compositivas con gravados ele 
Schongauer, Dure ro e Callot "aíncla que reinterpretaclos con certa liberclacle", no 

caso ele Marchena é clubiclosa a intervención directa do rnestre, con lecturas li

Lerais de Rubens e Van Mancler, entre outros. 

O cadro que representa a Santiago o Maior é reiteradamente sinalaclo como un 

dos rnáis interesantes do ciclo, marcado pola influencia da estancia madrileña do 
pintor estreme1i.o e o coñecemento da obra ele Rubens, dado o seu acusado rea

lismo e a técnica pomposa e ampla. En efecto, Zurbarán puiclo ve r en Madrid o 

apostolado (1 618) do mestre fl amengo, e concretamente o seu Santiago o Maior, 
actualmente no Museo do Prado, ó que copia literalmente a través das estampas 

ele Nicolás Ryckrnan e Peter Isselburg. Resul ta esta a primeira vez que o taller ele 
Zurbarán toma como referente iconográfico a Rubens, circunstancia notable por 

canto se varía a serena sensibiliclacle e comida expresiviclacle polo sentimento 

opulento e dinámico que se irnpuxera entre os pintores da corte. O emprego clun 

precedente corno o citado, similar a canelo se inspira en motivos ele Carracci ou 
Reni , contrasta co eviden te arcaísmo das estampas fl arnengas ele finais do sécu

lo XVI que foron as máis usadas no seu taller, indicando así unha rnoclerniclacle 

evidente decisiva na súa etapa madrile1i.a. Non obstante, o modelo rubensiano 
cumpría con esa tendencia á concentración e á síntese que inspira as composi

cións ele Zurbarán . Incluso, a concepción do Apóstolo corno fi gura única, ele 

carpo enteiro e monumental é readaptada do citado tipo mediante a adición da 

metade in fe rior do carpo. En calquera caso, non debernos buscar nesta obra ese 
lenclario naturali smo e ardor místico dos rostros zurbaranescos, tal é a serviclu

me con respecto a unha irnaxe concibicla baixo distintos parámetros expresivos . 

Neste sentido, a responsabiliclacle sobre a percla ele prestancia e concentración 

plásti ca da pintu ra orixinal debe ser atribuícla á moi limitada capaciclacle do gra

vado de Rickman. Deste modo, a pesar do excelente modelado das mans sos-



tenclo o libro e o bordón do peregrino do lenzo zurbaranesco bótase en falta a 

vehemencia conticla no rostro e a penetrante mirada clirixicla cara ó espectador 

do modelo ele Rubens . 

En calquera caso, o Santiago ele Marchena cumpre, en mellor medida que o res

to dos caclros que integran a seri e, con esa sobria solemnidacle nacida clunha fe 

firme e estable, con esa cligniclacle rústica e arcaica, coa esencial quietucle e esta

tismo na acción exterior e coa elisión dos detalles superfluos, da que fala Martín 

S. Soria. Foi restaurada polo Instituto ele Conservación e Restauración ele Obras 

ele Arte entre 1967 e 1968. 

].M.R.D. 

Bibliografía: DÍAZ PADRÓN, M.: Catálogo de las obras restauradas (1967-1968) . Sección de pin
tura, Mad rid , Ministerio de Educación y Ciencia, 1971, p. 139; Ídem: El siglo de Rt1bens en el Mt1-
seo del Prado. Catá logo razo1wdo de pintura Jnamenca del siglo XVII, Madrid, Museo del Prado, 
1995, v. ll , p. 888; FRATI, T.: La obra pictórica completa de Zu rbará 11, Barcelona, Noguer-Rizzo
li , 1974, p. 102; GU INARD, P: Zurbarán el les peintres espagnols de la vie 11101wslique, París, 1960, 
n. 0 190; HERNÁNDEZ DÍAZ, j.: Catálogo arqt1eológico y artístico de la provincia de Sevi lla, Sevilla, 
1936- 1955; Ídem: "Los Zurbaranes de Marchena", Archi vo Esprniol de Arte , n.º 26, (1953), pp. 
33- 34; INVENTARIO arlislico de Sevilla y su provincia , Madrid , Ministerio de Cultura, 1985, v. 
11 , p. 38; NAVARRETE PRIETO, B.: La pintura andaluza del siglo XVII y sus fu entes grabadas, Ma
drid , Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1998, p. 190; PÉREZ SÁNCHEZ, 
A.E.: "Torpeza y humildad en Zurbarán", Gaya, n.º 64-65 , (1965), pp. 268- 269; ídem: Fran
cisco ele Zurbarcín, Madrid , Historia 16, 1995, p. 62; SORIA, M.S.: Tlie Pai11 li11gs of Zu1·ba rá11 , 
Londres, Phaidon Press, 1955, n. º 230; ZURBARAN en el cen tenario de su muerte , (catálogo de la 
exposición), Mad rid , Dirección General de Bellas Artes, 1964, n. º 50. 
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As COLGADURAS DE FELIPE IV 

ANÓNIMAS. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO xvn. SEDA E OURO. 400 X 400 CM. 

D OAZÓN DO REI FELIPE IV Á CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

O 9 de xuño de 1655 o deán d a Catedral ele Toledo e sumiller ele cortina real, 

Luis Fernánclez Portocarrero, en nome ele Felipe IV e con motivo do Ano San

to , agasa lla ó cabido da Catedral el e Santiago cunha colección ele colgaduras e 

Lec id os composta por "seis pailas ele colgaclitra, con sus colwws y, en los claros, sus 

jarros de f lores sobre pilastras, todo matizado; v11 clozel con tres pie(as ele (enejas y 
su re.spalclo, tocio matizado; vna ca/una que uenia aparte, eclrnra ele los mismos pa
il as; di ez y seis panos para almoaclas , del mismo labor; diez sillas ele a tres pie(as 
cada una, del mismo labor en tela qu e ha ele se mir para ellas; clos tro(os ele tela te
x icla del Jonclo ele la misma colgadura, el w10 blanco y el otro paxi(o". E é que, aín

cla que o rei tilla "graneles deseos y voluntad ele benir en persona a vissitar este 
Sanctuario y glorioso Aposto! Santiago y ganar el Sancto ]itbilw, ... sus legitimas 
ocupaciones no le auian dacio lugar a ello", enviando como representante ó refe

rido prebencla:clo to ledano, portador clunha carta súa -transcrita na acta ca

pitular- e dos citados presentes, incluidas as colgaduras "para la capilla ma
yor del Sancto Aposto/ , para su mayor culto y adorno". Os cóengos composteláns 

agraclecé rono corno correspondía , nunha misi va enviada a Felipe IV con elata 

do 11 ele xuti.o, garcláncloos ele contado "en el Tesoro desta Sancta Yglessia, con 

las clemas pie(as ofre(iclas al Sancto Aposto/ por los miores reyes antecesores , con 
que se tenga tocio el cuidado, guarda y custodia qu e se clwe" 1

• 

Entre tóclalas ditas preseas, destaca a co lección ele colgaduras en seda e ouro que 

aínda se conserva na propia Catedral. Componse ele arrecleclor clunha decena ele 

exemplares, aíncla que se clescmi.ece o seu número exacto , que roldan os catro 

metros ele caída: un deles exponse permanentemente na Sala Capitular (2,29 x 

4 m). A técnica utilizada na súa confección é unha base ele tafetá ele fío con bor

dados ele aplicación ele teciclos ele sedas ele cores e fíos ele ouro, aínda que tamén 

hai bordados a matiz con fíos ele seda e puntos lanzados . A súa autoría e proce

dencia orixinaria ignóranse, se ben os expertos ele Patrimonio Nacional consul

tados opinan que proceden ele obracloiros íl amengos ou italianos, neste último 

caso el e Sicilia ou Nápoles. 
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En cada colgadura aparece representada unha serie alternante ele floreiros eco
lumnas douradas recubertas, co primeiro tercio inferior do fuste estriado e o 

resto percorrido por un ha rama rubicloira que se adapta á serpentina das espi
ras e adórnase ele ílores rnulticores atadas con cintas: trátase ele rosas, claveis, 

azucenas, magnolias, lirios, crisantemos, entre outras. Tales soportes soste11en 
elaboradas cornixas áureas, ele friso vexetal, das que pencluran trenzas frutais 

e guirlandas florais. Algúns exemplares tamén presentan figuración e cartelas 
con epígrafes, tales como "AETAS HRREA" ou "AETAS AVREA", referínclose ás 

amigas iclades da humaniclacle. O día que sexan restaurados -varios deles es
tán mm estado lamentable- e expostos, será posible unha lectura iconográfi

ca completa do conxunto. 

Non obstante, o seu estudio ten un interese especial para explica-la implanta
ción do barroco na arquitectura en macleira en terras galegas. E é que, segun

do di a documentación, estes teciclos foron colgados adornando a capela maior 
o 10 de xuño ele 1655, é dicir, mm momento clave da xénese ele todo o apa

rato barroco -forro !ígneo das paredes, camarín e tabernáculo- que adorna 

actualmente este recinto2 . É máis, as columnas e as restras ele froitas puicleron 

darlle a idea ó director da reforma, o cóengo fabriqueiro José ele Vega y Ver
dugo, e ós seus artistas colaboradores, ele que se cubrisen con columnas salo

mónicas e íroitas, talladas en macleira dourada, as paredes da capela maior e 

do deambulatorio3 e clesa rnaneira "conponer vn ermosso portico" que rodease a 
imaxe medieval de Santiago·•: o mesmo prebendado escribe que "tocio el parc
elan del abalo o media lima qiie esta entre las colunas ele la sacristia, acia las capi
llas ele Esparw y Francia, abia ele estar quitado, clejanclo las colwws libres, solo con 
rexas e/o rae/as, vienclose por tocias partes, en ysla, los clos altares y el tabemacu1o y 
sus costados ... , ermoseanclolo tocio por ele dentro y Juera con vn bien dispuesto di
bujo y maderas cloraclas"5• 

En realiclacle, os soportes representados nas colgaduras son unha copia dos da 

antiga pérgola da basílica romana de San Pedro, construícla polo emperador 
Constantino para garclar solemnemente o sepulcro do Príncipe dos Apóstolos. 

E é que tal iconostasio estaba constituído por doce columnas marmóreas heli

coidais e helenísticas, de orixe oriental, que segundo a tradición procedían do 
mítico templo ele Salomón". Canelo o cabido coloca as colgaduras ele Felipe IV 

arredor do mausoleo apostólico, a idea da cella romana retómase e recréase, 

aínda que esta vez de forma temporal. Sen embargo, cando Vega y Verdugo as 
talla en madeira e clisponas tal e corno están actualmente, fixa para a posteri

dade un lazo permanente coa basílica que contén os restos cloutro apóstolo, 

San Pedro do Vaticano, e co primeiro templo construido en peclra dedicado a 

Deus, o edificio xerosolimitano7 . 

Así mesmo, nunha das colgaduras aparece representado un baldaquino que lem

bra ó berninianoH Cabe preguntarse se este non exerceu algún tipo ele influencia 

na concepción do primeiro corpo do tabernáculo da nosa Catedral, composto por 

unha cornixa sosticla por xigantescos anxos en voo que se dispón en eixo sobre 



oito columnas salomónicas. En todo caso, tivo que se-lo referente visual da co

ñecicla proposta ele Vega y Verdugo ele que o tabernáculo fose "como está el ele el 
Santo Sepulcro de Roma y imitalle en c¡cianto nos fuere posible"". 

M.T.G. 

Notas 

1 Arquivo da Catedral, Libro 31 de Actas Capi tulares, atad. 596, 1655, rols. 376v.-379v. 

TA ÍN GUZMÁN, M. (1998), vol. 1, pp. 353-400. 

1 LÓPEZ FERREIRO, A. (1907),, t. lX, pp. 187-188. 

; VEGA Y VERDUGO, J. de , fol. 25r. 

' Ídem, fo l. 37r. 

0 Ó respecto véxase 'vVARD PERl<lNS , j.B. (1952). 

TA ÍN GUZMÁN, lvl. (1998), vo l. !, pp. 363-364. 

' Hai unha roto publicada en BONET CORREA, A. (1984), lám. 108. 

• VEGA Y VERDUGO, J. de , fo ls. 34v.-35r. 

Bibliografía: BARRAL IGLESIAS, A.: "El Museo y el Tesoro". En La Catedral ele Santiago, Pau·i
monio Histó1·ico Gallego, Catcclralcs, A Coruria, 1993; BONET CORREA, A.: La a1I¡uitectura en Ga
licia clurnnte el siglo XVII , Madrid , 1984 (l" ecl. 1965) , p. 267; CHAMOSO IJ\MAS, lvl.: "El Al
tar del Apósto l en la Catedral de Santiago (Su va lor representativo y artíst ico)", Boletín ele la 
Com isión Provincial ele Monumentos Históricos y Artísticos, n.º 232, (1937), pp. 149-150; FIL
GUEIRA VALVERDE, j. : San tiago ele Compostela. Guía ele sus monumentos e itinerarios, A Coruña, 
1950, pp. 71 e 81; GUERRA CAtvlPOS, j. : Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del 
Após tol Sa ntiago , Samiago de Compostela , 1982, pp. 230-231; LÓPEZ FERRElRO, A. : Historia 
de la Santa A.1\i/. Iglesia de San tiago de Compostela, t. !X, Samiago de Compostela, 1907, pp. 187-
188; OTERO TÚÑEZ, R.: "U nos planos inéditos del Archivo de la Catedral de Santiago", Cua
dernos ele Estudios Gallegos, (1951), pp. 226-227; Ídem: "Las p rimeras columnas salomónicas de 
Espaiia", Boletín de la Un iversidad de Sa ntiago, (1955), pp. 335-344; PORTELA PAZOS, S.: "Ri
quezas Artíst icas en la Basílica Compostelana. Tapices", Ult reya, n. 0 17, (1920), p. 258; 
RAMÍREZ, j.A. : "Evocar, reconstruir, tal vez soñar (e l Templo de j erusalén en la Historia de la 
Arquitectura)". En Dios Arquitecto, t-.faclricl , 1994 (1" ecl. de 1991), pp. 17-24; ROSENDE 
VALDÉS, A.A.: "A mayor glo ri a del Se ri a r Santiago: el baldaquino de la Catedral compostelana". 
En Semata, Las Religiones en la Historia de Gc1 li cia, 1996, pp. 514-515; TAÍN GUZMÁN , M.: Do
mingo de Andrade, Maestro de Obras de la Cc1teclral de Santiago (1639-1712), 2 vols., Sacia, Eclic iós 
do Castro, 1998; TORRE RU!Z, lvl."A. : "La columna salomónica en la pintura espari ola de los 
siglos XVI y XV!!". En Homenaje al Prof. D1: Hernández Díaz, Unive rsidad de Sevilla, 1982, t. 1, 
pp. 723-739; VEGA Y VERDUGO, J. de: /vtemoria sobre las obras en la Catedral de Santiago, Mss. 
de 1656-1657 custodiado no A.C.S. (publicouse unha transcri ción do texto en SÁNCI-I EZ 
CANTÓN, Fj.: Opúscu los ga llegos sobre Bellas Artes de los siglos XVII y XVI// , SanLiago de Com
postela, 1956, pp. 7-53); WARD PERK!NS,j.B.: "The shrine ar St. Peter ancl its twe lve sp iral co
lumns",journal of Roman Stucli es, (1952), pp. 21-33. 
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RETRATO DE DON P EDRO fERNÁNDEZ DE CASTRO Y ANDRADE, VII CONDE DE LEMOS. 

ANÓNIMO ESPAÑOL. PRIMEIRO CUARTO DO SÉCULO XVII. 

ÓLEO SOBRE LENZO. 124 X 104,2 CM. 

MONFORTE DE LEMOS (LUGO). MUSEO DE ARTE SACRO DAS CLARISAS 

O retra to de don Ped ro Fe rn áncl ez ele Castro y Anclracle, Vll conde de Lem as, 

amósano-lo personaxe n o cume da súa carreira política , desempeñando o cargo 

. ele vicerrei en Nápoles . 

A obra , copia dun o rixinal non sobrado de calidade, reíli cte dignamente os gus

tos austeros dunha España gobernada por Felipe lll , período no que a pretérita 

hexem onía continental se disolvera a favor de Francia, e o retroceso español apre

ciábase ata no más m íni mo detalle. Así, as restri ccións ch egan ó vestido , e fiel re

ílexo di sto son os retra tos com a este . 

Trátase dunha obra que reúne tóclolos tópicos atribuidos ó retrato espai'iol el e 

principi os do século XVll , aquel ele Sánchez Coello, Pantoja ele la Cruz ou Anto

ni o Moro , entre outros . lmaxes dunha n obreza que imita o cortesán en case todo: 

o negro do minante nas roupas, s inónimo ele elegancia e clign idacle , a gorgueira al

m ido nada e abe rta en m olde (moito rnáis custosa), cos seus abaniños ele regula

ri clacle pe rfecta, que separa iluso riarnente a cabeza do carpo , o pelo curto co que 

Carl os V marcara as pautas alá polo ano 1530, ou as peles, que desaparecerán por 

completo no reinado el e Feli pe IV 

Pe ro o que distingue esencialmente a este personaxe é, p or un lado , o bufete so

b re o que se apoia , símbolo de xustiza , autoridade e do traballo do que leva a 

cabo, e, po r ou tro , o co lgante en fo rma de cuncha coa cruz de Santiago , que n os 

sinala a súa pertenza á Orde Militar, ele seu unha d igna condición social. É esta 

cuncha, coa cruz do Apóstolo gravada , o emblem a número 23 de Saavedra Fa

jard o , PRE MIUN VIRTUTIS, é cli cir, o premio á virtucle, que leva implícita a clig

nidacla e a extraordinaria conducta do que a porta. 

É, en conclusión , un retrato ele tres cuartos ele carpo sobre fondo neutro , ele carác

ter máis íntimo; daqueles que se acloitaban copiar para se r regalados, nun acto que 

curnpría unha dobre fun ción: a ele ser obxecto recordatori o e, ó m esmo tempo, a 

ele substituír sirnbolicarnente ó personaxe, converténclose en testernrni.o da súa au

toriclacle e p rivilexio, com o é o caso clesta obra pertencente ó convento m onfortino . 

Bibliografía: BERNIS, C. : "La moda en los retratos ele Ve lázquez". En El relrnto en el Museo do 
Pmdo, Mad rid, Ana)'ª · 1994; tvlONTERROSO ivlONTERO, j. tvl.: "Algunas consideraciones en 
!orno a los re1ratos ele los Condes ele Lemas del Convento ele Santa Clara ele Moníorte", Boletín 
ele/ Museo e l 11slit 11 to Cc11 11 ó11 A~ 11 rir , LXIX, (1997); PÉREZ SÁNCl-I EZ, A.E.: "El retra to clásico es
¡xlfio\". En El retrat o c11 el 1\i/ 11 sco do Pmdo, ivtaclricl , Anaya, 1994. 

J.FB.F 
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RETRATO DE FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS. 

¿COPIA DE VELi\ZQUEZ? SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVII. 

ÓLEO SOBRE LENZO. 60,5 X 48 CM. 

MADRID. INSTITUTO DE VALENCIA DE DON jUAN 

Este retrato podería ser unha das tres copias do orixinal que, segundo testemuiia 

Palomino, fi xéralle Velázquez a Francisco ele Quevedo. A esta conclusión, acep

tada ele forma unánime, opónse Carmen Bernis no libro El ret rato en el Museo e/el 
Prado, desvinculando probaclamente esta obra do pincel velazquei'\o, alegando 

que: "só puiclo pintar a Quevedo durante a estadía do escritor en Madrid dende 

1629 a 1639, ano no que foi desterrado da corte e encarceraclo ata 1643. Tanto a 

melena (tan longa como a leva Velázquez en Las Meninas), e tamaiio e maila for

ma da gola e das mangas abertas lonxituclinalmente amasando a chambra, encai

xan rnellor nos anos corenta do século que nos anos trinta". Apóiase aclemais 

nunha estampa na que aparece unha idéntica efixie do poeta, onde se pode ler: 

"Dibujado por D. Salvador jordán y grabado por O.E Gazan Madrid", aluclinclo cla

quela a un clebuxo creado por Salvador jordán. Por último, un dos libros que apa

recen xunto ó poeta nesta estampa é o Marco Brnto, que ten dedicatoria de 1644, 

elata en que se autorizou a súa publicación, un ano antes, polo tanto, da morte do 

esc ritor, o que permite unha precisión absoluta á hora de datar esta obra. 

Pertenza ou non a factura ó pintor sevillano, o ceno é que se trata clun retrato 

espléndido, que se enmarca nunha tipoloxía caracterizada polos pequenos for

matos, fondos neutros e un ton rnáis íntimo, que representaba a personaxes 

ilustres ou exemplares en función dos seus méritos profesionais: homes de le

tras, teólogos, artistas, científicos (con maior protagonismo estes noutros paí

ses), etc ., con retratos que formaban parte ele galerías de homes ilustres ou col

gaban en bibliotecas particulares. 

O personaxe, sobre o que se sitúa a lencla "D, Jranº, ele c¡uebeclo '', ofrecenclo infor

mación adicional, amósasenos coa austericlacle característica da época, onde a negra 

é a cor dominante nas roupas, proporcionando graviclacle e compostura, e a pe

quena gola substitúe á abraiante gorgueira. Dignas ele mención son as guedellas, 

que, malia os intentos de prohibición, volven marca-las pautas do peiteaclo. 

Por último, dous detalles fálannos da condición humana do poeta: é retratado 

"con los anteojos pues tos como acostumbraba ele ordinario" e loce no peito a cruz da 

Orde ele Santiago. O primeiro é sinónimo de home ele letras, de intelectualidacle; 

o segundo, de virtucle e exemplaridade, amáis ele significar un posto de honor no 

escalafón social, a pesar ele que as orcles militares foran diluíndo as súas funcións 

orixinarias co paso do tempo. 

Bibliogral"ía: BERN IS, C. : "La moda en los retratos ele Velázquez". En El retrnto en el Museo ele/ 
Prnrlo, lVbclricl , Anaya, 1994; PÉREZ SÁNCI-I EZ, A.E. : "E l retrillo clásico espa1'iol". En El relrnto 
rn d Musco del Prnrlo, 1vlaclricl , Anaya, 1994. 

j.FB.F. 
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MANDATOS DO GRAN HOSPITAL REAL DE SANTIAGO DE GALICIA, APROBADOS E 
CONFIRMADOS NO ANO DE 1700 POLO SEÑOR RE! DON CARLOS SEGUNDO. 

EN MADRID: ÜFICINA DE LUCAS ANTONIO BEDMAR Y NARVÁEZ, 1700. 92 P.; 4ª 
(18,5 X 15 CM) . FALTO DE PORT., DATOS TOMADOS DO INICIO DO TEXTO E DO 

COLOFÓN. GRAY. XIL. EN LETRA CAPITAL. ENC. EN PERG. ENC. XUNTO A 

CONSTITUCIÓNS DE 1524 E 1590, REFERIDAS TAMÉN Ó HOSPITAL REAL. ANS. MSS. 
MARXINAIS Ó LONGO DO TEXTO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DO POBO GALEGO, for'.;mo DO ANTIGO 
HOSPITAL REAL 

A organización administrativa do Hospital Real ele Santiago estivo sempre regu
lada polas constitucións dictadas polos sucesivos monarcas españois. Nelas con

tról ase o labor dos administradores e oficiais, a acollicla a enfermos e peregrinos, 

o número e situación dos capeláns sacristáns, o equipamento das "enfermerías" 
e "pe regrineras", e todas aquelas cuestións que afectan ó funcionamento interno 
do Hospital Real. 

A pesar das sucesivas constitucións promulgadas, a organización e goberno do 

Hospital Real ele Santiago non sufriu cambios substanciais nos primeiros séculas 

da súa_ existencia . Os mandatos ele 1700, aprobados por Carlos 11 , a penas intro

ducen noviclacles importantes con respecto ás constitucións promulgadas no sé
culo XVI, as ele Carlos V, en 1524 e as ele Felipe 11, en 1590. 

A finaliclacle clestes mandatos ele 1700 é, polo tanto, a ele corrixi-los abusos que 

se producían por parte dos administradores e persoal do hospital. Ó longo clestes 

setenta e catro mandatos quedan patentes clúas acusacións: o reiterado incumpri
mento das constitucións vixentes, expresado nunha deficiente asistencia a enfer

mos e peregrinos, e a degradación do espírito da Cariclacle, que deixara paso ó 
proveito persoal dos empregaclos do hospital. 

Bibliografía: FERNANDEZ CATÓN, JM.: El archivo del Hostal de los Reyes Calólicos de Sa11liago 
de Compos tclci , l11 vrntario de .fondos, Santiago ele Compostela, 1972; GARCÍA GUERRA, D.: El 
/-/ospilnl Rrnl de Santicigo (1409- .1804), A Co ruiia , 1983. 

R.M.ªM.G. 

B.S-C.D. 
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RETRATO DUN CABALEIRO DA ÜRDE DE SANTIAGO. 

ANÓNIMO ESPAÑOL. TERCEIRO TERCIO DO SÉCULO XVII. 

ÓLEO SOBRE LENZO. 217 X 120 CM. 

LEÓN. PARADOR NACIONAL DE SAN MARCOS 

Se durante o reinado de Felipe IlI as características xerais do retrato espaf1ol 

eran reflexo clun país abrigado a restriccións e austeridacle, que contemplaba 

como a veciña Francia se situaba á cabeza do vello continente, a chegada ó tro

no de Felipe IV ía supoñer novos cambios, aínda que non a variación clun sig

no sobrio e, asemade, solemne. 

O retrato nobiliario segue a se-lo reflexo do cortesán, e o de provincias, á súa vez, 

do madrileño , ciando por entendido que toda imitación, no mundo da arte, su

pón, por norma xeral, un retroceso cualitativo. Pintores cmúo Velázquez, Panto

ja de la Cruz ou Sánchez Coello, entre outros, m·arcaron o camiño a seguir. 

Trátase, nesta ocasión, clun retrato dun cabaleiro da Orde de Santiago, tal e como 

se deduce das súas roupas e da emblemática cruz bordada no peito. As ordes mi

litares foran creadas durante a Reconquista (a de Santiago no clerradeiro cuarto 

do século Xll) e no século XVII cumprían funcións honoríficas e de prestixio, pro-

clucinclo, aclernais, algunhas vantaxes materiais. 

Canto ó estilo, repítense os formulismos da época: o cortinado, sinónimo de dig

nidade e distanciamento, que tecnicamente axuda a crear distintos planos en 

profunclidacle; o papel que porta na súa man dereita, signo da súa condición 

como home de leis, dotado de autoriclade e peso; a espada, símbolo da súa con

dición de cabaleiro, ou a disposición dos pés, en besta e separados, pose verda

cleiramente distinguida . 

As roupas negras -cor elegante, digna e maxestuosa-, os calzóns estreitos e 

mangas abertas lonxituclinalmente, de reminiscencias francesas, así como a gola 

para o pescozo e o sombreiro que suxeita coa súa man esquerda, amosan a moda 

austera, sen xoias nin oropeis, imposta por Felipe IV As gueclellas, déixanse cada 

vez máis longas, a pesar das moitas pragmáticas enunciadas a favor da súa prohi

bición dende a década dos trinta. 

O rostro amósase altivo, con intención de aparentar graviclade e distinción, cles

tacand~ a súa palicleza entre os tons escuras dominantes. 

Por último, a información que se nos clá sobre o personaxe complétase co escu

do de armas da familia e cunha lencla enmarcada que lembra tempos pretéritos. 

Trátase, en definitiva, de enxalzar, cos máximos recursos posibles, a figura cleste 
cabaleiro castelán. 

Bibliografía: BERNIS, C. : "La moda en los retratos ele Velázquez". En El retrato en el Museo del 
Prndo, Madrid , Anaya, 1994; PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: "El retrato clásico espa!'iol". En El retrato 
c 11 el Musco del Prado, Madrid , Anaya, 1994. 

J.F.B.F. 
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RETABLO-RELICARIO. 

ANÓNIMO ESPAÑOL. SÉCULO XVII. MADEIRA, BRONCE DOURADO, PAPEL, TEA, 

ÓLEO SOBRE COBRE, METAL PRATEADO REPUXADO. 54 X 32,5 X 7 ,5 CM. 

MADRID. PATRIMONIO NACIONAL, MOSTEIRO DA ENCARNACIÓN, , 

N. 0 INV. 00620267 

Retablo rectangular de madeira ebonizada con plinto moldurado no que se insi

ren reliquias en fornelas acristaladas. Carpo flanqueado por <lúas columnas dó
ricas ele macleira , con bases e capiteis ele bronce clourado , e rodeado por orlas ele 

metal prateaclo repuxaclo con motivos xeométricos e por fornelas que albergan 

as seguintes reliquias: "San Adriano mélrtü; San Longinus márti1; San Eugeniiis már
ti1; San Honorio márti1; San Alexancler márti1; San Marti11iam1s márti1; San Sócrates", 
as once mil virxes e San Calisto presbítero e mártir. No centro, óleo sobre cobre 

representando a Santiago Peregrino. Remátase mm frontón con tímpano semi

circular adornado con apliques en bronce douraclo ele cabezas ele querubíns e a 
pamba do Espírito Santo. 

A estructura da caixa realizouse no século XVII e segue o deseño dos chamados 

retablos relicarios que se inspiran nas fachadas ele igrexas barrocas. A pintura ele 

Santiago é unha realización do século XIX e, sen clúbicla, substituíu a decoración 
primitiva da peza que, polo xeral, acloitaba se-la efixie clun santo ou ele Cristo en 

bronce clouraclo. O convento da Encarnación tivo gran devoción a Santiago den

de o inicio da súa andaina, en 1611 , ata o punto ele dedicarlle unha capelanía es
pecífica fundada en 1630. 

M.ªL.S.H. 
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R ELICARIO. 

ANÓNIMO ESPAÑOL. 5ECULO XIX. M ADEIRA TA LLADA, BORDADO, PAPEL, 

ABELORI OS, VIDRO . 54,5 X 29 X 21 CM. 

M ADRID. PATRIMONIO N AC IONAL, M OSTEIRO DA E NCARNACIÓN , 

N. 0 INV. 00620397 

Re licario en forma ele ostensorio ele macleira tallada. Peaña circular pousacla en 

Lres patas redondas, sobre a que se eleva un óvalo que presenta, tanto en anver

so coma en reverso, a efixie bordada do Apóstolo Santiago ele medio corpo corno 

pe regrino. Os laterais do pé acl órnanse con caclansúa fo rnela que alberga á clerei

ta un ha estampa iluminada ele Virxe co Neno e á esquercla un Agnus Dei ele cera , 

ámbalos dous rodeados ele abelorios . O reverso do pé conserva a etiqueta do in

ventario ele 192 7 co número 295 . 

Trátase dunha peza moi característica da piedade conventual [~minina do século 

XIX, confeccionada con elementos de diversa procedencia - ostensorio, bordado, 

estampa e Agnus Dei- pola comunidacle ele monxas, especialmente o bordado 

ele Santiago. É probable que tanto a estampa coma o Agnus Dei procedan ele re

licarios antigos, posto que o citado reli cario da Encarnación conserva un impor

tante conxunto ele Agnus Dei montados sobre paneis ele seda e rodeados ele abe

lorios, pasamanería e, nalgúns casos, ele estampas iluminadas . 

M. ªL.S.H. 
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ORDE MILITAR DE SANTIAGO 

HÁ131TO ANTIGO (COPIA). 

SÉCULO XX. TEA. 

REPOSTEIRO (COPIA). 

SÉCULO XX. PANO. 200 X 158 CM. 

PENDÓN (COPIA). 

SÉCULO XX. PANO . 124 X 80 CM. 

CRUZ. 

SÉCULO XX. LATÓN-ESMALTE. 7 X 4 X 2 CM . 

ESPADA DE CINXIR PARA CABALEIRO (CON VAÍÑA). 

FÁBRICA DE TOLEDO. 1877. ACEIRO. 86,5 CM . 

ESPADA DE CINXIR PARA CERIMON IA DE TOMA DE HÁ131TO DE CABALEIRO. 

FÁBRICA DE TOLEDO. 1896. ACEIRO. 87,7 CM. 

MADRID. MUSEO DO EXÉRC!TO, FONDOS DO ALCÁZAR DE TOLEDO 

Un dos aspectos que contribuía á diferenciación social dos membros das orcles 
mil itares, tanto con respecto ó resto ele estamentos coma entre si, era a elección 
do vestiario. Tomando como referente a Orcle ele Santiago - a súa fundación fí
xase tradicionalmente en 1170- , podemos observa- la organización xerárquica 
interna que con maior ou menor semellanza rexía tamén nas clemais orcles mili
tares. Era esta a necesaria garantía para a súa autónoma existencia e para a deli
cada conxunción entre función militar e eclesiástica: mentres os cregos estaban 
baixo a autoriclacle do prior, o comendador era o que rexía os destinos dos 
"freires", ó tempo que todo este conxunto se poñía baixo a autoriclacle do "mes
tre", que era o que habitualmente entregaba o hábito (na Orcle ele Santiago a toma 
do hábito era posterior á profesión), xunto cos bens necesarios, ó novo profeso, 
que quedaban simbolizados no alimento, a roupa , o cabalo e as armas. Pero acle
mais, dende mediados do século Xlll os "establecementos" santiaguistas especifi
can que só poderían ser recibidos na Orde aqueles que previamente foran caba
leiros e, polo tanto, os que detentasen a condición ele fidalgos , aíncla que esta 
disposición non sempre será obedecida. As mulleres terán igualmente cabida den
tro da Orcle, sometidas, do mesmo modo, ó mandato do rnestre. 

A Regra santiaguista - máis próxima ós postulados dos agostili.os que ós do cís
ter- clispofi.ía que os freires levasen roupas sinxelas, brancas ou negras, aclxucli
cánclolle ós cregos capas negras en inverno; sería precisamente esta peza ele rou
pa a que aclquirise un rnaior protagonismo, obrigatoria en tóclalas cerimonias; 
nesta capa, os freires portaban a cruz- espada ele Santiago. Un novo emblema, a 
vieira, só poclería ser amosacla por estes últimos e polos sacerdotes e monxas, 
sempre que estivesen relacionados co estamento cabaleiresco. A participación en 
tarefas militares abrigaba ós freires a clispoüer dos equipamentos armamentísticos 
necesarios para as campaüas: igual que acontece co resto ele orcles militares, é nes
te momento canelo o termo Milites Chtisti acaclaría unha total vixencia e, en defi
nitiva, a xustificación da súa propia existencia. 



SANTIAGO 

513 



SANTI1\ GO 

514 

Os problemas fin anceiros nos que se ve subrnersa dende a crise do século XlV e 

os enfrontarnentos internos supuxeron un enorne debilitarnento da Orde , que 

será aproveitaclo polos Reis Católicos para a obtención do rnestracl o ele Santiago 
en 1492. Dende ese momento, esta institnción verase soineticla - o mesmo que 
Calatrava e Alcántara- a unha férrea tutela monárquica , que se afi anza trala cre

ación do denominado Consello das Orcles Militares baixo o reinado ele Felipe II . 
Allea xa ó cumprirnento daquelas funcións específicas ele defensa do cristianismo 

e loita contra o infiel, o nomeamento ele cabaleiros convértese agora nunha con
cesión ele honor, premiando en numerosas ocasións os servicios prestados e er

guénclose en fonte ele riqueza e prestixio, co que se xeneralizará a venda ele hábi

tos ele cabaleiros ele Santi ago. Parella a esta paulatina transformación é o 
consecuente enriquecemen to e complicación da casuística ritual e representativa, 
onde as cerimonias ele nomeamento ele cabaleiros estarán especialmente rexiclas 

por un boato e unha solemniclacle na que o clesexo ele superioriclacle social pare

ce ser un dos principais detonantes. Deste modo, a vieira e sobre todo a cruz- es
pacia estarán continuamente presentes , como signo distintivo do honor detenta

do; ele feito , tocio un significativo marco espacial contribuiría a realza- las 

diferentes cerirnonias , conformado a partir ele ornamentais e simbólicos repostei
ros, penclóns ou outros adornos semellantes. 

O seu poder económico veríase enormemente minguaclo trala Desamortización 

ele Menclizábal, ó que se engacle a propia supresión da Orde coinciclinclo coas eta

pas republicanas; pero, non obstante, aíncla na actualiclacle é posible constata- la 

súa permanencia na persoa clalgúns cabaleiros e incluso .varios conventos ele Co
menclacloras, perpetuando deste modo as inequívocas marcas clunha Orcle Mili

tar, a ele Santiago, nacida ó abeiro da Reconquista. 

Bibliografía: BARRElRO SOMOZA, J. : "Orden de Santiago". En Gran Enciclopedia Gallega, 
1984, l. XXlll , pp. 51-55; LOivlAX, D.W.: La Orden de Santiago (1170-1 275), Madrid , 1965; 
MARTÍN, j.L.: Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1 170-1 195) , Barcelona, 1974; Los MON
JES soldados. Los templari os y otras órden es militares, IX Seminario sobre Historia del Monacato, 
Aguilar de Campoo, 1996; Las ÓRDENES mililares en la Península durante la Edad Media. Actas 
del congreso in ternacional hispano- portugués , Madrid- Barce lona, 1981; SASTRE SANTOS, E. : La 
Ordrn de Santiago y su regla, Madrid , 1981 , (Tese de Doutoramento); VÁZQUEZ CASTRO , J. : El 
c1rle religioso de las Órdcn es Mili tares en la Galicia medieval: Orden de Santiago , Santiago de Com
postela , Unive rsidad , 1998 , (Tese de Doutoramen to). 

D.C.C. 
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A PRESENCIA DE SANTIAGO EN TERRAS DA COROA HISPANA: 

O VICERREINADO DE NOVA ESPAÑA E AS FILIPINAS 

SANTIAGO PEREGRINO. 

MOTA. ASINADO "MOTA FAC" NO EXTREMO INFERIOR DEREITO. 

SÉCULO XVIII (CA. 1707-1720). ÓLEO SOBRE LENZO. 176 X 109,5 CM. 

TEPOTZOTLÁN (ESTADO DE MÉXICO). MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO, 

N. 0 INV. 10-336920 

No Novo Mundo, a figura ele Santiago gozou ele gran veneración e, como xa 

apuntara Rafael Heliocloro Valle, moitas foron as ciclacles americanas que estive

ron baixo a súa tutela 1• Gracias a esa populariclacle, a súa iconografía clesenvol
veu nos sécul as coloniais cliversiclacle ele formas, e se durante o século XVI a es
cultura do Santiago a cabalo e triunfante sobre os xentís - musulmáns ou 
indíxenas- foi a que acaclou maior difusión, durante os séculas XVII e ~XVIII a 

preferencia sobre esta iconografía variou. Afastándose do carácter guerreiro do 
Santiago Cabaleiro, o Santo comezou a representarse formando parte dentro ele 

series dos apóstolos ou ben figurando un peregrino. Xustamente, nesta pintura 
preséntase a Santiago baixo esta modaliclacle e a figura do Apóstolo cobre o pro

tago nismo do primeiro plano; como reforzas clesa fórmula iconográ fica leva 

sombreiro e bordón, e o artista representoulle coa dinámica postura clun cami-
1iante en plena xornacla. Complementa a obra outra escena ó fondo, nun plano 

moi secundario á esquercla do espectador, onde se rememora o martirio ele San
tiago, a quen decapitaron por arele ele Agripa2 . 

A obra concentra tocia a súa atención na construcción pictórica do Santo, do que 
destaca o coidacloso clebuxo no rostro , mans e teas; sobre o autor non se pode fa

cer unha extensa relación. O autógrafo que documenta o catálogo do Museo de 
Tepozotlán informa que se trata clun pintor apeliclaclo Mota; quizais se trate ele 

José ele la Mota, artista xa rexistraclo dende tempos ele Manuel Toussaint , activo 
no contorno da cidacle de México entre 1 707 e 17203 . 

Notas 
1 1-!ELIODORO VALLE, R. (1946) 

Feitos dos Apóstolos , Xll, 2. 
1 TOUSSAINT, M. (1982) , p. 154. 

13ibliograíía: 1-IELIODORO VALLE, R.: Sc111líago en i 1;1érirn, México, Santiago, 1946; PINTURA 
11ovoliispa 11a. M11sco Nacional del Vi rreinato, Tepotzotlán, tomo I, siglos XVI, XVII, y principios del 
XVIII (Catá logo de pi11t11 rn), México, Asociación ele Amigos del Museo Nacional del Virreinato 
A. C., 1992, p. 135 ; TOUSSA INT, M. : Pinturn colo11 ic1I cn 1\iléxico, ecl. ele Xavier Moyssén, Méxi
co, UNA M, Instituto ele Investigaciones Estéticas, 1982 . 

PA.j. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ANÓNIMO MEXICANO. SÉCULO XVII. ÓLEO SOBRE LENZO. 113 X 206 CM. 

CIDADE DE MÉXICO. MUSEO DEL CARMEN DE SAN ÁNGEL, N.
0 

INV. 10-4209 

Santiago foi pescador de Galilea e un dos discípulos privilexiados de Cristo; xun

to ·co seu irrnán Xoán o Evanxelista e o Apóstolo Pedro, cornpartiu feitos tan im

portantes coma a resurrección da filia de Xairo, a transfiguración de Xesús e a pre

ga ri a na horta de Xetsemaní. 

A figura de Santiago deu lugar á creación de tres fórmulas iconográficas: o Após

tolo, o Peregrino e o Cabaleiro, este último ataviado con armadura e participando 

na batalla que librara en Clavijo contra os mouros. Cabe engadir que esta icono

grafía de cabaleiro utilizouse amplamente en Nova Espatl.a, gracias a que nas cró

nicas dos conquistadores asegúrase que Santiago aparecéuselle para auxilialos. O 

segundo tipo deriva da tradición que di que ó Cristo morrer, Santiago predicou en 

Espatl.a e Portugal. Dise que durante a estadía de Santiago por Espa1i.a, aparecéu

selle a Virxe María rodeada de anxos e apoiada sobre un piar, para pedirlle que le

vantase - en Zaragoza- unha igrexa no seu honor. Así mesmo clise que, á súa 

rnorte, os seus restos foron trasladados á costa de Galicia, erixíndose en Compos

tela un dos máis importantes centros de peregrinación da Ida de Media'. 

Nesta obra, Santiago aparece ocupando case todo o primeiro plano; leva a indu

mentaria do peregrino .e, ó parecer, fai serie xunto con outros tres cadros rexis

trados no catálogo do · Museo del Carmen: San Felipe, San Bertomeu e San Pau-

10 2, obras que comparten o mesmo sentido compositivo, á parte dun debuxo 

esmerado. De ser así, pódese asegurar que esta serie dos apóstolos non pertenceu 

ó patrimonio orixinal dos carmelitas de San Ángel, pois no San Paulo !ese unha 

cartela onde se informa que estas pinturas pertenceron á igrexa de San Paulo e fo

ron mandadas facer a devoción dun Nicolás de A ... Con pouca fortuna, ningún 

dos cadros leva autógrafo que nos informe do artista que os pintou. 

Notas 

' SCHENONE, H.H. (1992), pp. 707-713. 

ÁNGELES, P e FERNÁNDEZ, N. (1987) , fichas 103, 107 e 110, p. 107. 

Bibliograíia: ÁNGELES, P e FERNANDEZ, N.: Catálogo de pintura del ivluseo de El Carmen, Mé
xico, Probursa, 1987; SCHENONE, H.H.: Iconografía del arte colon ial. Los santos, Buenos Ai res , 
Fund:ición l~1rea, 1992. 

PA.J. 
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SANTIAGO ECUESTRE. 

ANÓNIMO MEXICANO. SÉCULO XVIII . ESCULTURA TALLADA EN MADEIRA, 

DOURADA E POLICROMADA. 62 X 38 X 26 CM. 

CIDADE DE MÉXICO. MUSEO FRANZ MAYER, N. 0 INV. H-17507306 BEA-0036 

Santiago Matarnouros montado a cabalo é unha das irnaxes que a cultura popu
lar mexicana se apropiou con maior entusiasmo ó retoma-lo deseño que <leste 

Santo atopaban en estampas, pinturas e esculturas traídas de Espa1i.a. 

Esta peza tallada en madeira e ricamente dourada na armadura do xinete, de 

pequeno formato, propio para capelas, reflicte a inocencia do artesán popular 
que , sen dominar á perfección as formas e as proporcións, imprímelle unha 

personalidade máis local ó personaxe, particularmente no detalle pintado ós 

pés do cabalo que presenta a cabeza decapitada do mouro, cun rostro indíxe
na propiamente mexicano. 

G.j.A.1. 
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VISITA DE SAN DOMINGOS DE SILOS A SAN DOMINGOS DA CALZADA. 
ANÓNIMO MEXICANO. DERRADEIRO TERCIO DO SÉC ULO XVIII . 
ÓLEO SOBRE LENZO. 168 X 112 CM. 
TEPOTZOTLÁN (ESTADO DE MÉXICO). MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO, 
N. 0 INV. 10- 6805 

Aíncla canelo en Nova Espaiia houbo unha importante poboación orixinaria das 
provincias do norte ele Espai'la, a iconografía relac ionada co Camiiio ele Santiago 
- fóra do caso específico do mesmo Santiago- , resulta verclacleirarnente estrafia 
no contorno da arte colonial mexicana. 

Unha excepción clesta regra sería o cacl ro que se comenta, no que se narra a es
cena clunha visita do abacle da Orcle ele San Bieito, San Domingos ele Silos , á hos
pedería que fund ara no Camiiio ele Santfago o pastor, labrador e ermitán San Do
mingos da Calzada. 

Domingos ele Sil os va i cos atributos do peregrino: capa, sombreiro e bordón, en 
tanto que a identificación do outro Domingos clase a partir da inscrición latina do 
ángulo inferior clereito (HOSPES ERA MEI COLLEGI STISME), que refire os eloxios fei
tos polo abacle á obra do ermitán'. 

Plasti carnente, o cacl ro goza clun austero equilibrio onde se ben os panos lembran 
a pinLura que se facía en Nova Espaiia cara a mediados do século XVII , a pince
lada máis solta con que se resolveron rnans e rostros, así como os planos secun
darios na paisaxe do fondo, fan pensar que o clescot'leciclo artista que executou 
esta obra podía ser contemporáneo ele pintores como Cristóbal ele Villalpanclo e 
juan Correa. Por outra parte, cabe sinala-la posibiliclacle ele que esta pintura fo r
mase parte clunha serie para un retablo. 

P.A.] . 

Nota 

' Pin tura novoli ispc111 a. Musco Nacioncil del Virreinato, Tepotzotlán, México, Asociac ión de Ami
gos de l Museo Nacional del Virreinato A.C., 1992, p. 11 5. 

13ibliografía: P/NTU/V\ novoli ispc111 c1. Musco Nc1cio1wl ele/ Virreinato, TcpotzoLl ci n, tomo /, siglos X\11, 
XVII , y principios clc/ XV III (C(/ tálogo de pi 11 t11 rn). lVléxico, Asociac ión de Amigos del Museo Na
cional del Virreinato A. C., 1992. 
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SANTA T ERESA PEREGRI NA. 

jUAN CORREA. S ÉCULO XVII. ÓLEO SOBRE LENZO. 110 X 172 CM. 

CIDADE DE M ÉXICO . M USEO DE EL C ARM EN DE SAN Á NG EL, N .0 INV. 10-4319 

Santa Teresa, a gran mística, escritora e reformadora do Carmelo naceu en Ávila 

o 28 de marzo de 1515. Ós dezaoito anos tomou o hábito no convento do Car
me da súa cidade natal, dende onde máis tarde emprendería a re forma da rama 

feminina da Orde, polo relaxamento que imperaba, axudada polos seus directores 
espirituais: Pedro de Alcántara, Francisco de Bmj a y Báez. En 1562 inaugurou 

San· Xosé de Ávila, o seu primeiro convento reformado, e dende entón , e ata a súa 
morte, Santa Teresa percorreu case toda España, chegando a fundar máis de trin

ta conventos axudada por San Xoán da Cruz. En 1580 Teresa logrou a separación 

da rama descalza e morreu dous anos despois '. Foi beatificada en 1613 e Adrián 
Collaert e Cornelio Galle foron os encargados de realiza-los gravados para ilus

tra-la vida da Santa, aínda que a súa iconografía iniciouse co retrato que frei juán 

ele la Miseria lle fi xo en 1572, ós sesenta e un anos de idacle2 . 

Esta é unha obra realizada por Juan Correa, importante e prolífico pintor novohis

pano de orixe mulata, quen representou a Santa Teresa como pereg1i na con capa, 
sombreiro e bordón, xa que a Santa visitou , reformou e fundou moitos dos con

ventos carmelitas de España, a pesar da súa fráxil saúde. Teresa tamén leva ó om

bro unha especie de alxaba con frechas, que poden aludir ben a unha experiencia 
mística coñecida na arte como a Transververación, ou ben a unha "peregrinaxe" es

piritual para a fundación dos conventos da Orde do Carme en terras americanas. 

Notas 

' SCHENONE, H. H. (1992) , pp. 742- 744. 

' Cfr. VARGASLUGO , E. e VICTORlA, j.G (1994), pp. 417- 418. 

Bibliografía: ANGELES, P. e FERNANDEZ, N.: Cc1tcí logo de pinlttra del Museo·de El Ca rmen, Mé
xico, Probursa, 1987, p. 78; SCI-IENONE, 1-1.H.: Iconografía del arle colonial. Los santos, Buenos 
Aires, Fundación Tarea, 1992; VA RGAS LUGO, E. e VICTORIA, j.G.: juan Co rrea. Su vida y su 
obrn. Ccucí logo,. México, UNAM, Instituto ele Investigaciones Estéticas, 1994, torno 11 , segunda 
pJrt c, p. 355 ; lclem: 'T heresia tvlagna". En juan Correa. Su vida y su obra, Tomo IV, Repertorio Pic
tórico , ivtexico, UNAM, Insti tuto ele Investigaciones Estéticas, 1994. 

P.A.]. 
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SANTA ROSALÍA. 

LU IS BERRUECO. 1720. 189 X 127 CM. 

PUEBLA (MÉXICO) . MUSEO UNIVERSITARIO DA BUAP, N.
0 

INV. BUAP: 200146-492 

No Museo Universitario da cidade ele Puebla, México, exhíbese esta obra pintada 

ó óleo sobre lenzo, que representa á afamada patroa ele Sicilia: Santa Rosalía. 

O autor foi don Luis Berrueco, un prolífico artista que naceu en Puebla e que exe

cutou varios caclros, principalmente con temas ele mártires e santos da maior de

voción; os seus traballos poden contemplarse no convento de Nosa Señora da 

Soeclacle, na Catedral, no convento ele San Francisco, na parroquia ele San Xosé e 

nalgúns museos locais. A súa etapa ele máis activiclacle póclese situar cronoloxica

mente entre 1710 e 1740. As composicións son boas e versátiles, xa que tanto 

plasmou un conxunto ele mártires, barbaramente asasinaclos, enfatizando a clo

zura do sacrificio nos relixiosos, coma a fereza e cruelclacle dos verdugos. Salien

ta tamén o colorido e curiosidacle ele indumentarias e paisaxes, aíncla que ás ve

ces é débil canto a detalles ele anatomía. Nesta obra destaca a singular fermosura 

dos rostros e as roupaxes ele complicadas clobras e esaxeraclos voos, que son moi 

usuais no barroco mexicano. 

O pintor clebeu inspirarse en obras anteriores, como as do tamén poboano juan 

Tinoco, que traballou a finais do século l\'Vll e pintou unha Santa Rosalía á que 

se parece moito a do noso autor. 

Póclese clicir que claquela os pintores utilizaban, como referencia, diversas obras 

xesuíticas que daban a pauta para a iconografía, como as do padre Naclal ou as ele 

Martín Nutius. A proliferación ele imaxes ele santas mártires, penitentes ou ermi

tás, reforzaba os traballos ele contrarreforma emprendidos pola Compañía ele Xe

sús e, xustamente, a nosa obra fíxose a petición clestes relixiosos. 

O lenzo parece que foi recortado polos lados, o que se deduce da observación na 

á do arcanxo da esquercla e na lencla latina da clereita, xa que cleberon ter maior 

espacio para lograr un marco apropiado. 

A escena está chea de simbolismo e moi ben documentada na lencla sobre a fa

mosa Santa que naceu arreclor de 1140, filla do nobre símbolo do seu nome: 

Rosalía . Eses protectores son nada menos que San Miguel coa súa coiraza, hel

mo ele emplumado morrión e cáligas moi elaboradas, pero con pés diminutos; 

e o arcanxo San Gabriel, o conselleiro mariano, identificable pola azucena ele 

pureza que está ó seu lado , e que terma clun libro que debe ser-lo breviario ou 

libro das horas. 

A escena clesenvólvese no monte norneaclo Pellegrino, precisamente pola peregri

nación que a ermitá fixo en forma espiritual ata o santuario ele Santiago ele Com

postela, trasladada polos arcanxos, que a clevolveron clespois ele visita- la tumba 

do Apóstolo. De aí a indumentaria xacobea . 



ó fondo obsérvase unha gruta, moi forzada na súa 
connotación orográfi ca , totalmente copiada clou

tras obras, onde a tradición di que viviu durante 
dezasete anos ata a súa marte acontecida o 4 ele se

tembro de 1170. 

O texto lateral di en mal latin: "Ego Rosalia Sinibaldi, 
Quisqitinae, et rosarwn Domini filia , amare Domini mei 
]esu Christi in hoc antro habitaii in clecrevi, Sefwr de 
Quisquina", (por amor ó meu Señor Xesuscristo habi

tarei nesta gruta ata morer). 

Ademais da sinatura do autor, Berrueco Fecit, ten 

unha alusión ó pé da Santa que di: "Qiwm pi1lchri 
sunt grem1s tui, fi lia Principis", (que fermosos son os 
teus pasos, filia do Príncipe), aludindo por suposto ó 

seu pai o nobre parente de Carlomagno , e ós pasos 

cara á vida retirada do mundanal ruíclo . 

A obra foi encargada polos relixiosos da Compañía 
de Xesús para o seu Colexio élo Espírito Santo , o 

máis importante da ciclade, convertido hoxe na Uni
versidade Autónoma de Puebla . 

E.M. 

l.> 

Bibliografía: ENGLEBERT, O.: La Flor de los Santos, México , Im prenta Ideal, 1985; MERLO, E. : 
Catálogo de las Pinturas del Museo Uni versitario de Puebla, Puebla (México), BUAP, 1997; PÉREZ 
DE SALAZAR, F.: Historia de la Pintura en Puebla, México, UNAM, 1994; RODRÍGUEZ MIAJA, 
F.: Una Cues tión de Matices. Vida y Obra dejttan Tinaco , Puebla (México), UlA, 1996. 
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A DIVI NA PEREGRINA. 

LUIS BERRUECO. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVIII. ÓLEO SOBRE LENZO. 

PROCEDENTE DO SEMINARIO DE SAN FRANCISCO DE MISIONES DE 5 AHAGÚN. 

QUERÉTARO (MÉXICO). MUSEO DE ARTE DE QUERÉTARO, N. 0 INV. 55512 

Un dos xéneros máis atractivos da pintura novohispana é o da "imaxe das ima

xes", quer clicir, copias , moitas veces "verclacleiras", ele ca el ros ou esculturas que 
pola súa importancia se mandaban pintar á conta clunha devoción moi particu

lar. Entre todas estas imaxes -que contemplaban tanto clevocións marianas coma 
cristolóxicas- , o.aiate guaclalupano foi sen lugar a clúbiclas a que maior difusión 

logrou, pero a ela agréganse innumerables clevocións, algunhas moi estrañas, 
como o caso da Divina Peregrina, Virxe que segundo a inscrición da pintura ve

nerábase no santuario ele San Francisco ele Misiones ele Sahagún. 

Esta encantadora versión da Peregrina clébese a un dos pinceis máis importantes 

da escola poboana: Luis Berrueco, artista activo no primeiro tercio do século 

xvm e que gustaba ele adornar con prolixa riqueza os seus personaxes (véxase a 
serie da vida ele San Francisco ele Huaquechula, Puebla), aíncla que para o efecto 

clesta obra, a peaña ele prata, o luxoso vestido callado ele ouro e pedrerías, así 

como as vistosas perlas nos aretes e o colar, deben corresponderse ó clouraclo e 
rico enxoval co que contaba a orixinal da Virxe no convento ele Sahagún, poboa

ción que por certo foi canteira ele famosos evanxelizaclores ele Nova España como 

o célebre frade Bernarclino. Coma el, outro franciscano clebeu cruza-lo Atlántico 
e le.var a Puebla ele los Ángeles unha estampa da Peregrina, devoción que como 

asenta Rogelio Ruíz Gomar, explica o seu nome· mercé á iconografía que a acom
paña: sombreiro, longo caxato e esclavina que se ve adornada coas vieiras que 

aluden ó Apóstolo Santiago'. 

Nota 

1 RUIZ GOMAR, R. (1986), p. 167. 

Bibliograíia: RUÍZ GOf\1AR, R.: "Las colecciones de pintura del Museo Regional de Querétaro". En 
Musco Rcgio11a/ de Q11 crétaro. 50 Alias, Querétaro, Gobierno del Estado ele Querétaro , Dirección ele 
Patrimonio Cultu ral , Secretaría ele Cultu ra y Bienestar Social, 1986, pp. 113-233 e 166-167. 

P.A.] . 
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SAN XOSÉ. 

ANÓNIMO FILIPINO. SÉCULO XVIII. ESCULTURA TALLADA EN MARFIL E 

POLICROMADA CON ACCESORIOS DE PRATA. 42 X 16 CM. 

CIDADE DE MÉXICO. MUSEO fRANZ MAYER 

Durante o período colonial en México, e a través dos contactos comerciais co 

ori ente, as esculturas talladas en marfil foron moi apreciadas pola poboación civil 

así como pola lgrexa Católica, alentando a manufactura ele marabillosas pezas tra

ballaclas en marfil por mans filipinas e chinesas. Esta figura ele San Xosé é un bo 

exemplo, no que se amasan as faccións orientais no seu rostro así como o manexo 

ele posturas e vestimentas. No seu momento a peza foi parcialmente policromada, 

sen agachar por completo o nobre material que a constitúe. Esta imaxe ele San 

Xosé recolle elementos pereg1inos nas sandalias, sombreiro e cabaza, senclo esta úl

tima, xunto co bastón que o sostén, un fermoso traballb ele ourivería mexicana. 

G.].A.L. 
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SAN MIGUEL ARCANXO, TALLA FILIPINA DE MARFIL. 

ANÓNIMO. ESCOLA HISPANO- FILIPINA. PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII . 

70 CM DE ALTO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE CONXO 

A vella abadía prerrománica, situada na vía romana da peregrinación de Composte
la a Iría Flavia, creación ele San Pedro de Mezonzo (995-1103) para a rama femini

na benedictina, reformada por Diego Xelmírez en 1129 e, a partir ele 1482, conven
to da rama masculina da Orcle da Nosa Señora da Mercé, é nas súas manifestacións 

histórico-artísticas unha síntese das secuencias culturais da cidade do Apóstolo'. 

O San Miguel é unha singular peza conservada en Conxo2 , que conta cunha pro
lixa relación documental de grande interese para o seu coñecemento . Aparece in

ventariada no Libro de Aumentos da Sacristía e Yglesia, no trienio de 1749-1752: 
"una imagen de S. Miguel ele maifil, con peana ele madera exquisita, espada, broquel 
y mttrrión de plata, con SL! plumaje y capa ele tela de china bordada", ou "capa en
camada bordada en chinesco". É un agasallo, entre outros obxectos importantes, 

ele frei Luís Armida3, "Vicario General de las Provincias ele mteba Espai'ia, hUo de este 
Convento de Santa María ele Conjo"4

• A imaxe formou parte dos fastos ornamen

tais da igrexa maior, colocada "sobre el tabemárnlo viejo ... ''5, ata a reforma neo
clásica do retablo maior en l 785ñ. 

A ebúrnea talla está formada por grandes pezas de marfil, na súa clásica repre
sentación ele guerreiro, brandinclo coa man clereita a ílamíxera espada , "el raio que 
tenía S. Miguel"' -a actual é ele ferro prateaclo-, e na esquercla porta o escuelo, 

o "broquel" co símbolo da Santísima Trinclacle: triángulo con olio ó centro e as ini
ciais do "Q(Ltien) C(omo) D(ios)", que estivo chapado ele prata segundo a docu

mentación. Ríxido de carpo, leva levantada a perna clereita para pisar a Lucifer. 

Del nada di a documentación, non senclo que a "peana (es) ele madera exquisita", 
seguramente ele ébano, aíncla que a tradición oral ele Conxo di que tiña clebaixo 

o pé un cierno de acibeche, substraído nos anos trinta. Segundo Carré Alclao" le

vaba armadura de prata, responclenclo en efecto a unha parte da imaxe menos ela

borada. A irnaxe debeu estar policromada. 

A cabeza está toucacla cun "monión ele plata, con su plwnaje'', -o actual é un sim

ple casco de ferro prateaclo, decorado con gravacións xeométricas e rosáceas, e 

leva unha barra de madeira para suxeita- lo penacho (inexistente)-. Do casco 

colga a malleta ata os ombros, cleixanclo libre a melena ele gueclellas crechas, que 

enmarca un rostro ele inscrición triangular: ele ampla fronte e queixela aguda, con 

riscados olios horizontais, pálpebras caídas e beizos apenados nos que se debuxa 
o clásico hermetismo oriental. 



Os caracteres estilísticos levan ás illas Filipinas9 , 

como lugar ele orixe da peza, realizada por artistas 
inclíxenas ou sangleys chineses, baixo unha forre in
fluencia hispa_na, sobre todo andaluza. -A imaxe, o 
mesmo que as clemais procedentes clestes obracloi
ros filipinos , amosa esa simbiose artística entre 
Oriente e Occidente. 

A documentación ele Conxo' chama a atención sobre 
o toucado oriental da capa de tea encarnada de Chi
na, con bordados chineses, que caía . entre as ás es
tendidas, feitas de táboas finas de marfil , dándolle 
impresión de movemento á figura. 

O camill.o percorriclo pola peza, traída dende Méxi
co, indica a súa procedencia. 

A.B.l. 

Notas 

1 BARRAL IGLESIAS, A : Sc111tll Ma ría la Rea l de Conxo, A Co
rufia, 1992. 

BARRAL IGLESIAS, A. : "La talla de marfi l de San Miguel Ar
cángel". En Sa nta Ma ría la Real ... Op. cit., pp. 163-1 65. 

' Libro del aumento de la Sacristía e Yglesia, Arquivo do mos
teiro de Poio (Pontevedra), ms. 13, fols. 52 r., 57v. e 64v. 

' Libro de los religiosos c¡lle han 111L1erto en este Co11 ven.to de 
Conjo, Arquivo do mosteiro de Poio (Pontevedra), ms. 26, 
fo l. 19r. 

' Libro del alimento .. Op. ci t. , fo ls. 82v. e 72r. 

" Libro de arnerdos del Conven to de Co11jo: 1789, Arquivo do 
mosteiro de Poio (Pontevedra), ms. 19, Sr.; "Inventario de 
E. Campos de 1922". En Libro de In ventarios de Conjo, fo l. 
2r. y 2v. A.I-1 .D., fa¡ referencia a que se atopa no mesmo si
tio da capela maior. 

' Libro del m1111ento .. Op. cit., 81 v. 

" CARRÉ ALDAO, E.: Geografía del Reino de Gcilicia, A Coru
fia , 1980. 

' PI]OÁN, ]. : "El arte del sureste asiático". En Historia del 
Arte, Barc.elona, 1970, pp. 26 1 e ss.; CABRE RO 
FERNÁNDEZ, L.: "Filipinas (Pipilinas), Arte". En Gran En
ciclopedia Rialp, Madrid, 1971 , t. 10, p. 140. 
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TERNO FILIPINO. 

ANÓNIMO. CHINA. CA.1670. RAso DE SEDA, FÍOS DE SEDA DE VARIAS CORES. 

CASULA: ll0 X 80 CM, DALMÁTICAS: ll0 X 90 CM, CAPA PLUVIAL: 280 X 150 CM. 

XUNQUEIRA DE AMBÍA (ÜURENSE). COLEXIATA 

A excolexiata de Xunqueira de Ambía conserva un terno completo dunha rique

za exótica e sorprendente. Sobre a súa procedencia e circunstancias non se sabe 
nada concreto. A pertenza de Xunqueira ó bispado de Valladolid pode ser unha 

pista que oriente sobre a súa orixe, dada a existencia na cidade castelá dunha co

munidacle agostiña; os seus frades destinábanse ás misións filipinas e adoio facían 

de enlace para diversas encargas cleste tipo. 

Evidentemente atopámonos cun típico bordado cantonés realizado sen contar ca seu 

posterior destino litúrxico, dada a ausencia de élementos cristiáns no mesmo; como 

noutros moitos casos, o admirable bordado inclúe llores, árbores, animais; son moi 

vistosos os pavos reais neste terno de Xunqueira, que en recargada composición sor
préndenos pola vivacidade das súas cores e polo exquisito bo gusto de tódolos ele

mentos decorativos, que se une a unha coidada técnica, cunha perfección tan alta no 

bordado que chegan a parecer teas pintadas. A confección_ dos ornamentos sagrados 

é probable que se realizase en Filipinas, onde chegaban as pezas de seda en bruto, 

utilizando no cleseño as formas que eran comúns na España do momento. 

Estes productos de luxo e alto grao de estima transportados en barco a Manila, e 
dende alí no galeón de Acapulco rumbo a América, eran clespois conducidos ata 

Europa e, en concreto, a España. 

A casula ele Xunqueira optou por un reciclo con elementos exclusivamente ílorais 
que, probablemente, se traten de peonias. As restantes pezas do terno inclúen di

versos tipos de animais, aves e cuaclrúpeclos, con especial protagonismo dos pavos 

reais coas súas aristocráticas colas estencliclas. Estas sedas íloreadas eran coñeciclas 
· comunmente polos españois, con evidente oportuniclacle, como "primaveras". 

Canto á cronoloxía aventuramos unha elata próxima ó clerracleiro tercio do sécu

lo XVII. O estilo do borclaclo debe encaclrase dentro da dinastía Ching, que co
rneza en 1644. A relación formal con obras como a cortina do Museo ele San Ro

que ele Lisboa, datada na segunda metacle do século XVII, inclúcenos a propoñer 

esta data aproximativa, que tamén avala o uso cluns motivos semellantes en pe

zas de porcelana coetáneas. 

A orixinaliclacle e exotismo cleste terno ele Xunqueira recoménclano como un dos 

conxuntos máis fermosos ele sedas chinesas en España. 

Por prirneira vez merecen estas obras o privilexio da súa exposición pública. 

Bibliografía: No cwni11i10 dojapiio, Lisboa , Museo ele San Roque, 1993; SIERRA DE LA CALLE, 
B.: \/irnl os de Acc1pulco, Vallaclolicl , 1991. 

M.A.G.G. 
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TERNO DO BISPO FRAY JUAN ANTONIO GALLEGO. 

ANÓNIMO. CHINA? CA. 1780. RASO DE SEDA, FÍOS DE SEDA, OURO E PRATA. 

CASULA: 110 X 80 CM; DALMÁTICAS: 110 X 90 CM; CAPA PLUVIAL: 280 X 150 CM. 

HOSPITAL DE ÓRBIGO (LEÓN). IGREXA PARROQUIAL DE SAN XOÁN BAUTISTA 

O bispo franciscano frei Juan Antonio Gallego nacera e fara bautizado o 20 de 
marzo de 1729 na igrexa parroquial de San Xoán Bautista ele Hospital de Órbi
go. Misioneiro en Filipinas, foi consagrado bispo de Nova Cáceres o 31 ele ou
tubro de 1779 e posteriormente nomeaclo arcebispo de Manila en 1788, gober
nándoa ata a súa morte o 16 de maio de 1790. Con probabilidade , por manda 
testamentaria, deixoulle á súa parroquia natal como afectuoso recordo este ter
no que chegou a Hospital no ano 1795, cinco anos despois do seu pasamento , 
como declara recoli.ecida unha inscrición que corre na predela do retablo rnaior: 
"DOROSE ESTE RETABLO SIENDO VICARIO DON ANDRES GALLEGO, AÑO DE 

1796, AÑO SIGUIENTE AL DE LA BENIDA DE UN TERNO QUE YLLMO. SR. DN. 

JUAN ANTONIO GALLEGO, ARZOBISPO DE MANILA Y NATURAL DE ESTA VILLA SE 

SlRVIO REGALAR A ESTA IGLESIA". Así mesmo, un víctor coas súas armas quedou 
na igrexa como mostra de gratitude. 

Trátase dun completo terno pontifical con casula, dalmáticas, tres panos umerais, 
capa pluvial e máis un palio. Todo o conxunto está realizado en seda branca con 
bordados con fíos de diversas cores (rosa, vermello, azul, verde e morado) e abe
lorios planos que compoli.en series de flores, guirlandas e roleos, que se dispoli.en 
con buscada simetría e que foron traballados con coidada técnica. Á decoración 
predominantemente vexetal engádese no palio unha custodia ricamente bordada 
e nos urnerais, cubre-cáliz e remates das estolas con ricas cruces de brazos iguais 
inscritas en círculos festonados. 

É ben sabido que estes bordados, comunmente chamados "ele Manila", eran en 
realidade obras realizadas en China que despois, a través de Filipinas, facíanse 
chegar a Espali.a, onde tili.an unha grande aceptación. O caso que nos ocupa é 
probablemente clesta mesma procedencia, aíncla que quizais se ofreceron para a 
súa elaboración modelos hispanos para o deseiio das pezas, tal vez xa realizadas 
en Filipinas, que 111anteli.en as formas, franxas e caídas propias deste tipo de ves
timentas litúrxicas durante os séculas XVI a XVlll. 

Cronoloxicamente datamos esta obra arredor do ano 1779, pois supoli.emos que 
puido se-lo terno pontifical do propio bispo Gallego, elaborado, como era costu
me, con motivo da súa consagración episcopal en outubro ele 1779. O número ele 
pezas do mesmo avala esta hipótese e por iso remitiríase a Hospital despois da súa 
morte. A ausencia de rocalla e o mantemento das tres franxas verticais na casula, 
que xa se elimina nos derradeiros anos do século, propician esta datación. 

Aínda que sen a recargada e complexa serie de labores doutras obras ele bordado 
coa mesma procedencia, este terno de Hospital é un bo conxunto elaborado con 
exquisito e sobrio gusto compositivo e boa técnica. 

M.A.G.G. 
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XOGO DE CANDEEIROS. 

ANÓNIMO. FILIPINAS. C A. 1790. PilATA FUNDIDA, REPUXADA E CICELADA 

E CRISTAL PINTADO. 60 X 28 CM. 

HOSPITAL DE ÓRI31GO (LEó N). IGREXA PARROQUIAL DE S AN XOÁN B AUTISTA 

Como mostra de afecto á súa parroquia natal, Hospital de Órbigo, en pleno Ca
miño ele Santiago, juan Antonio Gallego, bispo de Manila nas illas Filipina, doou 
en 1795 un precioso terno, ó que acompañaban media clucia de candelabros. 

Non ternos moitas referencias sobre obradoiros de ourivería filipina, pero toman
do como base estas vistosas obras hai que deducir que naquela afastacla tena sou
beron, acertadamente, conxuga-las influencias da metrópole - como amosan as 
formas rococós, tan evidentes no traballo da pratería dos candelabros- , coas de
bidas ó repertorio decorativo oriental, caso clesas flores en vermellos, verdes e ou
ros pintadas sobre cristal e que son semellantes ás que se bordan nesas mesmas dé
cadas en ornamentos e vestidos de cerimonia. Tamén é debedor clesa mestura de 
influencias o deseño, estraiio ós usos hispanos, aínda que con elementos como o 
vaso do hastil que si é utilizado como decoración en obras de ourivería española. 
O resultado son unhas obras de estra1i.a tipoloxía realizadas con boa técnica. 

Concibiclos como pezas ele visión unicamente frontal, só foron traballaclas pola 
parte dianteira, mantendo unicamente o mechero cilíndrico as tres climensións 
por eviden te necesiclacle práctica . Esta solución, que resume a ob ra ó esencial, 
está dentro clesa estética tan barroca que se contenta coa aparencia e resólvese 
como atractivo pero falso obxecto triclini.ensional. 

M.A.G.G. 
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CUSTODIA DE SOL. 

ANÓNIMO. LIMA (PERú). 1685. PRATA SOBREDOURADA CON ESMALTES 

"CHAMPLEVÉ". 70 X 22 X 22 CM A BASE E 33 CM DE SOL. INSCRICIÓN DE DOAZÓN 

NA PARTE INTERNA DOPÉ: ESTA CUSTODIA ES DEL SANTISIMº (ACRAMº, LA 

DIO SV ESCLABO FRANCO RODRIGES DE RIBADENEIRA PARA LA YGLESIA 

DE SAN CEPRIAN DE PADRENDA EN EL OBISPADO DE TVI REINO DE 

GALICIA EN CUIA IGLE<;:IA FUE BAUTISADO, 1 <;:E ACABO EL AÑO DE 1685. 

PADRENDA (ÜURENSE). IGREXA PARROQUIAL 

·Dentro duns modos de facer non inhabituais, que se achegan á excelencia, na pra

tería colonial, a custodia de sol de Padrenda pode presentarse como un dos exem

plares máis salientables e paradigmáticos saídos dos obradoiros limeti.os. Peza de 

gran calidade técnica cun coidado estudio de proporcións e uilha acertada distri
bución dos elementos ornamentais ofrécesenos plena de barroquismo. 

Se a inscrición de doazón permítenos coti.ece-la data da súa execución e as cir

cunstancias da súa presencia nesta apartada parroquia ourensá, ata tempos re

centes do bispado de Tui , a ofrenda xenerosa dun indiano, Francisco Rodríguez 

de Ribadeneira, á igrexa onde foi bautizado - a linguaxe formal da obra: base ca
drada sobre poutas con remate a modo de faldón, esmaltes, os numerosos torna

puntas de ces, o sol de traza complexa con resplandor calado a modo de encaixe 

composto por raiolas unidas por ces con esmaltes e os remates de perillóns-, 

permítenos situa-la súa procedencia en Perú e probablemente saída dun obra

doiro de Lima, onde nos derradeiros anos do século XVIl prodúcense obras moi 
semellantes, como as de Fustiti.ana, Ali.orbe e Olite en Navarra, catalogadas por 

María do Carme Heredia, ou outros exemplares coas mesmas formalidades en di

versas partes de Espali.a estudiados por Cristina Esteras. 

A custodia de Padrenda , qi'.i;é. por vez primeira se expón e se adscribe a obradoi

ros americanos, enriquece a súa iconografía no remate do hastil e como base do 

sol cunha representación pertinente dun pelicano, que por ferirse o peito , segun
do a mitoloxía , para da- lo seu propio sangue como alimento ás súas crías , é sím
bolo de Cristo Eucaristía. 

Perfectamente conservada, a súa posta en valoré significativa dentro da ourivería 
barroca conservada en Galicia. 

Bibliografía: ESTERAS MARTÍN, C.: 01Jebrería liispa11oamerica11a, siglos XVI-X/X, Madrid, 1986; 
l-IEREDIA MORENO, M."C. e ORBE SIVATTE, M. e A.: Arle Hispa11own erica110 en Navarra, Pam
plona, 1992; I-lERVELl.A VÁZQUEZ, j. : Ga/icia a Fondo. Baixo Arnoic1 , Vigo, 1998, p. 177. 

M.A.G.G. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

R ICARDO MARTÍNEZ COSTOYA. ESCOLA COMPOSTELÁ. 1890. 
PRATA NA SÚA COR, FUNDIDA, REPUXADA E CICELADA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. TESOURO DA C ATEDRAL 

Pode considerarse ó prateiro Ri_carclo Martínez Costoya, pola caliclacle da súa arte 
e ampla producción, como o ourive compostelán máis importante do contorno ele 
1900. Traballou con José Losada e Eclu_arclo Rey na fundición e cicelaclo da urna 
do Apóstolo Santiago, peza que marca ele modo moi significativo o tránsito da µra
tería compostelá do século XIX ó XX. A urna é unha obra clun enorme significado 

-simbólico e ele notable importancia histórico- artística, ó estar inspirado o seu 
ecléctico cleseño na perdida tabula retro altmis xelmiliana, coñecicla polos clebuxos 
ele Vega rVerclugo, inserínclose na súa fronte un Cristo Pantocrátor que copia un 
dos románicos conservados no Museo da Catedral ele Santiago; a tapa resólvese á 
maneira ele tellacliño a catro vertentes, decorado por un crismón e clúas cunchas 
ele vieira, evocación das cubertas a catro augas dos sartegos paleocristiáns. 

A escultura en prata fundida e cicelacla ele Santiago Peregrino tamén posúe este 
carácter historicista . A peza foi unha encarga do cabido catedralicio, para cele
bra- lo segundo clescubrimento do corpo do Apóstolo (1879), seguinclo a tradición 
da institución ele impulsa-lo culto xacobeo con obras ele devoción ele extraordi
naria caliclacle . O momento era o adecuado para unha encarga clestas caracterís
ticas, ó esta- la Igrexa ele Santiago moi esperanzada no éxito do pulo das peregri
nacións xacobeas alentado polo labor pastoral e organizativo do carcleal Martín ele 
Herrera. A nova imaxe arxéntea do Apóstolo, elevada sobre un podio finamente 
labrado con heráldica xacobea enmarcada por motivos decorativos neobarrocos, 
baseábase, no esencial, no modelo proposto en 1764 polo prateiro pontificio 
Louis Valaclier1• 

En 1765 o altar maior catedralicio enriquecíase cunha gran lámpada e clúas ara
ñas ele prata cloaclas polo mestrescola Diego Juan ele Ulloa, realizado por Vallaclier 
o ano anterior en Roma. Unha das arañas ele curvadas formas e decorada con 
grande aparato ele querubíns e decoración vexetal, está presidida por unha mag
nífica escultura en prata sobreclouracla ele Santiago Peregrino. Aíncla tenclo no Te
souro catedralicio exemplos notables da ourivería baixomeclieval susceptibles ele 
ser. copiados - Coquatrix, Roucel, lsorna-, seguinclo unha traxectoria artística 
marcada polo cleseño neomeclieval da urna apostólica, Ricardo Martínez abando
na tocia tentación neogótica e reinterpreta o clasicismo barroco romano ele Valla
clier. A elección da fonte ele inspiración poclería ter partido clalgún membro da 
institución comitente, pasto que a tendencia estética do ourive, nas súas obras ele 



maior empeüo, decídese por formas neogoticistas, 
como proban as cruces parroquiais de San Martiüo 
de Porto, San Mamede de Laraxe, Santa Cruz de 
Mondoi e San Cremenzo de Pazos (1913). 

O Santiago Peregrino fundido en 1890 para o cabido 
compostelán viste túnica e manto apostólicos de 
plásticas dobras, cubrindo os seus ombros con escla
vina decorada por cunchas de vieira. O carácter 
evanxelizador aumenta cos pés espidos e o libro que 
leva o Apóstolo na súa man esquerda, mentres que a 
dereita suxeita con firmeza o bordón de peregrino. O 
feito de que sexa unha imaxe de rostro sereno e acti
tude de gran prestancia , non impide que exista unha 
elegante sensación de movemento de panos, dado 
que Santiago o Maior está en marcha, co rostro leve
mente ladeado e a mirada alzada. 

F.S. 

Nota 

1 BARRAL IGLESIAS, A. (1997) , p. 238. 

Bibliografía: BARRAL IGLESIAS, A. : "A ourivería no século XX". En Galicia, Terra Úním G(1/icia, 
1900-1990, Santiago de Compostela, 1997; Ídem: "As artes suntuari as compostelanas no século 
XX". En Pmteria e Acibec11 e en Santiago de Compostela, Santiago de Composte la , 1998, p. 395 . 
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URNA DAS RELIQUIAS DE SAN TROCADO. 

jUAN DE NÁPOLES. VALLADOLID. 1601. PRATA LABRADA, CICELADA, 

GRAVADA E REPUXADA, CON ESMALTES. 89,2 X 47,5 X 59,6 CM. 

CELANOVA (OURENSE). IGREXA CONVENTUAL, RETABLO MAIOR . 

Á clereita do espectador do magno retablo maior da igrexa do mosteiro ele Cela

nova, nunha fornela con celosía e disposición simétrica á urna que garcla as reli

quias ele San Rosenclo, consérvase a que contén os supostos restos ele San Troca

do, varón apostólico, discípulo do Apóstolo Santiago e bispo ele Guaclix. As 

reliquias cleste Santo chegarían en tempos da invasión árabe a Santa Comba ele 

Bancle, na procura ele seguriclacle. 

O alto poder económico do mosteiro celanovés permite a encarga nos anos pri

meiros do século 1'.'Vll clun conxunto ele obras ele ourivería clunha gran caliclacle 

técnica dentro do manierismo elegante da ourivería do momento, entre elas esta 

urna con labores ele cintas, cariátides, tarxetóns con esmaltes, remates ele bólas e 

coiclaclas escenas haxiográficas que se encaclran pola relación ele San Trocado con 

Santiago dentro da iconografía xacobea. 

O autor, como declara a propia obra, é juan ele Nápoles, recoñeciclo prateiro va

lisoletano que realiza esta obra en Celanova, en 1601 , coa colaboración clun obra

cloiro no que están Marcelo ele Montanos e Miguel ele Mojados, que demostrarán 

individualmente a súa capaciclacle na arte ouriveira. 

Na base corre unha inscrición, que documenta o traslado dos restos e fabricación 

da urna relicario , que di textualmente: 

CLAUDUNTUR THECA HAC TORCUAT! MARTYRIS OSSA CLAUDlUS H!C 

PRAESUL, CLAUDERE FEClT EA: KALENDlS MART!l. ANNO 1601. OPER!S 

ARTIF!CE !OAN NE DE NAPOLES MUDARRA, VALL!SOLETAN! !NCOLA: 

BURG! VERO ORIUNDO. 

(Están pechados nesta arqueta do mártir Trocado, mandounos pechar Claudia, sen
do aquí prelado o primeiro de marzo de 1601. Sendo o artífice da obra juan de Ná

poles Mudarra, veciño de Vallaclolicl, pero oriúnclo ele Burgos). 

As catro escenas haxiográficas da fronte resólvense co acerto compositivo e a ex

plicación das. mesmas ofrécena-las corresponclentes cliclascalias en latín co se

guinte comicio: 

l. Baixo a imaxe do Santo, sentado no seu trono coa mitra e báculo e en 

actitucle ele benclicir coa man clereita, !ese: 

MVNERE SACRATO PERFVNGENS/ PRAESUL!S ACCI/ H!SPANIAE CHR!ST! 

PRAEDlCAT/ IPSE F!DEM. 

(Cumprinclo o oficio sagrado ele bispo ele Acci en España, e l mesmo predica a fe 
ele Cristo) . 

2. En primeiro plano o Apóstolo Santiago ele pé e co seu báculo ele pere

grino na clereita, impón a súa man esquercla sobre a cabeza ele San Tro

cado, axeonllaclo ante el. En segundo plano o Santo revestido ele ponti

fical, agarcla ser clegolaclo. 



TORCUATl)S FIDEI NORMAM/ EXPLANANTE JACOBO/ SUMIT, QUAM 

PROPTER PRAE/MIA MORTE PARIT. 

(Trocado recibe a doutrina da fe da predicación de Santiago; e por ela, coa mon e, 
conquista os premios). 

3. O milagre da ponte derrubada cando Trocado e os seus compañeiros 

son perseguidos polos xentís, dos dous arcos da ponte está roto o pri

meiro e vese a un xentil cando cae, coa actitucle desesperada do que 
quere apoiarse en algo. 

GENTILIUM SANCTUM MORTI/ SOCIOSQUE SECUTA,/ PONS RUIT & 

MIRE FLUMINE/ TURBA PERIT. 

(Canelo unha multitucle ele xentís perseguía ele morte ó Santo e ós seus compañei
ros fúndese a ponte e milagrosamente perecen no río). 

4 . Sobre unha escalinata de catro chanzas vese un sartego no que ten as súas 

raíces unha vizosa oliveira ele abundante ramaxe, facendo alusión á mila

grosa oliveira da que se obtiña un aceite que se usaba como medicina. 

AD TUMULUM SANCTI FESTO VENIENTE QUO/ TANN IS FLORES FRUC

TUM PINGUIS/ OLIVA DABAT. 

(Xunto ó sepulcro do Santo, ó chega-la súa festa, unha vizosa oliveira ciaba fl ores e 
froito tóclolos anos). 

Pola súa situación case inaccesible esta prezada obra é practicamente descoñeci

da. Esta é a primeira ocasión en que se expón , poñéndose de relevo tanto o seu 

interese artístico coma inconográfico dentro da temática xacobea. 

M.A. G.G. 

Bibliografía: GARCíA CH ICO, E.: Dow mentos para el estudio del arte fil Castillc1, plateros ele los siglos 
XVI, XVII y ){\!111 , Vallaclolicl , 1963; GONZÁLEZ GARCíA, M.A.: "San Torcuato y la leyenda jacobea 
del puente derribado en un cuadro procedente del monasterio ele Celanova". En Actas. Congreso sobre 
o camiiio xaco/Jeo na provincia de OL1rense, Santiago ele Compostela, Xunta el e Galicia, 1995 , pp. 
165-1 75; GONZÁLEZ GARCíA, M.A. e PEREIRA SOTO, M.A. : "El relicario ele la Iglesia Conventual 
del Monaste rio de San Salvador ele Celanova", Parla da Aira , Ourense, n.º 8, (1997- 1998), pp. 27- 28. 
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. PRATERÍA COMPOSTELÁ BARROCA E NEOCLÁSICA. 

CRUCES PROCESIONAIS, CÁLICES E OSTENSORIOS 

As cruces parroquiais rnáis antigas conservadas en Galicia son rneclievais, pero é 

no século XVI canelo a súa estructura se regulariza: cruz grega, caclrón caclraclo, 

brazos ílorclelisaclos, próximos xa á forma trilobulada, resaltes figurados co tetra

rnorfos e macolla rnoi clesenvolvicla, tipo pavillón, sobre a que se representa un 

apostolado . As lernbranzas góticos non tardarán en desparecer, impoñénclose as 

macollas simétricas e bulbosas e novos elementos decorativos corno os querubíns. 

O tipo ele Cristo, sempre representado sobre o anverso do caclrón, irá evolucio

nando paralelo á escultura. 

A comezos do século XVll as macollas seguen senclo simétricas, cun corpo cen

tral cilíndrico n1oi potenciado, e a ornamentación introduce algúns dos elemen

tos máis característicos do período barroco, como os "ces" e "eses", que dinami

zan a decoración e aíncla a propia estructura, xa que poden proxectarse 

perpendicularmente no espacio a modo ele asas, e, aclemais, comeza a utilizarse o 

repertorio purista ele motivos xeométricos , ele maior tamaño e resalte , que convi

virá co renacente. 

A cruz ele Santiago ele Barbaclelo elata do primeiro tercio do século XVlll , pero 

está aíncla moi ligada ós presupostos do século XVll . Arranca clun pé liso , sen 

decorar, ó que segue a macolla, lixeiramente asimétrica con clous elementos 

abombados nos extremos e, entre eles , outro cilíndrico moi potenciado , os 

tres rodeados ele costelas verticais a modo ele asiñas en forma ele "eses" e "ces" 

que dinamizan o seu perfil ó tempo que cintan os corpos e separan os cam

pos decorativos. Os brazos posúen aíncla remates trilobulados, case acoiraza

clos, e clinamízanse con resaltes semicirculares, pero a cruz é xa marcada

mente latina e presenta un caclrón circular, que se irnpofi erá dende este 

momento, do que parten , ocupando a bisec triz dos ángulos formados polos 

brazos, unhas borlas. A decoración, pictórica e miúcla, combina o repertorio 

renacente ele acantos e engastes con rosetas inscritas en formas romboiclais 

· curvilíneas propias do século XVll . Sobre o anverso do caclrón a imaxe ele 

Cristo, aíncla ligada ós tipos manieristas do século XVll, e, no reverso, o titu

lar, Santiago, representado como peregrino. 

No segundo tercio do século XVlll, representado aquí pola cruz parroquial ele 

Santa Eulalia ele Dumbría, mantense o caclrón circular con borlas, o remate trilo

bulado e o resalte semicircular nos brazos mentres que a macolla acentúa o seu 

carácter asimétrico, con clous elementos principais: o abombado e o cilíndrico, 

que se adorna cun apostolado. A ornamentación faise sinxela e ele maior relevo, 

mantéñense os óvalos e cobran gran protagonismo as vieiras, introducidas no pri

meiro tercio, e, xunto a elas, acoplados ós remates trilobulados, comezan a utili

zarse rombos . A imaxe el e Cristo segue o tipo máis utilizado entre 1740- 50 e 

1790, coa cabeza ladeada cara á súa esquercla e un pano ele pureza que anoa clian

te caenclo voante cintando ámbalas pernas. No reverso do caclrón unha represen

tación da Inmaculada Concepción. 



.. 

Cruz do amigo samuario de Nosa 
Sc1iora de Rocamaclor. Vitiriz, 
Meliele (A Coru1ia). Obraeloiro 
compostelán, !º 1/4 s. XVIII 

Cruz ele Samiago ele Barbaelelo. 
Lugo. Escala compostelá, 
2º 114 s. XVIII 
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. Cruz parroquia l de 
Sama Eulalia de Dumbria 

(A Corufw). 
Escala compostclá, l 763 

Cruz. parroquial . 
José Bouvillc r, 1771. 
S. tvliguel de Cmoirn 

(Pontevedra) 



Cruz pa rroquial ele Santo Acl ri :in 
ele Toba , Du mbria (A Coru1i a) . 
Ángel Piedra , 179 1 

' Cruz parroquial ele Santiago ele 
Tri acastela (Lugo). 
Escola compostelá, 
clerracleiro 1/4 s. XV III 
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A cruz de San Miguel ele Catoira, realizada polo prateiro José Bouviller en 1771, 

posúe xa unha macolla periforme, resultado da fusión total dos elemento~ que a 
compoñían, que se divide en campos mediante querubíns domados, e, aínda que 

mantén nos seus brazos os remates trilobulados e resaltes semicirculares, avanza 
cara ás formas máis dinámicas e polimixtilíneas configurando os r.esaltes con "ces" 

e utilizando unha contracurva para unilos cos extremos da cruz, logrando tamén 

un efecto ele fusión. Fronte ás borlas empregaclas ata agora, do caclrón circular 
parten feixes de raios sobreclourados. A riqueza polícroma dos materiais incide na 

tendencia barroquista e asombrosa á que o prateiro somete o desel1o e o concep

to da peza. No anverso sitúase o Crucificado, que segue o tipo xa visto na cruz de 

Dumbría, e no reverso San Miguel, titular da parroquia. 

Durante o derracleiro tercio do século XVIII nas cruces barrocas regularízase a 
tipoloxía sen introducir demasiadas variacións. Así, na de Santo Adrián de 

Toba, obra realizada por Ángel Piedra en 1791, mantense a mazá bulbosa ou 

periforme con cabezas ele querubíns e o cadrón circular do que parten feixes de 

raios. Entre as navidades , a supresión dos resaltes semicirculares e a maior 

complexiclade e dinamismo dos remates agora de formas claramente polimixti

líneas, así como a decoración de abrochas e flores bulbosas, enlazadas por fo
llas de acanto moi sinxelas, que percorre os brazos. No caclrón disponse a figu

ra de Cristo que segue o tipo visto ata agora e, no reverso, represéntase a Santo 

Adrián, patrón da parroquia. 

Paralelamente, durante este derracleiro tercio do século XVIIl, podemos atapar 

outra variante cunha estructura e decoración iguais ás empregadas por Ángel Pie
dra na cruz ele Toba, pero cun programa iconográfico claramente arcaizante, que 

recupera o apostolado da macolla e os relevos do tretramorfos sobre os remates 

dos brazos, ó tempo que dispón unha representación do santo titular ós pés de 

Cristo, deixando o reverso do cadrón para a efixie da Virxe. A cruz ele Santiago 

de Triacastela, executada en 1780, sérvenos como exemplo clesta variante na que 

se opta pola complexiclacle e riqueza iconográfica, recuperando para iso unha ti
poloxía ele macolla moi anterior que rompe coa periforme imperante. 

A evolución cara ás cruces neoclásicas da clerracleira década do século XVIIl su

pón a simplificación do remate dos brazos, que volven dende a forma enmarcada 

por dous "eses" contrapostos a outra máis ou menos trilobulada, así como a su

presión do caclrón e consecuente acentuación do efecto ele cruz latina, aíncla que 

os raios dos espacios angulares se mante11en. Respecto á decoración, hai que des

taca-la supresión do repertorio tradicional barroco, ele vieiras e cartelas máis ou 

menos arrocalladas, para substituílo por outro máis simple con óvalos en relevo 

e sen enmarcamentos nos remates, mentres que o resto dos brazos cóbrese con 

rectángulos en resalto cos seus lados curtos cóncavos para acoll_er, entre eles, ro

setas tamén en relevo. Todas estas características están xa perfectamente clesen

volvidas na cruz de Santiago ele Berdeogas, realizada por José Francisco Sánchez 

· en 1796. Esta cruz, plenamente neoclásica, posúe sobre o reverso do seu caclrón 

unha efixie do seu santo titular, Santiago o Maior, no seu tipo iconográfico de Ca

baleiro, fronte ó de Peregrino que aparecía nas ele Barbadelo e Triacastela, ámba-



Cruz parroquial ele Santiago ele Berdeogas. 
José Francisco Sánchez, 1796 

Cruz pa rroquial ele Sant iago ele 
Ameixenela, Cee (A Coru11a). 

j acinto Fuentes Marion, 180 1 

Cruz parroquial ele S. Mamede de Abalo, 
Catoira (Pontevedra) 
j acobo Pecul , 1800 
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las <lúas situadas no Camiüo Francés. As cruces de San Mamede ele Abalo e San

tiago de Ameixenda, realizadas respectivamente por Jacobo Pecul e Jacint~ Fuen
tes Marion nos anos 1800 e 1801, permítennos comprobar que a penas existirán 

variacións unha vez creado o tipo neoclásico; só os remates dos brazos da cruz, 

que poden posuír unha forma máis o menos trilobulada o mixtil!nea, e o tipo de 
Crucificado representado sobre o cadrón, que nestas cruces remítenos a un novo 

modelo máis plástico cun pano ele pureza pequeno que se anoa sobre a cacleira 

dereita para caer, voante, cintando a perna. 

Os primeiros cálices que se conservan da escala compostelá son góticos. A súa 

base é lobulada, ás veces mixtilínea, decorada con elementos vexetais e tetramor
fos; o hastil presenta un nó central case semiesférico, repetindo o modelo das cru

ces parroquiais, e a copa é troncocónica, lisa e con filigrana na súa parte inferior. 

Nos cálices plenamente renacentistas consérvase a base descrita, enriquecida con fi
ligrana e cada vez máis plana, o hastil presenta un nó ele floreiro coroaclo por un 
prato e a copa, tamén troncocónica , é moito menos aberta e divíclese ó medio por 

unha moldura. Ó repertorio ornamental vanse engadindo candelieri e querubíns así 

como, a partir de 1550, motivos de recortes en coiro derivados de Dietterling, pro

pios do manie1ismo. Esta estructura permanecerá durante todo o século XVI pero, 

por influencia da pratería escurialense, a ornamentación tenderá cada vez máis a 

unha presencia menor, ata chegar á nucleza total do cáliz ele Santa María de Arzúa, 

cáliz de esmolas do arcebispo compostelán Francisco Blanco, datado en 1581. 

Ó longo do século XVll a supresión total da decoración é moi frecuente, salvo nas 
primeiras décadas nas que aparecen elementos xeométricos propios do repertorio 

purista. Estructuralmente, os cambios respecto ó tipo do cáliz de Arzúa son nota

bles: a base máis alta e configurada por un listel e un tauro, o hastil cun elemento 

cilíndrico e, sobre el, o nó do floreiro composto por un elemento ovoide coroado 
por un touro moi poco saínte e a copa campaniforme moi saínte e dividida . 

Coa chegada do século XVlll prodúcese a fusión do elemento cilíndrico do has

til coa base, ó tempo que comezan a fusionarse os clous elementos do nó do ílo 

reiro, ciando lugar a un nó periforme inicialmente clivicliclo por un xogo ele bo

ceis. Este nó foi introducido polo prateiro Ruiz nas súas obras da década dos 

anos vinte e mantense ata os anos oitenta nos que Jacobo Pecul leva o proceso 

ele fusión ata as súas últimas consecuencias, supriminclo a división e xeranclo 

unha forma plenamente periforme. Entre as obras do compostelán Pecul desta

ca o cáliz ele San Xoán ele Camboüo, peza ele prata lisa , carente ele decoración, 

na que o nó se amosa aíncla bastante pesado e achaparrado, pois é un dos pri

meiros cálices en que o empregou, e a copa subcliviclicla. Paralelamente, ó lon

go ele tocio o século XVlll e especialmente durante o rococó, coexisten versións 

engalanadas e moi ornamentadas ele tóclolos tipos estructu~ais descritos. Du

rante os clerracleiros anos do século XIX Pecul camill.a cara ó neoclasicismo em

preganclo nos seus cálices unha base cada vez máis alta e esvelta, un nó máis 

longo e estilizado e elementos decorativos propios do repertorio do século XIX. 

Outra variante do neoclasicismo é a que busca, durante o primeiro cuarto do 



Cáliz de esmolas do arcebispo Blanco. 
Santa Maria ele Arzua (A Coruña). 
Obradoiro compostelán , 158 1 

Cáliz ele S. Pedro ele Dimo, 
Catoira (Ponteveclra), 
Antohio Reboreclo, 1807 

Cáliz do amigo Santuario de Nasa Se11ora ele 
Rocamador. Vitiriz, Melicle (A Coruña). 
Obradoiro compostelán , 3º 1/3 s. XV II 

Cáliz do Divino Salvador de Cerneda , 
Abegonclo (A Con111a). ' 
Anton io Reboreclo, l º 114 s. ·XIX 

Cáliz ele S. Xoán ele Cambui1o, 
Noia (A Coru11a) 
j acobo Pecul , finais do s. XV II I 
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século XVlll, o "estilo imperio", dando lugar ós cálices chamados "fernancli
nos", nos que se mantén a base e a copa das últimas obras ele Pecul variando tan 
só o nó. O novo nó, ó que se debe o termo fernanclino, imponse na pratería ga
lega da man ele José Reboreclo. Ó principio é aíncla próximo á forma periforme 
pero cun groso listel na súa parte superior que, posteriormente, se disocia total
mente dando lugar a un cilindro, mentres que a inferior se volve case recta. Os 
cálices do Divino Salvador ele Cernecla e ele San Pedro ele Dimo, ámbolos clous 
realizados por Reboredo durante o primeiro cuarto do século XlX, sérvennos 
como exemplo deste tipo que alcanzará unha gran difusión en Galicia. 

As custodias comparten o proceso evolutivo dos cálices, as súas bases e hastís es
tán suxeitos ós mesmos cambios estructurais e decorativos. As catro custodias 
aquí expostas pertencen ó tipo máis frecuente e difundido, o chamado tipo "sol", 
que se caracteriza pola forma circular do seu viril. 

A custodia maior do mosteiro ele Poio, obra ele 1782 atribuícla ó prateiro Manuel 
Bouviller, é unha peza engalanada, totalmente recuberta ele ornamentación vexe
tal e arrocallacla, con formas engacliclas que percorren a base e o fuste con move
mentos irregulares e ondulantes non impeclinclo recoñecer, tras elas, a estructura 
arquitectónica dos cálices que vimos, con fusión entre o pé e o hastil e nó peri
forme. O sol clecórase cun circo ele nubes arrocallaclas, entre as que asoman ca
bezas ele anxos alados e das que parten raios moi recortados. 

A custodia da igrexa parroquial de San Tiso de Mabegondo foi realizada por 
Pecul en 1798 e, como os cálices que o prateiro produce neses anos, presen
ta as características propias do neoclasicismo: base alta, decorada con moti
vos eucarísticos , e nó periforme invertido , esvelto e alongado, decorado con 
estrí.as verticais que acubillan restras ele flores e pequenas cabezas ele queru
bíns. Rodea o viril circular un circo ele nubes do que parten abundantes raios 
de diferentes tamaños. 

Nos primeiros anos do século XlX inaugúrase un novo camiño que percorrerá con 
éxito todo o século, rompendo con tódolos tipos vistos ata agora: os pés serán 
máis movidos e ondulados, con escenas bíblicas e, nalgunhas custodias, con pe
zas exentas ou recortes, mentres que o hastil se substituirase por un anxo que ele
va os seus brazos para soste-lo sol que aíncla se decora cun circo ele nubes, sobre 
as que se sitúan ramos ele vicleira cos seus acios e do que parten os raios. Na cus
todia realizada por Pecul en 1813 para a igrexa de San Paio de Carreira ternos un 
fermoso exemplo do novo tipo: cun anxil1o que sostén o sol sobre os seus brazos 
levantados e que pousa nunha peaña de nubes, coa que se remata unha base ca
lada con escenas recortadas sobre os nervios que a compoñen. 

A custodia ostensorio da parroquia ele Santa María do Camiño, ·realizada por An

tonio Reboreclo durante o primeiro tercio do século XIX, sérvenos como exemplo 
cloutra vía seguida no neoclasicismo, próxima ele novo ós tipos empregaclos nos 
cálices: con pé circular, hastil con nó fernandino e "ces" estilizados, follas, perlas 
e un corcleiro apocalíptico corno decoración. 



Custodia ostensorio. Manuel Bouviller, 3º 1/3 s. XV II I. 
Mosteiro de Poio (Pomevedra) 

Custodia ostensorio. A. Reboreclo l º 1/3 s. XIX. 
Sama Maria do Cami fw, Samiago de Compostela 

Dous candelabros. j acobo Piedra , ca. 1770. 
Amigo santuario de Nosa Se1i ora ele Rocamador. 
Viti riz, Melide (A Conuia) 
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Os incensarios a penas varían a súa estructura dende o renacemento; só o corpo 
do fume e a decoración indicarán a súa cronoloxía. O da igrexa de Santa María 
do Camiño, realizado por Antonio Reboredo no primeiro tercio do século XIX, 
posúe un corpo do fume alto, dividido verticalmente por nervios e horizontal
mente en tres zonas, todas elas caladas e a central máis ancha e decorada con ro
leos que sosteñen unha flor de lis. É unha peza neoclásica que nos remite á de
coración e estilo do seu tempo e autor. 

As pezas da igrexa parroquial de Santa María de Présaras remítennos ás es
tructuras e repertorios decorativos das pezas do último barroco; jacobo Pecul, 
autor da cruz de altar, recorre ós remates mixtilíneos e ó crucificado do tipo 
máis empregado nas cruces parroquiais do momento, e José Nodar Vaamonde 
aplica ós seus candeeiros a decoración arrocallada e a mesma estructura dos 
hastís de cálices e custodias. 

Finalmente, o Santiago Peregrino de Ricardo Martínez, realizado en 1890 para 
conmemora-lo achado das reliquias tralas escavacións de López Ferreiro, inspí
rase no Santiago da lámpada de Louis Baladier da capela maior compostelá. 

Bibliografía: BARRAL, A. : Santa María la Real de Conxo, A Coru!'1a, 1992; LÓPEZ VÁZQUEZ, 
j.M.: "Orfebrería compostelana: La evolución ele las cruces parroquiales en al segunda mitad del 
s. XVIIl y el primer tercio del s. XIX", Cadern os de Estt1dios Galegas, XXXll , (1981), pp .517- 523 ; 
Ídem: "Tipologías ele la orfebrería religiosa gallega". En Oro, plata y piedra para la escena sagra
da en Galicia: curso de 01febreria y arqt1itectura religiosa , A Coruña, 1995, pp. 91-127; PRATERiA 
e Acibccl1e en Santiago de Compostela , Santiago ele Compostela, 1998; SINGUL, F: "La orfebrería 
religiosa en Catoira (Ponteveclra). Noticias documenta les y obras" . En Hom enaje a Xosé filgt1 ei
ra Va/verde, tomo 52 , 1998, Museo ele Pontevecl ra . 

R.VS. 



Caldeiritio. Amigo santuario de Nasa Setiora de Recamador. 
Vitiriz, Melide (A Conuia) 

Incensa rio e naveta. Santa María do Camiño, 

Santiago de Compostela. l º 1/3 s. XIX 
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Incensari os e naveta. j acobo Piedra , 
ca. l 770. Amigo santuario de Nasa Setiora 
de Rocamador. Vitiriz, Me lide (A Corutia) 
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OURIVERÍA POPULAR EN HONOR A SANTIAGO 

Como ocorre ó estudia- los adornos ele tóclolos grupos culturais, son moi nume
rosas as lecturas que poden realizarse da xoiería asociada á indumentaria tradi

cional. Ó valor económico das materias primas utilizadas na súa fabricación hai 

que engaclir muras cuestións como a calidade da execucción das ·pezas, a súa dis
posición sobre o corpo, as circunstancias baixo as que se locen ou a trama de va

lores materiais e espirituais que explicitan. 

Neste sentido, un aspecto importante da xoiería tradicional do noso país está tan 
intimamente ligado a cenos obxectos ele carácter relixioso que non podería en

tenderse sen cml.ecérmo-los seus significados. Así, devocionais como medallas, 

cruces ou relicarios, que gozan ele entidade de seu e que son susceptibles dun uso 

como elementos inclepenclentes, pasaron a formar parte dos colares dun bo nú
mero ele rexións españolas, configurando tamén, por exemplo, os adornos infan

tís e, como se verá máis acliante, as braceiras; por outra parte, os rosarios, abando

nando en ocasións as mans , clispóñense sobre o peito ferninino a modo de colares 

e, corno tales , foron enriquecidos polas súas propietarias cun número variable de 

medallas, cruces e colgantes ele todo tipo. 

Desta maneira, determinados obxectos relixiosos, sen percle- lo inicial e fun

damental sentido protector do home que os caracteriza, chegan a transformar
se en obxectos ele adorno persoal. Unha vez producida esta simbiose, resulta 

cloaclo explica- lo desexo de exhibi-la maior canticlade posible de elementos ele 

protección nunha única xoia. O punto fina l cleste proceso traclúcese mm acu

sado sentido ele acumulación, circunstancia que singulariza unha boa parte ele 

nosa xoiería tradicional. 

As coleccións de xoiería do antigo Museo del Pueblo Español, hoxe Museo Na

cional ele Antropoloxía, inclúen numerosísimos testemuños materiais da pieclacle 

e fervor relixiosos dos pobos de España, ele forma que é posible coñecer a través 
deles as clevocións privadas rnáis estenclidas durante as tres últimas centurias ó 

longo e ó ancho da nosa xeografía. Se ben parece evidente o predominio da de

voción á Virxe María en tódalas súas advocacións, non é menos significativa a 

abundancia de referencias ó Apóstolo Santiago. 

Aíncla que se conserva algún exemplar en forma ele pequeno colgante ele vulto 

redondo, o soporte material por excelencia da imaxe do patrón de Espaüa é a me

dalla cuüacla en serie, unha pequena obra de arte de uso, segundo o marqués de 

Lozoya, estendiclo entre as clases populares de Europa a partir dos prirneiros sé

culos da Baixa Idade Media debido ás peregrinacións. Santiago de Compostela, 

etapa final das diferentes rutas xacobeas, era o centro de fabricación e distribu
ción destes obxectos. 

Trátase de medallas ovais, realizadas en chumbo, prata ou prata sobredourada, ca
ladas ou non, e cun nivel de detalle variable en función da calidade do molde uti

lizado no proceso de fundición de cada peza e da minuciosidade do traballo pos

terior de cicelaclo. A fantasía decorativa dos prateiros plasmábase unicamente nos 
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perfís exteriores ele cada medalla e ía dende as sinxelas orlas ele prata maciza a 
modo ele coma ele loureiro ata os ricos marcos ele filigrana que podían adopta-la 

forma de aguia bicéfala. Entre ámbolos extremos decorativos fi guran, entre ou

tros, os marcos ele incisións, con flores e lazos. 

Con independencia ele cuestións formais, estas medallas caracterízanse por reco

ller en tóclolos casos sen excepción unha iclémica representación iconográfica: trá

tase da figura de Santiago Cabaleiro, portando o pendón e a espada e co inirnigo 
vencido ós seus pés; unha composición que se corresponde á perfección co am

biente histórico-social da España do século Xll. Foi entón, en plena Reconquista, 

canelo tivo lugar o nacemento literario da lencla que sitúa ó Apóstolo loitanclo con
tra os mauros na batalla ele Clavija, un encontro que, polo clernais, nunca tivo lu

gar. A literatura haxiográfica, a tradición oral e a Orcle ele Santiago fixeron o resto: 

Santiago pasou a denominarse Santiago Matamouros e, baixo esta advocación gue
rreira e salvadora, incorporouse ó complexo universo da devoción popular. Doüs

centos anos clespois a lencla materialízase, xa que, como sinalaron Plótz, Sebastián 

e outros autores, este modelo iconográfico aparece por vez primeira nunha minia

tura do Tombo B da Catedral compostelá, datada no século XlV 

Outros símbolos de poder e victoria como as mencionadas coroa ele loureiro e 

aguia bicéfala cornada que rodean con frecuencia a figura do Apóstolo cleberon 

contribuir, en principio, a reforza-lo primitivo sentido victorioso implícito na 

imaxe, para acabar repetínclose ele forma inconsciente ó longo dos séculas, aíncla 
canelo as conclicións históricas que propiciaron a súa orixe se transformaran. 

A medalla n.º inv. M.PE. 12519, que pode datarse a mediados do século XVlll, 

constitúe un excelente exemplo da pervivencia do modelo. O seu excepcional 

tamaño e a súa correcta factura, unidos ó feito ele conserva-la primitiva caclea 

ele suspensión, indican un uso individual para a mesma. Nesta ocasión, a ac

ción protectora ele Santiago Matamouros reforzase coa imaxe ele Cristo crucifi
cado sobreposta no reverso. 

Se ben a devoción a Santiago Matarnouros estencleuse cara ó sur peninsular da 

man da Reconquista, non hai que esquecer que, en tempos máis recentes, a con
tinua difusión das medallas e demais obxectos coa súa irnaxe produciuse a través 

das vías ele comunicación, da man de quincalleiros e peregrinos. Por este motivo, 

as xoias da salmantina sena ele Francia, historicarnente unida a Santiago ele Com

postela mediante a Vía da Prata, conservaron numerosos exernplos deste modelo. 

Lencla e historia mestúranse unha vez máis, xa que o relato da aparición da Vir

xe en Peña ele Francia, que tivo lugar en 14 34, narra corno pouco despois eles te 

feito apareceu a imaxe ele Santiago no mesmo lugar. O santuario da denominada 

Virxe ele Peña ele Francia converteuse dende entón mm importante punto ele pe

regrinación ele alcance rexional e, as súas imaxes, en obxecto da veneración das 

localidades do contorno como La Alberca, Mogarraz, Sequeros, etc. 

Neste contexto deben, pois, situarse as medallas ele Santiago Matamouros que 

aparecen na xo iería tradicional ele La Alberca. Nas pezas expostas, a devoción 

a Santiago non ten un carácter exclusivo, senón que convive con outras ad-
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vocacións. É o caso do colar de coral en rama, onde aparece a imaxe da Vir

xe do Sagrario, patroa de Toledo; ou o do Rosario de sete misterios (setena

rio) que conmemora as sete dores que padeceu a Virxe María: entre as doas 
de óso figuran, ademais da imaxe recortada do Apóstolo , a Virxe do Prado, 

patroa de Talavera de la Reina (Toledo); a Virxe do Pilar; unha medalla coa 
imposición da casula a Santo Ildefonso e, como remate, o denominado 

Cristo ele Burgos. 

Pero quizais sexai1 as braceiras as xoias que mellor amosan a convivencia de ele

mentos de distinta índole. A braceira, conservada na serra de Francia de forma 
exclusiva, é unha xoia de uso feminino equivalente ó cinto de amuletos o ador

nos que se lles cinxía ós nenos. Colocada rnm olla! situado clebaixo da manga, 

na súa configuración utilizábase un elevado número de colgantes, combinando 

sempre os ele carácter relixioso con outros profanos e, ás veces, engaclindo ob
xectos utilitarios como o bernegal ou vaso para beber, o escarvaclentes ou os cu

bertos. Na actualidacle consiclérase unha xoia-testemuño , asociada ó denomina

do traxe ele vistas ele La Alberca. 

Aíncla que é arriscado asignar unha cronoloxía a este tipo ele xoias, xa que os dis

tintos elementos engaclíanse ele maneira progresiva e separábanse do conxunto ó 

compás dos repartos de herdanza , as braceiras do Museo Nacional de Antropolo

xía poden datarse en torno a 1800. Na rnáis pequena figuran unha cruz ele Xeru
salén, dúas medallas de Santiago Matamouros con cerco ele filigrana , varios reli

carios co Santo Neno ele La Guardia (Toledo) , a Pieclade, Santa Rita ele Cassia, San 

Bieto, Santo Ignacio de Loiola , o Santo Rostro, etc.; un Santo Antonio ele Paclua 

ele vulto redondo e un Cristo ele Burgos ele filigrana. Na ele rnaior tamaño, xunto 

con irnaxes tan veneradas coma as xa citadas Virxe ele Peña ele Francia, Virxe do 

Sagrario ou a do Prado e con relicarios similares ós enumerados, disponse unha 

medalla ele Santiago Matamouros con cerco en forma ele aguia bicéfala. A protec
ción do individuo que exercen estas aclvocacións refórzase, aclernais, co concurso 

de varios amuletos ele orixe profana, como a castaña ele Indias, a poma esférica, a 

doa ele ágata e a campaíña. 

Exemp_los semellantes clistribúense ó longo do Camiño ele Santiago; corno mos

tra , o rosario de cinco misteúos procedente de Astorga (León), con medallas da 

Virxe do Pilar, do Sagrario, do Cristo ele Urda (Toledo) , ele San Saturio (Soria) e, 

unha vez rnáis , ele Santiago Matarnouros. 

A pesar do predominio da iconografía de Santiago batallador na xoiería tradi
cional do noso país, non hai que esquecer que a lencla da aparición da Virxe 

do Pilar ó Apóstolo en Zaragoza contribuíu a configurar outra figura emble

mática da cultura popular española, que se estencleu nesta ocasión dende a ca
pital aragonesa: Santiago Peregrino orando perante a Virxe , que se apoia no 

que constitúe o principal atributo iconográfico da imaxe , a columna. Esta re

presentación non só vai empregar como soporte a medalla , senón que tamén 

aproveitará as bondades do gravado e da imprenta, que contribuíron á difu
sión do modelo a partir do século XVl. 
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En Aragón, por exemplo, é frecuente que os escapularios contei"lan un gravado 
ou, en elatas máis recentes, unha cromolitografía clestas características. O escapu

lario, que foi en orixe un anaco ele tea cunha abertura por onde se metía a cabe

za, distintivo ele varias orcles relixiosas, pasou a ser usado nas prácticas clevocio
nais segrares, polo que acabou simplificando a súa forma e aclquirinclo o aspecto 

que coüecemos na actualiclacle . En Ansó (Huesca), o escapulario da Virxe do Pi
lar aparece tradicionalmente formando parte do conxunto ele xo ias denominado 

"a prata" (composto por sufocante, xoia ou relicario, crucifixo e Virxe do Pilar), 

utilizado como complemento do traxe ele noiva. Dobraclo pola metacle e prendi
do sobre o ombro clereito da basquiüa, o escapulario é considerado como unha 

xoia máis, ele aí a barroca decoración a base ele espirais ele fío clouraclo e pratea

clo, fitas, abelorios e flores ele talco que envolven a estampa. 

Na configuración das formas da relixiosiclacle popular xogou, pois, un papel in

discutible a reproducción mecánica da imaxe mediante o gravado. Co obxectivo 
ele difundir mellor as súas calidades a figura pode ir acompaüada, aclemais, da pa

labra escrita. Este sería o esquema básico dos gozos que, en definición ele Joan 

Amacles, son un texto ilustrado destinado a cantar, sempre en termos moi enco

miásticos , as gracias da Virxe, dos santos, etc. Se ben nun principio foron os 

maiorais, sacristáns ou sacerdotes que coiclaban do culto os que imprimían os go
zos, venciéndoos no mesmo templo onde se venera a imaxe, posteriormente as 

confrarías encargarán á imprenta o traballo, aínda que podían achega-la xilogra

fía que ilustraba o texto. 

Malia os gozos viviren o seu máximo clesenvolvemento en Cataluüa, foron moi nu

merosos os lugares de culto que ofrecían ó peregrino a posibilidade de levar consi

go unha parte das virtudes da imaxe venerada en cada caso baixo a fomu dunha 

folla de papel impreso. O santuario ele Nosa Seüora ele Valvanera, centro espiritual 

da Rioxa e intimamente relacionado co Camii"lo ele Santiago, non clesaproveitou as 

súas posibilidades neste sentido e imprimiu os corresponclentes gozos, obra ele San 
Xervasio, en 1890. Neste caso estamos cliante dun texto tipográfico ele carácter cles

critivo que narra as circunstancias do achaclo da imaxe e as súas calidades. Pola súa 

parte, a ilustración garcla bastante ficlelidade co modelo orixinal, presentando á Vir

xe no interior do carballo, onde apareceu segundo a lencla. 

Bibliografía: ALARCÓN ROMÁN, C.: Catálogo de amuletos del Musco del Pu eblo Espaiiol, Ma
drid , 1987, p. 66 , fot. ; Ídem: Lajoyeríc1 espaiiola en los muscos estatales, Madrid, 1998, p. 82 , 
n. º 4, fot.; CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA ,J. (Marqués de Lozoya): Catálogo de la colección 
de collares. Trabajos y materiales del Mu seo del Pueblo Espwiol , Madrid , ca. 1952, p. 7, lám. ll , 
9; Ídem: Catálogo de la colección de rosarios . Trabajos y materiales del Mu seo del Pueblo Espwiol , 
i:Vladrid, ca. 1950, p. 7, lám. ! , 11, lám. X; Ídem: joyas populares, Madrid, Museo del Pueblo 
Espai'lol , 1984, pp. 25-26; Ídem: Moda en sombras, Madrid, 1991, pp. 166, fot., 173; HOYOS 
SANCHO, N. ele: "Ourivería popular española. Las brazaleras de La Alberca" , Trabajos de An
tropología e Et11ologic1, vol. XV!l , (1959) , pp. 403-405; Ídem: "La representación ele León en el 
Museo del Pueblo Español", Archi vos Leoneses, vol. 30-40 , (1966) , p. 6; MATEU PRATS, 
M."L. : Lajoyeria ibicenca, 1984, p. 148. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

GóTICO. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVI. ACIBECHE COMPOSTELÁN. 32 CM. 
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MADRID. INSTITUTO DE VALENCIA DE DON jUAN 

Figura de Santiago Peregrino , ele pernas, ataviado con túnica por media perna e 
esclavina. Porta o bordón rematado nunha bóla, sobre o que se representa a cun

cha vieira, e unha escarcela, que clifire da usual en que ofrece unha estructura 

máis aberta e case rectangular. Leva rosario , con cruz, na man clereita. _Tén rostro 

ele faccións correctas e peitea a consabida cabeleira e barba rematadas en rizos. A 

imaxe levou realces ele clouraclo, non soamente na barba e cabelo do Apóstolo , se

nón en tóclolos perfís e detalles do traxe , observándose restos ata no lombo. A 
peat1a , ele macleira, parece contemporánea á execución da obra, e tamén levou lis

teis clouraclos. Resulta sumamente ilustrativo este detalle, a través do que se intúe 

a prestancia que tivera en orixe. Obra interesan te e ele caliclacle moi notable. 

Bibliografía: FERRAN DIS TORRES, j. : Ma1files y azabaches, Barcelona, 1928; FRANCO MATA, 
A. : "Valores artísticos y simbólicos del azabache en España y Nuevo Mundo", Composte/lanwn , 
Santiago ele Compostela, n. 0 36, (199 1), pp. 467-529; LÓPEZ FERREIRO, A.: Flt cros municipa
les de Sa ntiago, Santiago ele Compostela, 1896, t. ll , pp. 89- 96; OSNlA Y SCULL, G. ele: Calcílo
go de Azabaches Co111 pos1e/a11 os, Madrid , 19 16, pp . 194-195, n. º 13; PÉREZ COSTANTI, P.: 
"Nuestros azabaches en el siglo ?\'VI". En Nolas Viejas Galicianas, Vigo, 1925, pp. 213-220. 

A.F.M. 
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SANTIAGO PEREGRINO CON DOUS PEREGRINOS. 

Gónco. SEGUNDO TERCIO DO SÉC ULO XVI. ACll3ECHE COMPOSTELÁN . 38 CM. 

MADRID. I NSTITUTO DE VALENC IA DE D ON jUAN 

Soberbia figu ra ele Santiago Peregrino , quizais a máis espectacular das talladas en 

acibeche, pois miele 38 cm ele alto. As súas climensións son parellas á caliclacle do 

conxunto . Santiago está representado como peregrino, aíncla que descalzo, como 

corresponde ó Apóstolo. Pertence ó tipo pernas , así denominado nos inventari os 

por vestir túnica por media perna, que vai abotoacla, e leva enriba un manto a pe

nas rnáis longo. Porta os atributos característicos: o bordón , do que pendura o zu

rrón, o sombreiro coa cuncha vieira coa á virada e a ámbolos lacios borclonciños 

cruzados con caclansúa cabaciña. Sostén coa súa man esquercla un libro aberto e 

un rosario, co rezo documentado en relatos antigos. O rostro enxoito presenta 

faccións correctas, olios riscados, que lle clan un aire soñador, e peitea cabaleira 

ondulante como a barba, con rizos encaracolaclos, que lle prestan un inxenuo aire 

ele arcaísmo . O rostro asernéllase ó exemplar do Museo Arqueolóxico Nacional n .º 

52263 e a outro conservado no Museo dos Claustros ele Nova York e, coma eles, 

é presumible a súa procedencia do mesmo obracloiro. Dous peregrinos , posible

mente un matrimonio, axeónllanse implorantes a ámbolos lados do Apóstolo . A 

rnuller, vestida con saia longa e esclavina e veo , e o sombreiro caído sobre o lom

bo , eleva os brazos cara ó Apóstolo. O esposo mira á fronte coas mans xuntas. Vis

te túnica talar e esclavina. Peitea curta melena e barba. As tres fi guras reíl icten un 

sentido ele incliviclualiclacle nos rostros , e as clobras da roupa delatan unha man 

sumamente hábil que interpreta con soltura os irregulares arcos formados sobre 

todo na súa caída na parte clianteira. 

A imaxe coservouse dentro da ca ixa ele macleira en que fo ra vendida, e así a viu 

Osma y Scull; sen embargo, acucliu sen ela á exposición ele Europalia. Esta caixa 

tiña pintados o fondo e o listón en cor azul, con estrelas recortadas ele papel dou

raclo, por Campus stellae. No fondo había furaclos correspondentes á suxeición da 

imaxe polo pescozo, pola cintura e por un pé, servíndolle así a pro pia caixa el e 

dosel. Estas caixas eran privativas ele santi agos ele climensións graneles, como é o 

caso , feíto que reílicte a documentación. Sirva ele exemplo o inventario do ac ibe

cheiro Alonso Fernánclez, onde, en 1544, aparecen consignadas trece pezas gran

eles ele acibeche "encaxadas en folla de Flandes", quer clicir, folla da macleira do nor

te, que se trouxera embarcada e tal vez xa lab rada ele Flanclres. Dacio que só se 

rexistran mencións clesta moclaliclacle acibecheira entre 1544 e 155 1, é un elato a 

ter en consideración para a cronoloxía proposta . 

Bibliografía: FERRAND IS TORRES, J. : Mwfiles y azabaches, Barcelona, 1928; FRANCO MATA, 
A. : "Va lores artísti cos y si mbólicos del azabache en Espaii a y Nuevo lvlundo", Co 111 postellwn1111 , 
Samiago de Compostela, n.º 36, (1991), pp. 467- 529; LÓ PEZ FERREIRO, A: Fu eros municipa

les de Sa11liago, Santiago de Compostela, 1896, t. 11 , pp. 89- 96; OSMA Y SCULL, G. de: Catálo
go de Azabaches Co 11 1postcla11 os, Madrid , 1916, pp. 198- 200 , n. º 16; PÉREZ COSTANTI, P : 
"N uestros azabaches en el siglo XVI". En Notas viejas gc1liciwws , Vigo, 1925, pp. 21 3-220. 

A.F.M . 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

GóTICO. CA. 1500. ACIBECHE. 16 X 3,5 CM. PROCEDENTE DE TOLEDO. 

MADRID. MUSEO ARQUEOLÓXICO NACIONAL, N. 0 INV. 52263 

Figuriña de Santiago Peregrino ele pé mirando á fronte, portador dos atributos de 
peregrino. Responde ó tipo denominado nos inventarios "de pernas", así chama
dos os que visten túnica por media perna, que se recolle na cintura mediante un 
cíngulo e cóbrese con manto longo. Coa man clereita suxeitaba un zurrón ou a ca
baza -elemento desaparecido- e coa esquerda terma dun libro pechado, inte
resante sobre todo pola súa excepcionaliclade. O rostro é de faccións correctas, 
olios riscados que lle prestan un aire soñador, barba rematada en rizos por <lian
te, aínda que lateralmente é lisa, o que lle confire tzn inxenuo arcaísmo; tamén é 
lisa a cabeleira que asoma debaixo do s9mbreiro de aba ancha coa típica cuncha 
vieira, hoxe perdida na parte dianteira superior. A figura está furada máis arriba 
da cintura, o que indica a súa primitiva finalidade de ser colgada tal vez dentro 
dunha fornela devocional. 

É obra de moi fina execución. É equilibrada ele proporcjóns e tallada por unha 
man hábil, saícla presumiblemente do mesmo obracloiro que executara o exem
plar de dimensións graneles, conservado actualmente no Museo dos Claustros 

de Nova York. 

Bibliografía: FERRANDlS TORRES,].: Maifiles y azabaches, Barcelona, 1928; FRANCO MATA, 
A. : "Azabaches del M.A.N.", Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, IV, n. º 2, (1986), 
p. 164, n. 0 l; Ídem: "Valores artísticos y simbólicos del azabache en Espafia y nuevo Mundo", 
Co111pos1e/lam1111, Santiago de Compostela, n. º 36, (1991), pp. 467-529; SANTIAGO peregrino de 
mandilele, Vida y Peregrin ación, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, n .º 24, p. 195. 

A.F.M. 
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CRUZ PROCESIONA L. 

ESCOLA COMPOSTELÁ. SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVII . ACIBECI-IE. 

77,5 X 44,4 CM. PROCEDENTE DA C ATEDRAL DE CoíMl3RA . 

COíMl3RA (PORTUGAL). MUSEO MACHADO DE C ASTRO 

Cruz procesional con fuste e brazos ele sección rectagular e extremos.con fo rma 

ele trevo, nó esférico arqui tectónico e hastil inferior ele sección cuadrangular con 

aneis circulares saíntes nos extremos. A figura do Crucificado, fixacla á cruz por 

diminutos cravos, adopta proporcións correctas e viste perizoma algo longo , col

gando un dos seus bordos ata media coxa. A parte do hastil inferior do nó ten as 

arestas saíntes , acorcloaclas, e os aneis presentan decoración incisa ele sinxelos ro

leos vexetais moi esquemáticos e simétricos . O nó está rodeado por un balaústre 

resaltado e as partes superior e inferior da esfera aparecen clivicliclas por acanala

mentos verticais , tenclo en cada unha das cinco seccións un botón oval sobre fon

do inciso ele roleos semellantes ós anteclitos. O balaústre está delimi tado por aneis 

resaltados que conteñen decoración xeométrica e vexetal, partidos por tres figu

riñas ele vulto redondo que representan caclanseu apóstolo, Santiago o Maior, 

Santiago o Menor, San Bertomeu e unha cuarta perdida , unidas a columnas esti

lizadas rematadas en pináculos moldurados. 

A cruz aséntase nun anel circular co bordo ocupado cun clobre friso con puntas ele 

diamante e decorado interiormente por incisións ele roleos vexetais_ No anverso, 

aparecen seis placas unidas ó hastil con clous evanxelistas, San Xoán -non San 

Xurxo, como se indica nalgunha publicación- e San Lucas, no centro da estruc

tura trevolacla, que se presenta algo ovalada. Nos estrernos dos brazos complétase 

o conxunto coa representación dos evanxelistas San Marcos en San Mateo . Na in

terseción dos brazos e do hastil clisponse o caclrón resaltado no que se insire unha 

estructura circular lisa con moldura acorcloacla. Sobre ela, asén tase a figura ele Cris

to ele vulto redondo. O reverso é similar ó anve rso, do que clifire nos personaxes 

que agora son os catro Padres da igrexa ele Occidente, San Xerome, San Grega rio 

Magno -hastil-, Santo Agostiño e Santo Ambrio -brazos-_ 

A obra é ele rnoi boa caliclacle_ Aíncla que clatable na segunda metacle do século XVII , 

insírese estilisticamente dentro ele fórmulas manieristas . Trátase clunha tónica xeral 

da talla do acibeche, particularmente afecto a convencionalismos retardadores. 

Bibliograíia : CATALOGO ilustrado da Expos i~iio retrospecti va de Arte Ornamental Po rtr1gucsa e Es
¡x111/10la, Lisboa, 1882; GON(ALVES , A.A.: As prn tas da Sé de Coimbrn 11 0 sécu lo XVII. Subsidio 
pc1rn o cstudo da sec~iio de ouri vesa ria do Museu Machado de Castro , Coímbra, 1940; Ídem: Estu
dos de Ourivesaria, Porto , 1984; GO N<;:A LVES, A.A. e CASTRO , E. de: Noticia histórica e des
criptiva dos pri11cipais objectos de ol! ri vesaria existentes 110 Tesauro da Sé de Coimbra , Coímbra, 
1911 ; INVENTARIO da Colec~iio Museu Nacional de Maclwdo de Castro Coimbra. Ourivesa ria dos 
séw los XVI e XVII , Lisboa , Secreta ria de Estado da Cul tura, 1992. 

A.FM. 
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CRUZ PROCESIONAL DE AClllECHE. 

ANÓN IMO. LEÓN. 1497. AClllECHE, PARCIALMENTE DOURADO. 76 X 45 CM. 

ÜURENSE. MUSEO DA CATEDRAL- BAS ÍLICA DE SAN MARTIÑO 

Con recoñeciclo prestixio pola súa rareza, debido sobre tocio ó seu notable ta
maño e boa factura, foi ben considerada sempre esta obra de acibeche. Co

munmente atribuída a obradoiros composteláns, por se-la cidacle do Apósto
lo o centro productor ele obras en acibeche ele máis importancia e intensiclacle 

de producción, é, sen embargo, obra leonesa. En León, precisamente pola súa 

condición de cidade situada no Camiño Francés, coñeceu un notable desen
volvei11ento o gremio ele acibecheiros, conservando aínda hoxe a toponimia 

urbana o nome ele "calle ele la Azabache ría". A procedencia leonesa desta cruz 

auriense clecláraa un apuntamento dos libros de Fábrica do ano 1497 no que 
se sinalan oito mil cincocentos marabedís pagados pola mesma, diversas rela

cións artísticas que por estas elatas mantén a sé auriense con León, de onde 

procede o arquitecto Rodrigo de Badajoz, que realiza o vistoso ciborio cate

dralicio, poden explica- la orixe lexionense desta peza. Dende logo, os inven
tarios da Catedral dende o ano 1503 recoñécena entre os seus bens; o do ano 

1568, por exemplo, descríbea sinalando algunhas faltas na mesma: ·"Hay otra 
cruz ele azabache negra ele gafos dorada y labrada con mazonería, fáltanle dos cha
piteles y watro marizanicas y ocho gafos ele azabache". A fraxilidacle do material 

explica estas perclas que motivaron algunhas substitucións ele pequenas pezas 

. por madeira ou a case total inexistencia do Crucificado , do que soamente se 

conservan os pés. 

Pensamos que tanto o pé coma a árbore son froito dunha mesma encarga e coin

ciden estilistican:i.ente coas solucións que adoptan algunhas cruces ele ourivería 

gótica coetánea, quer clicir, cruz de lóbulos evocando as pólas dunha árbore cos 

seus nós e ramificacións e castelete con arcos lanceolados que non son clescoñe
cidos na arquitectura mucléxar de terras leonesas. 

Os remates dos brazos adoptan unha forma esférica gallonacla elegante, e o uso 

do ouro nalgúns perfís e detalles rompe a monocromía intensificando os valores 

plásticos da cruz . 

A cor negra fixo oportuno o destino funerario clesta obra. Na catedral de Ouren

se empregouse case ata o presente nos enterros dos capitulares e beneficiados e 

nas procesións xerais de defuntos que eran habituais na liturxia catedralicia ante

rior ó Concilio Vaticano ll. 

Iconograficarnente, cumprindo unha misión decorativa que é común á decoración 

das macollas das cruces ele ourivería, colocáronse figuras exentas de santos, entre 

eles San Bertomeu, San Paulo ou o Apóstolo Santiago como peregrino, semellante 

a tantos outros que levaban como recordo da peregrinación os que facían a 

Santiago de Compostela meta da súa viaxe, imaxe que subliña as evocacións xa

cobeas clesta obra senlleira dentro da producción ele obras en acibeche. 

M.A.G.G. 



Bibliografía: F!LGUEIRA VALVERDE, j.: "Azabachería", Cuadern os de Arte Ga llego , Vigo, (1965); 
SÁNCHEZ ARTEAGA, M.: Apu ntes histórico-artísticos de la Catedrnl de Orense, Ourense, 1916. 
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ROSARIO. 

ESCOLA COMPOSTELÁ. SECULO XVIII. PRATA E ACIBECHE. 

DESENVOLVEMENTO: 132 CM; REMATE: 31 CM. DOAZÓN DE DON ÁLVARO GIL VARELA. 

LUGO. MUSEO PROVINCIAL, N. 0 INV. 1488 

Rosario ele cinco cleces con grosas cloas estriadas, excepto as ele separación que 
son lisas e ele maior tamaño. A ámbolos lados da peza sitúanse clúas medallas ca

ladas rodeadas ele filigrana compostelá. A primeira é unha representación da In

maculada Concepción en actitucle orante, con manto con rosas, colocada sobre 

unha media lúa e ós seus pés unha cabeza alada ele serafín. Toda a figura está ro

deada ele raios ele luz. Esta medalla está enmarcada pola inscrición: "sin pecado ori
ginal concebida". A outra é unha representación ele Santiago Cabaleiro realizada en 

prata sobreclouracla, rodeada por unha mostra ele filigrana circular. 

A primeira das cinco pezas que compoñen o remate é unha caveira, clara alusión 

á morte que nos leva a pensar na importancia que poclería te-lo rosario como me

dio ele redención no clerracleiro destino do home. 

A continuación, unha peza laminar ele filigrana formando unha aguia bicéfala im

perial que encerra a Santiago Cabaleiro, en prata sobreclouracla. 

A cloa que fai ele nó posúe tres caras labradas coa representación ele tres Apósto

los, probablemente Santiago o Maior ou San Tomé (portando unha lanza), San 
Bertomeu (levando un coitelo) e o último, que sostén unha pluma na súa man, 

poclería tratarse ele calquera dos Catro Evanxelistas. 

Finalmente, terminan o remate clúas vieiras, unha engastada en prata e a outra coa 

cruz ele Santiago tallada, o que nos fai pensar nunha posible relación do posuiclor 

cleste rosario coa Orcle ele Santiago . 

R.F.G. 



SANTIAGO 

581 



SANTIAGO 

582 

COLAR DE ABADESA. 

SÉCULO XVII. A Cll3ECl-IE . LONXITUDE: 92 CM. 

ASTORGA (LEóN). MUSEO DOS CAMIÑOS 

Está formado por seis ringleiras ele pequenas cloas interrompiclas por outras ele ta
maño superior e agrupadas por medio ele senllas eses. Colga unha cuncha- vieira 

coa cruz ele Santiago, alusiva á Orcle ele cabalería cleste título. A vieira clenomína
se nos inventarios "o rcloneira". Presumiblemente está incompleto, faltánclolle clous 

apéndices que as abadesas clispmi.ían sobre o hábito dando a volta ós ombreiros 

dende as axilas . Así, clocuméntase mm caclro do século l\'Vll , no mosteiro ele las 

Huelgas ele Vallaclolicl, onde se representa un grupo ele monxas en torno á aba
desa. Un colar completo e moi ostentoso é o exemplar do Instituto Valencia ele 

Don juan (n. 0 67 do catálogo ele Guillermo ele Osma), catalogado como ·colar ele 

alcleá , errado na mill.a opinión. Aclemais dos exemplares inclicaclos , cmi.écese a 

existencia cloutro poxaclo hai algúns anos na sala Durán. Este último resulta ilus
trativo, por canto leva escrito o nome do posuiclor "Pacli-e fr j ocm ele Espafla. Tam
bién existía el denominado collar ele viuda". A documentación é pródiga na referen

cia a estes tipos ele aderezo; na segunda metacle do século XVI alúclese ós "collares 
ele trozos", nos que predominarían pezas maiores, gravadas, etc. No século XVll 

os aderezos en acibeche constitúen a máis familiar das aplicacións. Non é cloaclo 
determina-lo lugar ele fab ricación clesta obra; tal vez proceda ele Santiago ele 

Compostela ou da mesma ciclacle ele León , onde se coñece a existencia ele obra

cloiros que estaban situados na rúa do seu nome. 

Bibliografía: FILGUE IRA VALVE RDE, j.: "Azabachería". En Cuadernos de Arte Gallego, Vigo, 
1965; FRANCO MATA, Á. : "El azabache en España", Co111pos tella11u111 , Samiago ele Compostela, 
34, n.º 3- 4, 1989, pp. 311- 336; Ídem: "Valo res an ísticos y s imbólicos del azabache en España 
)' Nuevo Mundo", Co111pos tella11w11 , Santiago ele Compostela, 36, n .º 3- 4, (1991), pp . 467- 531; 
Ídem: "Las minas ele azabache asturianas y el arte". En Actas de lm 1 jornadas sobre Minería y Tec
nología c11 la Edad 1\iledia Pen insular, León, 1996, pp. 91- 100; OSMA Y SCULL, G. ele: Catálogo 
ele azabaches compostelanos , Mad rid, 1916; PROSI<E, B.G.: 'The use of jet in Spain". En /-/o-
111c11 (ye al Profesor Rodríguez Mo1iino, Mad rid , 1966, ti rada aparte; VIDA y peregrinación, (Ca tálo
go de la exposición, Santo Do111i11go de lc1 Calzada, 1993), Madrid , 1993, p. 194, n .º 22. 

A.F.M. 
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MEDALLÓN . 

S ÉCULO XVI. ACIBECHE. DIMENSIÓNS: 7 X 4 CM. 

ASTORGA (LEÓN) . MUSEO DOS C AMI ÑOS 

Medallón ele forma oval rematado superior e inferiorrnente en senllas estructu

ras que simulan vieiras, parcialmente perdidas . No anverso represéntase a Cru

cifixión e Santiago Peregrino no reverso, corno nun exernplar do Instituto ele Va
lencia ele Don juan (n. 0 50 do catálogo ele Guillermo ele Osrna) . A figuración 

barroca ele Santiago acloita arnosalo corno Cabaleiro e asóciase ás veces á Inma
culada (Valencia ele Don juan, n .º 45 ele Osrna) , devoción moi estenclicla no sé

culo A.'Vll. Non falta a súa representación corno remate ele rosario. O exernplar 

en análise está moi gastado, perclenclo a plasticiclacle que tivera en orixe. Cristo 

crucificado adopta a consabida iconogra fía, común dende o século XV, cunha xé

nese procedente ele terras xerrnánicas. O Cristo cravaclo na cruz é ele tres cravos 

e leva curto perizorna. A figura do Apóstolo Peregrino responde á iconografía 
tradicional da lclacle Media. Vai vestido con túnica ele pernas, e enriba leva unha 

capa rnáis curta. Tóucase con sornbreiro ele aba ancha e porta os atributos ca

racterísticos, bordón e cabaza. Canto á súa procedencia, tanto puiclo ser fabrica

do en Santiago coma en León , onde coñecémo-la existencia ele obracloiros ele 
acibeches, situados na rúa do seu norne. 

Bibliograíia: FILGUEIRA VALVERDE, J.: "Azabachería". En Ctwdernos de Arte Ga llego, Vigo, 
1965; FRANCO MATA, Á.: "El azabache en Espafi a", Co 111 postellan wn , Santiago de Compostela, 
34, n.º 3- 4, (1989), pp. 311- 336; Ídem: "Valores artísticos y simbólicos del azabache en Espa
fia y Nuevo Mundo", Compostel/anwn, Santiago de Compostela , 36, n .º 3- 4, (1991), pp. 
467- 53 1; ídem: "Las minas de azabache asturianas y el arte". En Actas de las /jornadas sobre /vl i-

11 eria y Tecnología en la Edad Media Peninsular, León , 1996, pp. 91-100; OSMA Y SCULL, G. de: 
Catálogo de azabaclies compostela 11 os, Madrid , 1916; PROSKE, B.G.: "The use of jet in Spain". En 
Ho 111 encUe c1l Profesor Rodríguez Moiiino, Madrid, 1966 , tirada á parte ; VIDA y peregrinación, (Ca 
tálogo de la exposición, Scmto Domingo de la Calzada, 1993), Macl ricl, 1993, pp. 194-195, n .º 23. 

A .F.M. 



SANTIAGO 

585 





A CAPELA MUSICAL COMPOSTELÁ 
Ó SERVICIO DA EXALTACIÓN 

DE SANTIAGO COMO PATRÓN DE ESPAÑA 



SANTIAGO 

588 

DESPERTAD, CAMPEÓN. VILANCICO Ó APÓSTOLO SANTIAGO, 

A 16 VOCES EN 5 COROS. 

FREI )OSÉ DE VAQUEDANO. 1684. PAPEL. 23 X 33 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL 

Trátase dunha composición que, como a inmensa rnaioría das obras deste autor, 

consérvase en perfecto estado no Arquivo de Música da Catedral de Santiago (n. 0 

150, atad. 2/5). Non existe partitura, senón só as particellas de tódalas voces e 

instrumentos; en todas elas aparece escrito o nome do cantor ou instrumentista 

para o que estaba destinada a particella. A configuración é a seguinte: 

Prirneiro Coro: Tiple, Contralto, Tenor 

Segundo Coro: Tiple, Contralto, Tenor 

Terceiro Coro: Tiple 1 º,Tiple 2°, Tenor 

Cuarto Coro: Chirimías 1 ª e 2ª, Trombón de varas 

Quinto Coro: Tiple, Contralto, Tenor, Baixo 

A isto hai que engadi-las particellas de órgano ("para os 4 coros") e a particella 

de "acompañamento". 

Segundo afirma]. López-Calo, é unha das mellores rnostras da policoraliélade es

pañola da súa época. O seu autor, José de Vaquedano (Puente la Reina, 1642- San

tiago de Compostela, 1711) é, sen dúbida, un dos mestres de capela máis destaca

dos do banoco hispano. Foi aceptado polo cabido compostelán para dirixi-la súa 

capela de música en 1680. Sábese que entón Vaquedano estaba en Mad1id e que, 

quizais pola súa condición de monxe Trinitario Calzado ou Mercedario, adiou a súa 

chegada a Compostela. De feito non tomou posesión do seu cargo ata maio ele 

1681. Dende entón, a súa vicia transcorreu sen maiores incidentes á fronte da ca

pela ele música da Catedral ele Santiago. So~ poucos os elatos sobre a súa fonnación 

musical. Non obstante, a xulgar polas súas obras, póclese afirmar que foi un músi

co de gran talento, bo coñececlor das tendencias estilísticas da súa época e ben do

tado para o canto (o que se reflicte na súa inclinación polas melodías elaboradas e 

ele notable clificultacle). Entre as súas obras é ele destacar unha Sonata a tre, única 

no seu xénero na música española da súa época e ele c.lara influencia italiana. 

Outro dos aspectos máis interesantes ele Vaqueclano é o uso rnaxistral da polico

raliclacle. Obsérvase, por exemplo, neste vilancico cleclicaclo ó Apóstolo. Sobre o seu 

modo ele interpretación na Catedral compostelá só cabe facer hipóteses aproxima

das, xa que non hai ningún testemuño escrito que nos achegue indicios sobre isto. 

Parece bastante probable que os cinco coros se situasen polos clivásos corredores 

das naves da basílica; o primeiro coro -por se-lomáis importante- quizais esti

vese dentro do recinto onde se colocaban os cóengos ou a pouca distancia (nos ban

zos do altar ou sobre o mesmo pavimento do altar); non obstante, non se1ía estra

ño que se colocase incluso na parte alta do Pórtico da Gloria; en tocio caso, por estar 

rexiclo polo mesmo mestre ele capela, estaría situado en lugar ben visible. 

O texto clesta obra, do que clescoñecémo- la súa autoría (como é habitual nos 

máis dos vilancicos barrocos) é, en conxunto, unha acenclicla súplica á intercesión 

ele Santiago como "Caudillo heroico de Espaila''. A estructura é unha das rnáis fre-
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cuentes: comeza cunha breve Introducción ele catro versos (a cargo do primeiro 
coro) e séguelle un longo Estribillo (no que participan xa os cinco coros) que se 
alterna coas cin.co coplas (nas que intervell.en os coros 1 º, 2º e Jº). 

Tras unha dilatada vida á fronte da capela compostelá, José de Vaquedano (xa xu
bilaclo por ancianiclacle no verán ele 1710) morre nesta cidade o 17 de febreiro de 

1711. Foi sepultado no convento das Mercedarias. 

P.A. 

, 1 
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Bibliografía: LÓPEZ-CALO , J.: "Fray José ele Vaqueclanó, sumo representante del Barroco mu
sical español", Cuadern os de Sección- Mú sica, Sociedad ele Estudios Vascos, !, (1983), pp. 59- 7; 
ídem: "Obras musicales ele Fray José ele Vaqueclano", Cuadern os de Música en Compostela, San
tiago ele Compostela , n. º 4 , (1990); VILLANUEVA, C. : Las lamenlaciones de Semana Sa nw de 
Fray ]osé de Vaqu edano, Santiago ele Compostela, Universiclacle , 1990. 
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MARCHIA PER EL APRIR LA PUERTA SANTA. 

BUONO CttIODI. 1779. PAPEL. 33 X 41,5 CM. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUIVO DA CATEDRAL 

É unha pequena peza, ele vinteún compases, composta para solemniza-lo mo

mento da apertura da Porta Santa do Ano Xubilar Compostelán ele 1779. A par

titura autógrafa e as copias das particellas están en perfecto estado ele conserva
ción no Arquivo ele Música da Catedral ele Santiago (n. 0 73 7, atad. 48/2). 

Malia a breviclacle da súa extensión non cleixa ele ser unha obra significativa por 

se-la única peza cleste xénero (unha "marcha") conservada no templo composte

lán e unha das escasísimas obras instrumentais da Catedral. 

Nela interveñen oboes, trompas, vi.olíns e acompañamento, é clicir, case tocio o 

conxunto orquestral da Catedral nesa época. 

O seu autor, o italiano Buono Chiocli (Salo , Brescia, 1728-Santiago ele Compos

tela, 1783) é, xunto a Vaqueclano e Melchor López, un dos ·principais mestres da 

Catedral compostelá. Coma outros moitos músicos, ocupou a praza por petición 

expresa do cabido ele Santiago, sen previa oposición, en virtucle da. fama que, ó 
parecer, gozaba en Italia. Residía ata entón - ano 1770- no norte ele Italia, aín

cla que polo ele agora non foi posible aclarar en que ciclacle exactamente . Segun

do as actas da Catedral ele Santiago, Chiocli era "maestro de capilla de la catedral ele 
Bergamo", pero o elato parece ser errado; é máis probable que resiclise na ciclacle 
ele Locli, pois tocio parece indicar que o seu contrato co cabido compostelán rea

lizouse por mediación do conde loclixiano Luigi Silva. En tocio caso, era xa sa

cerdote e estaba considerado como bo compositor e organista, a xulgar polas re
ferencias historiográficas italianas ele finais do século XIX. 

Dende que chegou a Santiago, acompañado por outros clous mozos cantores ita

lianos, Chiocli levará a cabo unha verclacleira renovación da capela ele música. É 

o momento de maior apoxeo do "italianismo musical" na nosa Catedral, feito que 

non estraña, xa que case un tercio do grupo ele músicos da Catedral eran oriún

clos ele Italia. Aclemais, Chiocli realizou diversas variacións na estructuración da 

orquestra, quedando configurada ele modo estable por clous oboes, clúas trompas, 

cuarteto ele cordas e acompañamento. Unha das súas maiores contribucións or

questrais foi a inclusión da vi.ola como instrumento ele uso frecuente no reperto
rio musical da Catedral. 

Chiocli realiza tocios estes cambios mm momento crucial para a historia da músi

ca sacra: é a época ele tránsito do barroco ó clasicismo e, como en tocia etapa ele 

transición, asume novos postulados, á vez que continúa mantenclo outros duran
te algún tempo. 



De tocio o seu labor á fronte da capela ele música, a 
máis clesa nova configuración da orquestra, destaca un 

novo uso dos coros: polo xeral, Chiocli escribe para 
clous coros (un de solistas ou "principal", e outro para 

o corpo da capela, ou "di 1ipie110"), pero o segundo coro 

acloita ser un simple reforzo do p1imeiro. Non faltan 
tampouco na súa extensa obra (máis ele seiscentas 

composicións) pezas para unha, clúas ou tres voces so

listas, nas que interviñan os mellores cantores da Cate
dral (é frecuente que nas partituras apareza o nome da 

persoa para a que fora composta cada parte vocal). 

Chiocli é, aclemais do p1imeiro autor ele óperas en Ga

licia, o único ó que se lle pode atribuír unha sinfonía 

concertante, e tamén o único que cleixou compostos 

tres oratorios en italiano. Quizais por tocio iso, e polo 

seu inusual estilo ele composición, foi obxecto das crí

ticas cluns (en concreto, do arcebispo ele Santiago F.A. 
Bocanegr~) e da admiración cloutros (o propio cabido 
e os seus sucesores no cargo ele mestre ele capela). 

Tras a penas trece anos en Compostela; Chiocli mo
rre nesta ciclacle o 8 ele novembro ele 1783. Foi se

pultado no convento das Carmelitas ele Santiago. 

P.A. 
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Bibliografía: ALÉN, M.ªP.: El compositor italiano Btwno Chiodi y su magisterio en Santiago de Com
postela , Universidad ele Ja Laguna, 1992 (Tese ele Doutoramento); Ídem: La capilla de 1mísica de 
la catedral de Santiago de Compostela. Renovación y apogeo de ima etapa pri vilegiada, Sacia, Ecliciós 
do Castro, 1995; LÓPEZ-CALO, j.: La Música en la Catedral de Santiago, vol. l. Ccctá logo del Ar
chivo de Música 1, A Corufia, Depuración Provincial , 1992. 
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MISA SOLEMNE DE D EF UNTOS "BEATI MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR". 

M ELCHOR LóPEZjIM ÉNEZ. 1799. PAPEL. 22,5 X 65 CM. 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA. ARQUI VO DA C ATEDRAL 

Dende o momento da súa composición, e ata ben en trado o século XX, conver

teuse nunha obra ele moito uso na Catedral ele San tiago, destinada especifica

mente a solemniza-los funerais dos cóengos e arcebispos. Consérvanse diversos 

manuscritos, con lixeiras variantes, no Arquivo da Catedral compostelá (n.0 865, 

atad . 83/3) e sábese ademais -por refe rencias c\ocumentais- que foi interpreta

da nas Cateclrais ele Tui e Mondoiiec\o e, incluso, en Astorga. 

Consta de c\obre coro (1 º: soprano, alto, tenor e baixo; 2°: soprano, alto, tenor e 

baixo), clúas frautas traveseiras, c\ous violíns, viola, fago t e "bassi tutti". Como tocia 

Misa de Requiem comprende as partes do Introito, Kyrie, Secuencia (Dies irae), 

. Ofertorio, Sanctus, Agnus Dei e Comuiión. 

Melchor López (Hueva, Guac\alaxara, 1760- Santiago de Compostela, 1822) fo¡ 

mestre de capela da Cated ral compostelá du rante case corenta anos. Estudiou 

n o Real Colegio de Cantorcicos de Su Magestad cos mellores mestres da época; 

con só vinteún an os opositou ó cargo do mestre ele capela nas catedrais·de Pla

sencia e Ávila, sen resultados positivos . Sen embargo, gracias ós apoios que 

ti iia na Corte, obti vo sen demasiada c\ ificultac\e a mesma praza en Santiago, 

sen realizar ningunha oposición . 

Dende que tomou posesión do seu cargo, ocupando ademais unha coenxía na Ca

tedral, c\ec\icouse exclusivamente a cumprir coas súas funcións ele mestre de ca

pela; só consta que regresase a Madrid nunha ocasión , en 1794; esa viaxe, reali

zada por motivos familiares, parece ser que foi determinante para o 

c\esenvolvemento posterior do seu estilo musical. A súa obra, con rnáis ele seis

centas composicións, impresiona non só polo seu número, senón sobre todo pola 

súa perfección estética, pola súa coic\ac\osa caligrafía e a súa pulcritude ata nos 

máis mínimos detalles . Canto ó estilo, difire bastante do do seu p redecesor Buo

no Chioc\i, achegánclose máis ós postulados da nova estética musical do momen

to, o "clasicismo musical". Non obstante, aínda se aprecian nas súas composicións 

elementos típicos do barroco hispano, xunto a non poucos elementos propios do 

italianismo musical, tan de moda canelo el comezou a compoiier. 

Dacia a súa dilatada traxectoria, na obra ele Melchor López póclese observar certa 

evolución. Con tocio, non sempre é posible encac\rar cada obra dentro ele estéti

cas c\efinic\as, pois as composicións en latín responden a un modelo ele composi

ción máis estr icto e coic\acloso, mentres que as obras en castelán - especialmen

te, os vilancicos- están realizados con máis lixeireza e menos observancia das 
normas estilísticas. 

Toci o o labor que c\esenvolveu na Catedral ele Santiago viuse marcado polos ava

tares políticos da difícil época que lle tocou vivir (finais do reinado ele Carlos III , 

reinado ele Carlos lV, Guerra de 1808, reinado ele Fernando VII , comezo do Trie

nio Liberal .. . ). En consecuencia, na súa producción musical apréciase unha cla-



ra descornpensación: cornpuxo moito máis nas primeiras décadas do seu maxis
terio e, conforme foi avanzando.o tempo, esa producción dirninuíu , por non ser 

tan necesaria para a liturxia da Catedral, por prohibirse a composición ele vilan

cicos e por permitírselle facer uso ele obras -propias ou alleas- xa in terpreta-

das con anterioriclade. . 

A el clébenselle unha serie de arias profanas en italiano , con finaliclade desco!l.e

cicla, e os primeiros vilancicos en galega . 

Marre en Santiago en novembro de 182 2, senclo sepultado no claustro da Cate

dral , como se facía adoito cos cóengos da mesma. 

P.A. 

Bibliografía: LÓPEZ- CALO, J. e TRILLO, ]. : Melchor López. Misa de Rcq11 iem, Cuadernos ele Mti 

sica en Co 111 postelc1, Santiago ele Compostela , (1987); TRlLLO, J. e VILLANUEVA, C.: Vila11 cicos 
galegas da catedrn l ele Santiago. lvlelchor López, Sacia , Ecl iciós do CaSLro, 1980. 
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SAN TIAGO, A P ÓSTOLO D O SEÑOR 

TAPIZ DE LA EN RELEVO. 

0BRADO!RO DE REIMS. 1618. 199 X 387 CM; ORLA: 40 CM . PROCEDENTE DA 

IGREXA PARROQUIAL SAINT-jACQUES DE REIMS, ANTANO NA GRAN SACRISTÍA. 

REIMS (FRANCIA). MUSEO DE BELAS ARTES 

Este tapiz -unha das moi escasas obras cleste xénero cleclicaclas á vida e lencla ele 
Santiago o Maior que se conservan en Francia- representa a vocación e a predi
cación ele Santiago. Os catro meclallóns da orla figuran a loita entre o Apóstolo e 
o mago Hermóxenes. Esta obra foi encargada polos fregueses da igrexa ele San
tiago ele Reims en honoró seu santo patrón, tal e como o indica a inscrición si
tuada na placa inferior, no centro da orla: "PAROEC. DD. ANNO 1618". 

A xustaposición mm único caclro ele clúas escenas da Vocación e Cla Pr.eclica
ción do Apóstolo é moi suxestiva, xa que introduce entre eses clous episodios 
unha relación ele causa e efecto. Xesús, estando á beira do mar ele Galilea, 
chamara ós seus discípulos para que se converteran en pescadores ele homes 
(Mt. 4, 16-21_). A escena , inspirada no Evanxeo segundo San Marcos, repre
séntanos a Santiago e a X~án postrándose ante os pés ele Cristo. Acaban ele 
abancloar ó seu pai, Cebedeo, que marcha na súa barca (Me. 1, 19-20). Á cle
reita, o Apóstolo sentado sobre unha rocha, á sombra clun · árbol, instrúe á 
multiclucle clesexosa ele escoita-la Boa Nova. O mar que bati.a a ribeira é, tal 
vez neste caso, o mar ele Galicia. Sen embargo, nada indica que a escena se 
clesenvolva en España en lugar ele en Xuclea, fóra tal vez do bordón que San
tiago sostén na man esquercla. 

Os meclallóns en camafeo clispostos nos ángulos do tapiz evocan, a modo ele fili
grana, a lencla do Apóstolo. A elección dos temas non é indiferente. En efecto, fan 
referencia á famosa disputa que enfronta ó Apóstolo co mago Hermóxenes e ama

san que a misericordia e mailo perdón céibannos das ataduras do mal ele manei
ra rnáis segura que os celos e a vinganza. O Apóstolo, que anuncia a fe, convér
tese rioutro Cristo e, igual ca el, está inspirado polo Espírito. Este feito vén 
demostrado polos raios que, aclemais del nimbo, emanan ele su rostro a serne
llanza dos que irradian da cabeza do Salvador, no momento no que invita ós fi
llos ele Cebedeo a seguilo. 

Do mesmo modo que a palabra ele Cristo había levalo ata a Cruz, a predicación 
ele Santiago lévao ó testemuño do martirio . A decapitación do Maior erá precisa
mente o tema do segundo tapiz ofrecido á súa igrexa polos fregueses ele Santiago. 
Por desgracia, clesapareceu. Pero, clesta sucesión, resulta que a intercesión do 
Apóstolo élle agradable a Deus na exacta medida en que está fundada no seu sa
crificio, que se rememora o día ·c1a súa festa. Isto _é o que describe a inscrición 



bordada na parte superior do mesmo: "DEI GLORIAE et S. JACOBI MEMORIAE". As 
guirlandas e a caída de froitos cubertos de ¡nttti que enchen a orla, poderían estar 
aludindo Ós froitos da Palabra, semente fecunda, se non" fose polo feíto de que este 
era daquela un motivo recorrente. 

En cambio, o óvalo que sela as orlas laterais , encerra o brasón da parroquia, no que 
se le: "de gLLrnles a dwx boLtrclons cl'or en smttoi1; acccompagnés ele qLLatre coqLLille d'ar
gent''. Estas son as armas do Apóstolo; a súa efixie aínda se-ergue sobre o pórtico 
próximo. Lembrábase que o arcebispo Guillaume-aux- Blanches- Mains, fundador 
da igrexa de Saint- Jacques, en 1183, fora peregrino. No século VII a confraría de 
Saint-Jacques de Reims tifla ceno apoxeo, tal e como testemufla unha carta pasto
ral do arcebispo, regulando as cuestións de precedencia e de disciplina relativas ás 
procesións. En 1886, a imaxe sa11ta do Apóstolo sentado aínda adornaba as vi
dreiras do santuario. Estaba "nimbado: co sombreiro caído sobre o lombo , descal
zo, termando dun rolo de papel coa man esquerda e dun bastón de peregrino coa 
dereita". Esta imaxe, que desgraciadamente desapareceu , devolvíanos de forma 
transparente á Maxestacle que-domina o altar maior da Catedral de Compostela. 

H.j. 

Bibliografía: LEGRAS, C.E.: "Les tapisseries de Saint-jacques" (relatorio presentado o 27 de fe
breiro de 1913), Anmwire-Bullelin ele la Sociélé des Amis clu Vieux Reims , Reims, (1914), pp. 30- 38; 
SARTOR, M.: Les Lapisse1ies, toiles peintes en binderies de Reims, Reims, 1912, pp. 135-136. 
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ASCENSIÓN DO SEÑOR. 

PINTURA SOBRE UN FRASCO DE PORCELANA CI-IINESA. ºCA. 1720. 
DINASTÍA QING, REINADO DE KANG SI (1662-1722). 18 X 9,5 CM. 

LISBOA. fUNDA<;:AO RICARDO DO ESPÍRITO SANTO SILVA, 

MUSEU-ESCOLA DE ARTES DECORATIVAS PORTUGUESAS, N.
0 

INV. 330 

A encarga ele porcelana chinesa a finais do século XVll e principios do XVlll, por 
parte da aristocracia portuguesa, redundará na adopción, nos obracloiros asiát i

cos, ele modelos occiclentais derivados das manufacturas holandesas ele Delft ou 
dos espectaculares conxuntos domésticos ele prata, no caso das luxosas vaixelas 

ele mesa. Ó orientarse esta producción comercializada pola Companhia das Ínclias 

a satisfacer encargas procedentes da rnetrópole, a importación ele formas e moti
vos decorativos dará lugar a unha variada low;a da Ínclia na que a influencia ele 

Occidente se manifesta en tipoloxías, iconografías e motivos decorativos. A peza 

coa Ascensión do Señor segue os prototipos formais característicos dos frascos ele 
té (tea-jars ou tea-Caclclies), realizados en diversos formatos pola porcelana chi

nesa dende época Tang (618-906), con gran desenvolvemento durante o imperio 

de Kang Si. Aínda que a obra puiclo formar parte clunha vaixela ele luxo, a deco

ración exterior non responde ós valores emblemáticos característicos dunha fa
milia da aristocracia lusitana peninsular. Carece do gran motivo heráldico que 

centraba a composición clestas pezas de exportación e da característica ornamen

tación vexetal de arabescos barrocos ele estilo europeo. Pola contra, o pintor cle

senvolve con trazos rápidos e un tanto inxenuos un tema evanxélico da impor
tancia da Ascensión do Señor ante os apóstolos (Me 16, 19-20; Le 24, 50-53; Act 

1,, 9-12), estraño en calquera outro período da historia chinesa que non sexa o 

reinado do erudito emperador Kang Si (1662-1722). Nesta época, o Estado chi

nés entregara o control do comercio con Europa a determinadas compaii.ías, os 
comerciantes ele Hong, hábiles en organizar unha infraestructura organizativa 

operativa, compatible coa que Portugal establecera en Oriente. Por motivos polí

ticos, Kang Si mantivo á maioría da poboación chinesa mm baixo nivel ele ins

trucción, aturando sen embargo a presencia dos xesuítas por motivos non reli
xiosos. O monarca demostrou un grande interese na capacidacle científica e 

técnica da Compati.ía ele Xesús e na súa benéfica influencia en determinadas áreas 
do coñecemento. O padre Ferclinand Verbiest formou parte da corte, instruínclo 

ó propio emperador no palacio, nun momento no que China adopta o confucia

nismo como doutrina de Estado, a través das dezaseis regras morais do Santo 

Edicto (1671), establecido segundo modelo xesuítico. Sen este contexto non se 

pode entencle-la plasmación dunha iconografia cristiá na pintura vascular chine

sa do contorno de 1720, aínda que sexa en pezas destinadas á exportación. Esta 

fecunda mestizaxe clarase por terminada pouco clespois, a partir do segundo ter

cio do XVlll. A intolerancia relixiosa do emperador Kien-lung (1736-1796), ma

nifesta nunha estricta observancia do confucianismo e na prohibición das misións 

cristiás en China, non tardará en derivar en aberta xenofobia, impoñénclolle ó im

perio un absoluto illarnento que acabará coa influencia cultural occidental. 

FS. 



Bibliografía: BEURDELEY, t-.'1.: Rejlcxos- Símbolos e lmagens do Crislic111ismo nc1 Porcelana da Cl1i-
11a, catalogo da exposición, Lisboa, 1998, p. 83; COUCE IRO, G.: "Pirnores j esuitas na China", 
Océanos, n.º 12, (1992); SALGADO LOBO, M. : Porcelanas , Lisboa , Funda\:ªº Ricardo do Espi
rito Santo Silva, 1992, p. 193. 
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A DECAPITACIÓN DO APÓSTOLO S ANTIAGO O MAIOR. 

ASINADO E DATADO "NATALIS CASSELLII-1585". 

PINTURA EN TÁilOA, ENSAMBLADA Ó DORSO. 145 X 206 CM. 

COURPIÉRE (PUY DE DOME, RÉGION AUVERGNE). 

IGREXA PRIORAL 5AINT-MARTIN 

A existencia dunha obra coma esta na igrexa de Saint- Martin ele Courpiere, pode 

considerarse case como un milagre, non polo feito ele que o Apóstolo fose obxecto 

ele culto neste templo, dada que unha fundación realizada no ano 1627 clemostra 

que "Monsieiir Sain~t jacqnes" tiña o seu altar "en l'esglise cludict Courpiére", senón 

pola orixe ílamenga dunha pintura de gran caliclade como a presente , asinada e per

fectamente datada, de grandes dimensións e peso considerable, constituícla por tres 

táboas ensambalaclas, restauradas en 1989. Maniféstanse en tono á mixe da peza 

unha serie ele circunstancias pouco comúns que realzan o seu interese. 

Aínda que o pintor que asinou a obra , "NATALIS CASSELLJI", non sexa un mestre 

ben coñeciclo, esta obra datada en 1585 permite situalo mm marco cultural e esti

lístico ben definido, gracias ós clous puntos de comparación que ofrecen , por un 

lado a Passio Sanctijacobi Majo1is, pintura en táboa derivada dun gravado de _Am

beres ele 1580 atribuído a Henclrich Goltzius (1558-1 6 17) 1 e, polo outro , o Mar
tirio ele Santiago pintado para a igrexa ele Saint Jacques, en Bruges, por Maerten de 

Vos (1532-1603) en 1694 , artista ó que se lle outorga a autoría do clebuxo que 

serviu de modelo para a clevandita Passio2. Agora ben, a táboa ele Courpiere, ma

lia ser inferior á obra de Maerten ele Vos , canto á invención e á riqueza do colori

do, remite con maior seguridade á Passio gravada en Amberes. 

A composición do gravado e da pintura de Courpiere son moi semellantes , dado 

que o pintor mantivo a parte xeral da obra impresa. A figura ele corpo enteiro do 

Apóstolo que aparece á dereita no gravado está no lado esquerdo na igrexa ele 

Courpiere. Sen embargo, a orixinalidcle da táboa non reside nunha simple inver

sión , como demostran a actitucle do Apóstolo, o parelelismo dos personaxes que 

asisten á escena do martirio e a posición do verdugo no centJ:o compositivo. Noel 

ele Kassel, no caso de que realmente sexa este o nome do pintor, potenciou a pers

pectiva fugada e enriqueceu o fondo urbano cunha columna traxana. Tampouco 

se limitou a reprocluci-los personaxes da peza impresa. Se no gravado aparecían 

tres cabaleiros sobre .as súas monturas , Nóel só sitúa un sobre corcel branco . Atré

vese incluso a suprimi-l9s clous nenos sentados que sinalan o Apóstolo a punto 

ele caer baixo a espacia do verdugo e reparte de modo rnáis harmonioso a multi

tucle ele asistentes. Por último, o pintor inclina o corpo ele Santiago e reprega o 

seu rostro, no canto ele enclereitalo como na fome impresa. 

Desta reelaboración resulta unha mellor lectura, xa que a obra gañou poder na

rrativo e fo rza expresiva . A decapitación do Santo ~xeonllaclo inscríbese nunha es

pecie ele círculo que, debido ó artificio dos lictores acoitelaclos ou vistos en pri

meiro plano, de costas e ele medio corpo, introduce máis facilmente o espectador 

na escena. Por outra parte, a figura ele corpo enteiro do Apóstolo Peregrino pare

ce participar na acción , como un clobre que introducirá un xogo ele espellos to-



talmente ausente no gravado. Unha caste de imaxe espiritual do Apóstolo asistin

do ó seu propio martirio. Esta impresión parece confirmarse polas reveladoras in

terpolacións que pintor e /ou comitente introduciron no texto latino do cuarteto 
que figura na parte inferior do gravado. De feito, o cuarto verso foi substancial

mente modificado. O "Ultio q•wd facim1s sevwn divina sewta est" converteuse en 
"Ct0us corpus adhuc pia Compostella tL1etL1r"; do mesmo modo que o "extendit lu

clae" con que remata o segundo verso, se converteu subrepticiamente en "extendit 
Ibera". O sentido xeral da inscrición gravada na rocha sobre a que descansa o-pé 

dereito do Apóstolo convértese en: 

Notas 

"O que publica os oráculos de Cristo Redentor, 

"Tan lonxe como se esrende a terra ibérica, 
"Á fin, ofrece a súa caluga ó golpe da espada, Sati.tiago 

"O corpo que aínda garda a piadosa Compostela." 

H.]. 

' PLÓTZ, R.: "Passio Sancti jacobi Maioris". En Santiago Ca111i110 de Eurnpa, Santiago ele Com
postela, 1993, pp. 510-511, n.º 184. 

GEORGES, A.: Lico11ograpliie de Sainljacques en Belgique, Bruxelas, 1971, pp. 222-223 e pi. 158. 

Bibliografía: ADAM, Abad A.: Courpiére , Clermont-Ferrancl , 1946, p. 285. 
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A DECAPITACIÓN DE SANTIAGO. 

MESTRE DO CHAMADO RETABLO RAJHRAD. PRAGA OU MORAVIA. CA. 1453. 
MADEIRA. 82,4 X 75,4 CM . ADQUIRIDO EN V IENA EN 1937. 
BRNO (REPÚBLICA CHECA). MORAUSKÁ GALERIE BRNO, N.

0 
INV. 12, NAR. A 571 

O panel é parte do retablo construíclo para unha igrexa descoflecicla , compos
to pala vida da Virxe María e a lencla de Santiago. A parte central orixinal do 

retablo perdeuse; con toda probabilidacle constaba ele esculturas de macleira da 
Virxe, ele Santiago e dalgún outro santo. A imaxe da Decapitación figuraba na 

parte interior da ala ó estar aberto o retablo . Os textos revelan a seguinte men

saxe: "Os seus discípulos levaron o carpo para embarcalo". No ciclo falta a es
cena da fundación da igrexa compostelá, xa que a última imaxe é a conversión 

da raí1i.a Lupa. Cando o retablo estaba pechado , o público podía ver catro es

cenas da lencla de Hermóxenes cos textos que a acompaflaban. Neste retablo o 

Apóstolo Santiago non figura como peregrino en ningures e saliéntanse os seus 
éxitos na conversión de pagáns, realizada coa axucla ele discursos e milagres 

tanto antes coma clespois do seu martirio. A súa cara e a súa figura son moi pa

recidas ás ele Xesús; está descalzo e leva unha chambra gris ele penitente. A súa 
posición na escena da Decapitación, ele xeonllos, lembra a Cristo na escena da 

Agonía no xarclín. Esta énfase é natural dentro do contexto nó que fo i realiza

do o retablo: nesa época, Bohemia era o primeiro dos reinos europeos que su

fría unha división entre os seus habitantes por mor da fe. Os católicos do cír

culo ele Laclislas Postumus, o nena rei que chegou en 1453 para reinar no país 
clespois clun interregno ele catorce anos , tiflan que se impof"1er á reforma impe

rante da confesión husita, non pala forza, senón coa axucla ele discursos, e ta

mén sen dúbida esperando que se proclucisen milagres. 

O estilo do mestre do chamado Retablo Rajhracl, cunha marcada orientación his
tórica, pretendía lembra-la época ele estabiliclacle social e ele reinado eficaz antes 

do comezo das guerras husitas en 1420. Non obstante, cleclúcese a elata real das 

pinturas polo seu concepto do espacio e unha habiliclacle moi clesenvolvicla á hora 

ele modelar en tres climensións, aspecto que se ve sobre tocio na impoflente figu

ra do verdugo, que ele feito forma a parte central da nasa imaxe. 

Bibliograíia: MATJEI<--:).PESINA, A.: Boh111iscl1e Goliscl1e Mcilerei 1350- 1450, Praga, 1955, 
nr. 218; CHAMON II<OLA, I<.: Golili. KCllalog der /v/ti /11"ische11 Galerie in Brli1111, 1992; BARTLO
VA, M.: "L"an goth ique tarclif en Boheme, tvloravie et Silésie". En CHAMONJI<OLA, K. (ecl .): Ca
talogue Europalia, Bruxelas, 1998, nr. 4 (tocios eles con máis bibliogra fía escrita en checo). 

M.Ba. 
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TÁBOAS LATERAIS DO QUE FO! ALTAR MAIOR NA IGREXA DE SANTIAGO EN jAKABFALVA. 

MESTRE DEjAKABFALVA. CA. 1480. TÉMPERA SOBRE MADEIRA, 

PINTADAS POR ÁMBOLOS LADOS, CADA ESCENA. 75,5 X 67 CM. RESTAURADA EN 1977. 
ESTERGOM (HUNGRÍA). CHRISTIAN MUSEUM ESTERGOM, 

N. 0 INV. 55.41,1--4.55.42-1-4 

1-2. Pinturas na ala interior esquerda: O peregrino e o seu filio chegan a unha ta
berna. Durante a noite o taberneiro agocha unha copa domada no saco do 
rapaz. O mozo é prendido por ladrón e lévano ante o xuíz. 

3-4. Pinturas na ala exterior esquerda: O milagre das aves. Baixan ó rnozo da forca. 

5-6. Pinturas da ala interior dereita: Levan a Santiago ó seu martirio e el cura a 
un eivado . Decapitación de Santiago e Xosías. 

7-&. Pinturas da ala exterior dereita: Os touros arrastran o corpo de Santiago ata 
a raíüa Lupa. Santiago sobre o cadaleito. 

O culto a Santiago o Maior tamén estaba estendido polo territorio da Hungría 
medieval. Dende o século XII os nobres húngaros e, algo mái.s tarde, os cida
dáns en xeral, tiveron moita documentación e informacións prácticas á súa 
disposición para poder peregrinar a Compostela. Na actualidade coüécense 
en Hungría aproximadamente unhas setenta igrexas dedicadas á advocación 
de Santiago, e isto reílíctese ás veces na nomenclatura das localidades. Moi 
poucas obras de arte sobreviviron á ocupación turca de 1526; as máis delas 
proceden da histórica Alta Hungría, que na actualidade forma parte da Eslo
vaquia, e de Transilvania, na actual Romanía. A maioría destas representa-



cións de Santiago aparecen en pinturas e imaxes ele devoción , sendo o marti
rio do Apóstolo o tema iconográfico máis recorrente. O conxunto históri
co- artístico máis célebre dos conservados é o altar maior da igrexa de Santia
go en Lócse/Levoca , Eslovaquia. A única representación cíclica , de pintura en 
paneis, que perdu rou da historia da vida do Apóstolo consérvase no altar de 
j akabfalva. A veneración do santo reflíctese incluso no nome dunha pequena 
aldea en Alta Hungría·: Szentj akabvalva, que li teralmente significa "a aldea de 
Santiago". As pinturas que aquí se vén constituían as alas latera is do altar des
ta localidade. Coñécese a pintura central do altar de Santiago só polas descri
ción;; . O estilo do artis ta que traballou nestes paneis está in timamente ligado 
ó das escotas das veciñas localidades mineiras e caracterízase por u.n sentido 
narra tivo vigoroso , os de talles das roupas e os expresivos acenos . dos perso
naxes. O ·último catálogo do museo fai referencia ós elementos característicos 
dos fo ndos como adap tacións indirectas da pintura holandesa. A pesar dos es
tudios realizados , .precísanse máis investigacións sobre as-analoxías iconográ

fi cas ele cada unha .das escenas. 

l.K. 

. Bibliograha: CHRISTIAN lvluseu m, Esztergom, ed. Csdalvay Pál, Buclapest, Corvina, 1993 , pp. 
174- 175, (entrada ele Gyóngyí Tórók); SANTIAGO de Co mpostela. 1000 A11 s de Pelc ri nage Euro
peen, Centrum voor en Cultuur, Abbaye Saint-Pierre, Gane! , 1985, pp. 32- 33, 370- 371. 
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A DEVOCIÓN PIADOSA E O ENCONTRO CO MILAGRE 

APARICIÓN DA VmxE DO PILAR A SANTIAGO E ÓS SETE VARÓNS 

APOSTÓLICOS. (ASINADO E DATADO NO ÁNGULO INFERIOR ESQUERDO: 

PIETRO VAN LINT/INVENTOR/Aº 1645). 

PIETER VAN LINT. ESCOLA FLAMENGA. AMBERES. 1609-ID. 1690. 

ÓLEO SOBRE LENZO. 122,5 X I9I CM. 

DOADO POR DON ANTONIO PLASENCIA. EN 1935. 

BILBAO. MUSEO DEBELAS ARTES, N. 0 INV. 82/534 

Van Lint, nacido en Amberes en 1609, permaneceu en Roma durante oito arios. 
En 1643 regresa a Amberes onde morreu en ~690. Aínda que non estivo en Es
paña, o pintor gozou de grande éxito no noso país, como o demostran o elevado 
número de obras que lle foron encargadas. 

Esta pintura foi realizada por Van Lint en 1645, cando o artista regresara de Roma 
e estaba xa en Amberes. O asunto iconográfico que representa tivo a súa orixe 
nunha fonte verbal que posteriormente quedará recollida, a finais do XIV ou prin
cipios do XV, nos Moralia ele Job de San Gregario Magno. Narra o milagre, acon
tecido o día 1 de xaneiro do ano 40, da aparición da Virxe sobre un piar a San
tiago o Maior e ós seus convertidos cando predicaban o Evanxeo en Zaragoza. 

Este tema tiña un maior arraigamento coa pieclade española e, sen embargo, ofre
cía escaso interese fóra do noso país, polo que debeu de responder a unha encar
ga española. O pintor representa a Santiago vestido como peregrino xacobeo, 
axeonllado no chan. Ante el, a Virxe, de pé enriba do piar rodeada de anxos e se
rafíns, sinala coa súa man dereita o templo que o Apóstolo deberá construír: a ba
sílica do Pilar. Tralo Santo, formando un grupo un tanto recargado, encontrá
mo-los sete varóns apostólicos enviados á península para predica-la fe. 

Trátase clunha composición equilibrada na que se respira unha quietude acen
tuada polo estatismo e a verticaliclacle das figuras. A escena, que se·gunclo a tradi
ción ten lugár de noite, está iluminada por un resplandor que xorde entre as nu
bes da apertura da Gloria sobre a que se recorta a figura da Virxe; todo queda 
envolto por unha luz cálida, domada. O pintor buscou unha nota ele cor nas ves
timentas das figuras, entre as que destacan as ele tonalidades vermellas que con
trastan co ton sombrizo das nubes. 

Nesta pintura Van Lint reúne dous importantes feitos relixiosos acontecidos en 
España: a chegada do Apóstolo Santiago á península para a súa evanxelización e 
a aparición da Virxe do Pilar en Zaragoza. 

Existe unha composición semellante, coa mesma distribución de grupos, nunha 
obra da escola aragonesa datada a principios do século XVI, que se conserva na 
igrexa parroquial ele Grañén en Huesca. 

A.S.- L. de los S . 



Bibliografía: CASTAÑER, X.: Pinturas y pin tores jla111 e11 cos, holandeses y alemanes en el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 1995 , pp. 187-188; CENTELLAS, R.: "El poder de la imagen: Ico
nografía de la Virgen del Pilar". En El Pilar es la Columna. Historia de una Devoción, Zaragoza , 
1995 , pp. 133- 151 ; DÍAZ PADRÓN , M.: "Splendeurs d'Espagne et des villes belges". En Euro
palia 85 Espai1a, tomo II , Bruxelas, 1985, pp. 557- 558. 
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MILAGRE DO AFORCADO. 

GIOVANNI fRANCESCO DA RIMINI. PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XV 

TÉMPERA SOBRE TÁBOA. 30 X 70 CM. 

CIDADE DO VATICANO. PINACOTECA VATICANA, N.
0 

INV. 309 

O terna desta orixinal táboa quattrocentista realizada por un artista da Ernilia, 

Giovanni Francesco da Rirnini, non é outro que o rnilagre de Santiago que nos re

lata o Líber Sanctijacobi , "Codex Calixtinus", no capítulo quinto do seu Libro 11: 

"Do peregrino colgado a qLtien el santo Apóstol salvó de la muerte, aunque estL1vo pen
diente en el patíbulo treinta y seis días" . A narración haxiográfica desenvolvía a his

toria duns peregrinos alernáns, pai e fillo, que no ano 1090 da encarnación do Se

ñor facían unha parada en Toulouse, no seu carniño de peregrinación a 

Compostela; por cobiza, o pousacleiro que os aloxaba acúsaos falsamente de rou

bo ó colocar unha copa de prata no zurrón dun deles; no xuízo o pousadeiro.gaña 

as riquezas dos peregrinos e un dos supostos culpables - o fillo- é conducido 

ó suplicio; ó regreso de Compostela, despois de trinta e seis días de viaxe, o afli

xiclo pai láiase ante o carpo inane do fillo que aínda penduraba da forca, contes

tándolle este: "No llores, queridísimo padre, por mi pena, qL1e no es ninguna, sino más 
bien alégrate, porqi1e me siento ahora más a gL1sto que jamás en toda mi vida pasada. 
Porque el nmy bienaventitrado Santiago, sosteniéndome con sus manos, me consuela con 
toda clase de dulzuras" (LSJ, 11, 5) . A xente de Toulouse, ó contempla- lo rnilagre, 

comprencleu o erro cometido e o alcance da xustiza divina, descolgando ó mozo 

inocente e condenando ó mal pousadeiro. Os poetas do contorno literario de 

Afonso X, que iniciaron o seu labor compilatorio en 1257 recollendo as cancións 

do monarca e dos seus trovadores dedicadas á Virxe e á súa divina intervención, 

integraron dous célebres mibgres atribuíclos a Santiago no Líber. Se · a Cantiga 

XXVI trataba o tema do peregrino que se suicida por consello do cierno, a Canti

ga CLXXXV trata o rnilagre do peregrino aforcaclo inxustamente e salvado por in

tercesión do Apóstolo. O mesmo que no Calixtino, o milagre do aforcaclo que po

etizan as cantigas afonsinas acontécelle en Toulouse a uns alemáns: "Como Sancta 
Maria livroit ele marte mm mancebo qite enforcaron a mui gran torta, 'et queimaron im 
herege qi1e ll'o Jezera fazer". 

A difusión desta historia no norte ele Italia non é estraña, xa que todo Occidente 

se. fixo eco dos rnilagres de Santiago o Maior recolliclos no Calixtino, senda un dos 

motivos rnáis poderosos -o encontro directo co sobrenatural, nos santuarios, na 

ruta e na meta- que animaron a milleiros ele persoas a emprende-lo Camiño ele 

Santiag. O carácter hierofánico da ruta xacobea, asumido pala mentaliclade e a re

lixiosidacle da Europa medieval, constituíuse como inequívoca e eficaz canle ele di

fusión dos milagres do Apóstolo en países diversos e durante moito tempo. A in

tención moral do milagre incidía na piedade e na hospitalidade debida a tóclolos 



peregrinos xacobeos, evitando fraudes e atropelos. Non hai mellar canle expresiva 

para o tema desta pequena táboa que o arcaísmo bizantinizante e a sinxela pero 
eficaz candidez do 01:ixinal giottism~ que o pintor desenvolve. Nos primeiios anos 

do século XV aparecía en Francia un itinerario de peregrinación denominado Via
je ele Nopar seilor ele Cawnont a Santiago e Santa María ele Finisterre, redactado en 

1417. Seguía a mesma ruta do Libro V do Liber, engadindo os tramos a Fisterra e 
a Padrón, como era costume en tódolos peregrinos da época. Nun dos seus co

mentarios fai referencia ó milagre do aforcado, localizándoo por primeira vez na 

ciclade rioxana ele Santo Domingo de la Calzada, no canto ele Toulouse. Estes te
mas da cultura xacobea eran.coñecidos no norte de Italia gracias á difusión -oral 

ou escrita, como o caso de Nopar- das confrarías de peregrinos e á obra A lenela 
eloi1raela de ]acopo de Vorágine, influínclo na temática do teatro relixioso dos sécu

las XVI e XVII - as Sacre Rappresentazioni toscanas- e en non poucas represen

tacións artísticas, como a táboa ele Giovanni Francesco da Rimini . 

F.S. 

Bibliografía: L/BER Sanclijacobi, "Codex Calixlinus" (traducción de A. MORALEJO , C. TORRES 
e ]. FEO), Santiago de Compostela, 1951 (reedición , Santiago de Compostela, 1992). 
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jACOBUS BENED/CTIO PERARUM ET BACULORUM . 

SERIE DE APÓSTOLOS DO CICLO "0 GRAN XUÍZO DO MUNDO" (?). 1260-1280. 
PEORA DE GRA VERMELLA, CON PEQUENOS RESTOS DE POLICROMÍA. 97 X 44 X 30 
CM.· PROCEDENTE DO CORO ALTO DA IGREXA DOS AGOSTIÑOS ERElVIITAS DE MAINZ, 

DESTRUÍDO CARA A 1681 (?) . 

MAINZ (ALEMAÑA) . D ióZESAN UNO D OMMUSEUM, N. 0 INV. PS 120 

O altorrelevo jaco/nis benedictio peranun o bawlonun foi atopaclo na horta parro

quial ele Unclenheim. A figura do Apóstolo Santiago o Maior, moi estragada na ca

beza e no rostro, é clunha boa caliclacle artística e está no ámbito Cle influencia da 

escala ele Reims. 

Santiago está cuberto cun sinxelo manto. Na súa man clereita sostén un mando 

ele borclóns e na esquercla as Sagradas Escrituras, moi clanaclas. Da esquercla col
gan tamén sete escarcelas ele peregrino , que chegan ata o chan, e sobre cada un ha 

delas están unidas clúas ou tres cunchas ele peregrino (vieira). Unha escultura ele 

peclra policromada, parecida a esta, atópase entre as figuras ele apóstolos no co

roamento do Santo Sepulcro altogótico da capela ele San Mauricio da Catedral ele 

Nosa Señora ele Constanza. 

Na fase inicial , é clicir, antes ele emprende- la súa viaxe, o peregrino ten que cum
prir cen as conclicións para obte-lo recoñecemento ele peregrino. De especial im

portancia é a bendición do peregrino que se realizaba ele forma solemne, incluín

clo a partir ele certo momento a -cuncha como signa peregrinationis, que se 

acentuaba expresamente como símbolo da peregrinación. Xa dende tempos caro

linxios e máis aíncla a partir do século XI entraron as traclicións peregrinais reli
xiosas na liturxia oficial da Igrexa. A liturxia romana incorpora no seu ritual para 

os peregrinos que van e regresan as oracións pro Jratribus in viam dirigendis e pro 
redwntibiis de itinere. Xa no ano 1083 aparece no Missale de Vich una missa pro Jra
tribiis in viam dirigendis, igual que nos cerimoniais ele Roela e ele Lleicla, así como 

no sacramentario ele Laon ele principios do século XI. A benedictio peregrin orwn 
forma parte das catorce funcións do sacerdote; así o expresa o bispo islandés Xil

berto ele Limerick no século XI. Un formulario ele Múnic, tamén do século XI, 

para a beneclictio peregrinonim (anterior a 1074) contén ó lacio das fórmulas para 

o peregrino que parte fórmulas especia is para a benedictio siiper capsellas et Ju stes · 
et super homines, é clicir, tamén para os utensilios da peregrinación. De forma es

pecialmente frecuente impartíuse a benedictio peregrinorwn en lugares ele concen

tración ele peregrinos , nos chamados "colectores". Na Alta Iclacle Media lugares 

como Aquisgrán, Einsiecleln, Colonia, París e Utrecht serviron para a gran masa 



dos peregrinos que esperaban a temporada oportuna 

para saír dende núcleos de encontro e puntos de par
tida comúns, para realizaren o camiño duro e peno

so na compaña doutros animados polos mesmos sen

timentos ou de compatriotas. Algunhas miniaturas, 
por exemplo as qué aparecen no manuscrito do mos

teiro benedictino Maillezais (Vendée) a finais do sé

culo XII, no Rituale Lambacense da abadía de María 

Ascensión de Lambach en torno a 1200, nun Cere
moniale da Biblioteca comunal de Besancon do sécu

lo Xlll ou dun Pontificale do século XV, de Lyon, pre

sentan tamén o tema de bendición litúrxica. Debido 

á contaminación entre Peregrino e Santo dos pere

grinos relaciónase taii.1én a Santiago coa bendictio. Así 

o demostran as dúas interpretacións tridimensionais 
do século Xlll nos lugares de lingua alemana. Estes 

dous lugares, Constanza e Mainz, dispoñían tamén 

da infraestructura necesaria para atende-los peregri

nos. Co descenso e o desprestixio das peregrina
cións, ademais do auxe progresivo das romarías no 

período postridentino , tamén a Igrexa oficial se des

pediu das peregrinationes maio1:es, substituíndo na li

turxia oficial a benedictia. perarwn et bawlorwn por 

unha sinxela bendición do peregrino, publicada no 

Rituale Romanorwn en tempos do papa Paulo V 
(1605-1621). 

R.G.P 

Bibliografía: ARENS, F: "Der F i g~ire nz)'klus eles Grossen WeltgerichLs im Dommuse um une! 
Lettner cler Augustinerkirche in Mainz". En Stiide/-jal11bucl1 , N.F 198 1, pp. 57- 66; PLÓTZ, R.: 
"«Benediclio perar.wn. et bacu/on1111» und «coronalio peregri11 on1111 ». Beitrage zu der lho11 ograp/1ie des 
/¡/. )acobus im deutscl1sprachige11 Rau111". En Vollislmltur w1d /-Jeimal , FS für Josef Dünn inger, ecl. D. 

Harmening e E. Wimmer (Würzburg 1986) , pp. 339- 376. 
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As ÜBRAS DE MISERICORDIA. 

CARLO DI CAMERINO. 1400-1410. TÉMPERA SOBRE TÁBOA. 30 X 40 CM. 

CIDADE DO VATICANO. PINACOTECA VATICANA, N.
0 

INV. 40197 

Esta sinxela peza de Carla di Camerino documenta o exercicio da hospitalidade 

en Italia ós peregrinos. A axuda caritativa e hospitalaria era práctica habitual nos 

camiños de peregrinación, característica da piedacle evanxélica e da relixiosidade 

cristiá, e destaca como un dos aspectos fundamentais da cultura xacobea. A sen-

. sibilidade demostrada cara ós peregrinos por tocio bo cristián fixo clesta práctica · 

espontánea un dos sinais ele identidade do Camüi.o de Santiago. Como parte 

esencial da infraestructura da peregrinaxe, foise constituíndo en Occidente unha 

complexa rede hospitalaria desenvolvida por diversas institucións creadas para tal 

fin. Para a mentaliclacle medieval, o peregrino era considerado como un enviado 

do ceo, ó que había que coiclar como se do propio Xesuscristo se tratase. Na pe

nínsula italiana o sistema asistencial desenvólvese e funciona co apoio de diver

sas institucións. Os obxectivos clesta rede puxéranse ó servicio dos devotos xaco

bitas que marchaban a Compostela e dos romeiros que se dirixían a venera-lo 

lugar onde repousan os carpos de San Pedro e San Paulo. Abonde lembra-la cita 

ele Dante defininclo no capítulo corenta da súa "Vita Nuova" (1293) as diferencias 

entre romeiro (o que vai a Roma en peregrinación) , palmeiro (o que vai ós San

tos Lugares de Xesuralén) e peregrino: tocio aquel que se dirixe devotamente cara 

á Casa do Señor Santiago, en Galicia, ou ele alí retorna. En Toscana instaláranse, 

co fin de axudar ós peregrinos que ían cara a Roma ou a Compostela, os cabalei

ros da Orde ele Santiago. Os santiaguistas souberon transcende-los seus intereses 

hispanos para integrarse na órbita asistencial internacional, organizando unha 

bailía en Terra Santa e atendendo o hospital toscano de Altopascio 1• Pola súa ban

da, a Orde de San Xoán ele Xerusalén, clespois da percla definitiva dos Santos Lu

gares, mantivo en activo, en época baixomeclieval, gran número de mosteiros e 

castelos en Occidente, entregándose á atención ó peregrino no Camiño ele San

tiago. En Italia, os centros sanxoanistas situáronse na Vía Tolosana, reforzando 

unha ruta ele dobre dirección que, por un lacio , conduce a Roma e a Terra Santa, 

e polo outro diríxese cara ó val do Ebro, enlazando co Camiño Francés. Esta dis

creta pintura de Carla di Camerino é testemuño da difusión en Italia da cultura 

da peregrinaxe ós santu.arios meta das chamadas peregrinacións maiores: Roma, 

Xerusalén e Santiago. Neste tecido ele rutas, a ciclacle ele Camerino foi un centro 

destacado na época medieval ata finais do século XV, no itinerario que, a través 

das Marcas, unía Roma con Ancona e outros partos do Adriático. A escena re

presentada nesta táboa posúe unha capaciclade narrativa de sinceras intencións 

moralizantes, na que o artista fai unha utilización das novas investigacións -un 

intento errado de perspectiva monofocal- vinculadas a antigas fórmulas com

positivas, que cleveñen nunha sorte ele academicismo e clesenvólvense nun am

biente no que as arquitecturas pintadas no segundo plano reflicten a última evo

lución da parecle do escenario antigo, tradición que pasa polo filtro de Giotto, do 

que témo-la súa referencia rnaxistral para a cultura do Quattrocento italiano nos 

frescos do Carmine debidos a Masaccio, cumes artísticas que, sen chegar a unha 



desafortunada comparación con esta peza, comparten un mesmo ambiente cul
tural. A táboa de Cailo di Camerino manifesta unha sensibilidade accesible a un 

público pouco esixente pero que, dada a súa inmersión mm mundo urbano mo
derno, en plena efervescencia económica, científica e política, é capaz de abrirse 
ás noviclacles que lle ofrecía a fecunda investigación artística da nova cultura, apli
cables con maior ou menor entusiasmo ou pericia na pintura do momento. 

FS. 

Nota 

1 CAUCC! VON SAUCKEN , PG. (1992), p. 19- 30. 

Bibliografía: CAUCC! VON SAUCKEN, PG.: "ll Cammino di Sallliago, gli orclini ospitalieri e Al
topascio". En Allopascio w1 grande centro ospilaliero nel/'Europa medievale, Altopascio, 1992. 
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TRÍPTICO DE SANTIAGO O MAIOR. 

MESTRE DE DELFT. fJNAIS DO SECULO XV-PRINCIPIOS DO SECULO XVI. 

ÓLEO SOBRE TÁBOA . 108 X 70 X 70 CM . 

Los REALEJOS (TENERIFE). IGREXA PARROQUIAL DE REALEJO ALTO 

As tres táboas sobre a vi.da do Apóstolo Santiago son posiblemente o resto dun 
políptico que presidira a primitiva capela maior da igrexa clesta mesma advoca
ción na localidacle de Realejo Alto, un dos primeiros núcleos poboacionais da illa 
ele Tenerife, creado polo conquistador e acliantado Alonso Fernández de Lugo. En 
opinión dalgúns historiadores canarios, a peza foi traída polo mesmo adiantado a 
finais do século X:V dende Gran Canaria. 

A primeira referencia concreta ás táboas non chega ata 1591, concretamente 
ata o 7 de febreiro. O visitador Gaspar Sánchez de Montiel refírese a elas di
cindo que eran ele "pincel". Posteriormente, o 9 de agosto de 1604, o licencia-

. do Nicolás Martín ele Tejeda volve falar delas, facendo unha breve referencia ó 
seu clescoidado estado. Logo, a obra caeu no esquecemento e só no presente 

. século se rescataron as tres hoxe expostas, clespois de dárselle-los usos máis 
variados e inadecuados 

Das clúas versións que narra o Novo Testamento sobre o episodio da nai dos 
fillos ele Cebedeo (Mateo 20, 20-23 e Marcos 10, 35-40), o pintor elixe a ver
sión máis teatral, narrada polo primeiro, onde o protagonismo corresponde a 
María Salomé, a nai ele Santiago e Xoán, en lugar da versión marciana inter
pretada polos clous apóstolos , .. Das tres táboas que nos chegaron, as clúas la
terais compleméntanse formando unha soa escena. Á clereita María Salomé, 
vestida ó uso da época, ten detrás súa ós seus clous fil los: Santiago co bordón 
e a mochila de peregrino e Xoán coas faccións moi novas e vestido tamén á 
maneira, identificado pola copa da que nos fala A lenda clouracla . Facenclo 

P.andán, Cristo responclenclo con severiclade á súa parenta a causa da súa pe
tición clesmeclicla, mentres detrás súa os apóstolos amosan a súa indignación 
cos acenos ele mans e rostros. 

Hoxe, o corpo central vese cupaclo pola efixie ele Santiago que inclubiclable
mente nas súas orixes ocupou un lugar diferente. Da súa triple faceta, militar, 
apóstolo e peregrino, aquí acentúase a última; non fa lta ningún dos seus co
rresponclentes atributos: b'ordón, cabaza, bornal e cunchas. Sen embargo, sér
vese tamén do elemento máis empreg.aclo durante o medievo, pero que se per

de cos clerradeiros expoñentes da pintura gótica : o libro, que recorcla a súa 
contribución ó Novo Testamento. 



Durante moito tempo atribuíuselle a obra a un artista da Escola de Amberes, pero 
recentemente adxudicóuselle a un pintor holandés, activo dende finais do século 

XV ata principios do XVI, o Mestre de Delft. Con todo, a táboa ofrece calidades 

moi diferentes, o que nos permite supofler que na obra, ademais do mestre , in

tervifleron colaboradores do seu obradoiro. 

A.D.P. 

Bibliografía: CAMACHO Y PÉREZ GALDÓS, G.: La igles ia de Santiago del Realejo Alto en el Mu
seo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, 1959, n. º 33-36; FUENTES PÉREZ, G. e RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, M.:-Arte en los Realejos. Una síntesis histórica, Sama Cruz de Tenerife, Ayuntamien
to de los Realejos, 1996; NEGRÍN DELGADO, C.: Los Países BcUos y Tenerife. Pintura del siglo 
XVI, Santa Cruz de Tenerife, Museo Municipal de Bellas Artes, 1995. 
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SANTA BRíXIDA DE SUECIA. 

ÜPPLAND, IGREXA DE LANNA. CA. 1400. CARBALLO, PIÑEIRO DORSAL ALT. 78 CM. 

ESTOCOLMO (SUECIA). MUSEO 5TATENS HiSTORISKA, SHM N. 0 INV. 6304:5 

Bríxida naceu no ano 1302 ou 1303. Era a filla máis vella de Birger Persson, un 

dos terratenentes máis importantes de Suecia, avogado e responsable da comisión 

que redactou a Lei de Uppland. A súa nai, Ingeborg Bengtsdotter, que estaba re

lacionada coa familia real, morreu en 1314, cando Bríxida aínda era unha nena. 

Xa que o seu pai estaba ocupado coas súas importantes tarefas, a Bríxida criouna 

unha tía que estaba casada con Knut Jonsson, un avogado da provincia de Ós
tergótland que fo¡ varias veces chanceller do rei. A familia movíase, polo tanto, 

nos círculos máis altos do país. 

Seguindo os desexos do seu pai, con só catorce anos casou cun mozo nobre, Ulf 

Gudmarsson, qu.e tamén se fixo avogado. Durante os seus vintesete anos anos de 
matrimonio deulle a Ulf oito fillos; dous deles morreron de nenas. 

Nestes anos Bríxida tamén estivo activa na corte, seguramente durante a década 

dos anos 30, como "señora de cerimonias" e como guía do xove rei Magnus Eriks

son e da súa raíña Blanka. 

Dende a súa mocidade Biixida foi profundamente relixiosa. A biografía da santa, es

crita polos seus dous confesores, canta que tivo unha visión xa á idade de sete anos. 

Polo tanto, foi natural que emprendese a longa e perigosa peregrinación a Santiago 

de Compostela, acompañada do seu home, tal e como o fixera antes o seu pai. 

Partiron de Suecia en 1341, viaxando cun cura, o seu confesor, e tamén proba

blemente con criados. Sábese pouco da viaxe e nada da reacción de Bríxida ó che

gar ó seu destino, pero está claro que o conflicto entre Francia e Inglaterra 

-a Guerra dos Ceri Anos- produciulle unha profunda impresión. 

Na viaxe de volta, Ulf Gudmarsson enfermou gravemente en Arras, Flandres; 

nunha visión San Denís contoulle a Bríxida que o seu home non monería desta 

enfermidade. Noutra visión -segundo a súa biografía- soubo que visitaría 

Roma e a Cidade Bendita, Xerusalén. 
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De volta en Suecia, Bríxida e o seu home, que aínda non se reéuperara da súa 
doenza, instaláronse no mosteiro cisterciense de Alvastra. En 1344 morreu Ulf 
Gudmarsson·e Bríxida decidiu dedicarse totalmente a Deus. 

Converteuse entón na ''.Noiva ele Cristo" e "portavoz de Deus", e tivo visións so
bre, por exemplo, o estado do_ mundo, o comportamento dos reis, dos príncipes 
da lgrexa e do clero; guiou ó rei Magnus e á raíña Blanka durante as súas vidas e 
pecliulle· ó papa que mediase urxentemente entr"e Inglaterra e Francia na guerra 
que aínda continuaba, e que volvese coa súa curia dende Avül.ón a Roma. Nunha 
revelación, recibiü ele Cristo as regras para a Orcle que estive1'a planificando, a 
Orde do.Bendito Salvador. O convento tería sesenta irmás e trece curas, separa
dos por un forte muro. En 1346 o rei Magnus Eriksson e a raíña Blanka fixeron 
cloazón clun palacio real en Vadstena para o convento. 

En 1349 Bríxida partiu cara a Roma, co fin de convencer ó papa de que regresa
se á cidacle e de que sancionase a regra da nova Orde. Xa era coñecida en Roma, 
onde se lle puxo unha casa a súa disposición. Viviu alí durante varios anos cos 
seus padres confesores, .que tamén foron os seus secretarios, traducindo ó latín e 
publicando <JS súas revelacións. En Roma, seguindo os dictados dun anxo, escri
biu vinte(mha leccións para os sete días da semana-, destinadas ás misas matinais 
do convento que tiña en mente, en forma de oficio para a· Virxe María. Son co
ñeciclas coma o Senno Angelicus. 

Por fin, en agosto ele 1370, o papa Urbano V sancionou. a Regitla Sanctissimi Sal
vátolis, pero o convento non sería consagrado ata 1384, once anos despois da 
morre de Bríxida. -

Aínda que no ano 1371 Brígida era xa vella e estaba cansa, emprendeu a perigo
sa peregrinación á Cidade Santa, Xerusalén, donde tivo revelacions da crucifixión 
no Monte Calvario e do nacemento de Cristo na cova de Belén. 

Regresou a Roma, onde morreu o 23 ele xullo de 1373; ó ano seguinte o seu 
corpo foi trasladado a Suecia, a Vadstena, donde se reconstruía o palacio doa
clo polo rei. Seguramente xa vivía alí unha comunidacle de irmáns e irmás can
elo a procesión co corpo ele Bríxida chegou en xullo ele 13 7 4. En 13 78 come
zou o procedemento de canonización, do que se conservan os documentos. 
Finalmente en 1391 foi canonizada polo papa Clemente Vll, converténdose na 
única santa de Escanclinavia. 

Xa durante a súa vida, as revelacións e o poder espiritual de Bríxicla chama
ron a atención. Despois da súa morte, copias do Líber Celestis, as súas revela
cións publicadas en oito libros na súa edición definitiva en latín polo bispo 
Afonso de Xaén -que foi durante moitos anos o confesor do pai de Bríxida
foron distribuídas por toda Europa en forma de manuscritos sinxelos ou _ilu
minados de forma exquisita. Cen anos clespois , a obra acadaría unha difusión 
moito maior gracias á imprenta: a primeira edición impresa foi publicada no 
ano 1492 por Bartholomeus Ghotan en Lübeck, por solicitude da abadía de 
Vadstena . 



As súas revelacións do nacemento, a paixón e a morte de Cristo complementaron 
as narrativas dos evanxelistas e tamén influíron na arte relixiosa. As representa
cións da Natividade nas que o Neno xace no chan e brilla cun resplandor celes
tial están inspiradas por Santa Bríxida. A popularidade do motivo da Piedade, a 
Virxe María co Fillo mono no colo, de finais do século XIV e principios do XV, 
probablemente sexan resultado das visións de Santa Bríxida. 

A iconografía medieval adoita amosar a esta santa como unha muller casada, tou
cada con veo. Nucyca levou o hábito das brixidinas, que é negro cunha coma 
branca e cinco gotas de sangue. Cando está representada con este hábito, en ima
xes producidas fóra de Suecia, aparece como a nai da abadía. · 

Nas estatuas máis grandes xeralmente represéntase sentada cun libro nas mans, 
ás veces tamén cun.ha pluma, quizais recibindo dictados divinos; nalgúns casos 
figura sentada diante dun escritorio. Así mesmo, de vez en cando aparece nos re
tablos entre unha fila de santos, de pé cun libro e con materiais para escribir que 
colgando seu cinto. 

As representacións máis amigas que se conservan son a imaxe grande na abadía 
de Vadstena, A B1íxida do retrato, seguramente adquirida para poñer no relicario 
en 1393 e, posiblemente, obra napolitana; e unha escultura pequena de Skede
rid, quizais tamén obra italiana. A imaxe de Uinna, obra sueca datada arredor de 
1400, tamén pertence ó grupo máis antigo de representacións. Ó contrario dou
tras imaxes, aínda se conserva o dorsal. Perdeu toda a súa poliqomía e faltan as 
mans, que unha vez termaron dun libro, pero detrás da figura consérvase o dese
ño orixinal do dorsal, con cadros alegres, que non fora en absoluto modificado, 
o que dá unha idea do esplendor mixinal da igiaxe. 

G.T. 
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SANTIAGO BENDICINDO A UNHA MONXA. 

ÜBRADOIRO DE COíMBRA (?). CA. 1505. ÓLEO E TÉMPERA SOBRE MADEIRA DE 

CASTIÑEIRO. 97 X 63 CM. PROCEDENTE DO MOSTEIRO DE XESÚS DE AVEIRO. 

AVEIRO (PORTUGAL) . MUSEO, N .
0 

INV. 5/A 

A táboa do Museo de Aveiro representando a Santiago o Maior benclicinclo a unha 
monxa orante - moi posiblemente a cloadora que encai-ga a obra- é un dos exem
plos máis interesantes e valiosos da pintura portuguesa de principios do século XVI. 
A relixiosa é con tocia seguriclade clona Brites ele Meneses, segunda condesa da Fei
ra, ou a súa filia clona Cecilia, que profesa no mosteiro ele Xesús ele Aveiro a partir 
ele 1505 1• Aclemais clesta obra, a condesa ofreceu ó mosteiro varias pinturas de de
voción e cuantiosos beneficios, iniciándose así un productivo mecenaclo ele prolon
gada existencia. Nesta escena de devoción individual , submersa nun ambiente ele 
recollemento que non alteran as arquitecturas fugadas , Santiago viste unha túnica 
escura adornada con brocados ele ouro, cóbrese cunha túnica ele vermello intenso, 
está descalzo, simbolizando o seu carácter apostólico, e ó mesmo tempo revístese 
de vatios dos distintivos iconográficos ele tradición medieval que o identifican como 
peregrino: bordón e sombreiro de aba ancha clobracla e adornada cunha cuncha ele 
víeira. Levanta o brazo clereito en actitucle de bendicir á relixiosa axeonllacla, que 
mantén unha reconcentrada actitucle orante, e o seu hábito adopta, pola súa piado
sa actitude, quebradas clobras ele sabor flamenquizante. 

Dende o punto ele vista estilístico, aínda que existen evíclentes arcaísmos na com
posición e unha acusada rixideza nas figuras, o gusto polo detalle, apreciable so
bre tocio nos rostros do Apóstolo e da monxa, así como a busca clunha depura
ción do ambiente e do fondo, falan das novas directrices cara ás que apunta a 
pintura portuguesa ele vangarda. As tendencias cara ó mundo flamengo entran en 
\rizosa mestizaxe con aqueles xestos italianizantes que xa suxeriran anteriormen
te un novo camiño a xenios como Nuno Gonc;:alves. Por unha parte , existe unha 
meclievalizante xerarquización dos personaxes representados, cun Apóstolo mo
numental ele forte sabpr escultórico, que pón ó autor da obra en relación con fór
mulas ele Nuno Gonc;:alves e do seu contorno lisboeta2• Outros elementos, como 
a busca dunha representación espacial ele tradición florentina, resolta con rudeza 
por medio do efecto fugado -segundo o sistema inventado por Brunelleschi e 
Alberti- das baldosas do pavímento e das italianizantes arquitecturas - arcos de 
medio punto sobre piares góticos- , falan doutra tradición artística asumida polo 
pintor. Esta clobre influencia, flamenga e italiana, foi valorada por algúns autores 
(Gonc;:alves, Gomes dos Santos) como efecto da actuación en Aveiro do obracloi

ro conimbricense do Mestre Hilario. O prestixio cleste grupo ele artistas, que tra
ballaran para o bispo ele Coímbra Xurxo ele Almeicla, levaríaos a recibir esta en
carga para o mosteiro ele Xesús ele Aveiro, institución favorecida pola princesa 
Santa Xoana e polo seu protector o bispo Almeida. 



Sexa como fose, o carácter "escultórico" de Santiago 
o Maior e o gusto pola individualización naturalista 
lograda no rostro da ·monxa son pistas que sitúan ó 
pintor no horizonte estilístico dos seguidores ele 
Nuno Gorn;:alves. Este profundamento na tradición 
pictórica portuguesa do clerradeiro tercio do século 
XV logra que a obra asuma e reinterprete a influen
cia flamenga e italiana do Quattrocento, creando 
unha via propia e diferenciada, vinculada a un hu
manismo artístico que respecta e dignifica ós mortais 
representados no mesmo espacio que os santos e que 
é reflexo dunha modernidade fóra de clúbicla, afasta
da de toda idealización afectada, para retrata-la sere
na devoción e a sinceridade de carácter dunha reli
xiosa ante o Apóstolo evanxelizador de Occidente. 
Por outra parte, a resolución do rostro de Santiago, 
con esa ollada melancólica e distante , reflicte a dig

nidade e o vigor que os retratos do políptico de San 
Vicente ele Fóra (14 70-80), obra mestra de Nuno 
Gorn;:alves,_ proxectaroii na mellor pintura pcmugue
sa de finais do XV e primeiros anos do XVI. 

Notas 
1 DlAS, P (1992). 

' DIAS, P (1986 e 1992). 

ES. 

Bibliografía: DIAS, P: "O Gótico''. En Historia da Arte en Porwgal, IV, Lisboa, 1986; Ídem: "Sao 
Tiago abern;:oando uma Freira''. En No Tempo das Feitorias. A Arte Porlt1gt1 esa na éporn dos Des
wb1-i111 entos , 11, catálogo da exposición , Lisboa, 1992 , pp. 18-19, n. º 11 9; GOMES DOS SAN 
TOS, D.M.: O Mosteiro de jest1s ele Aveiro, Lisboa, 1967; GON(:ALVES, A.N .: Inventario Arlíslico 
ele Porlt1gal. Distl'ito ele Aveiro: Zona St1l, Lisboa, 1959. 
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SANTIAGO O MAIOR REVERENCIADO POR SEIS PEREGRINOS. 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVII. ÓLEO SOBRE LENZO. 176 X 176 CM . . 

PROCEDENTE DA CAPELA 5AINT-jACQUES DA COLEXIATA 

NOTRE-DAME DES ÜLIV!ERS. 

MuRAT (CANTAL, RÉGION AuvERGNE). CoLEXIATA NornE-DAME DES Ouv1ERS 

Cando en 1922 este lenzo, de formato sensiblemente caclraro foi inventariado, 

estaba na sacristía da colexiata ele Murar. Púxoselle o título ele Saint Domingue 
et w1 donatew; école espagnole, XVIIe siecle 1

• Era retomar exactamente os termos 

da tra~ición recolliclos polo Diccionaire Statistiqite du Cantal. Deste modo acon
teceu que o mesmo caclro volveu ser inventariado, en 1969, baixo o título, per

fectamente exacto esta vez, ele Saint jacques et six clonateitrs, toile clu XVII e sie
cle2 . O inspector Énaucl, que solicitaba por correo o 4 ele clecembro ele 1969 
que fose anulado o primeiro decreto, non se equivocaba . Desafortunadamen
te, fo¡ o segundo o que foi varriclo o 11 ele outubro ele 1977, perpetuando dese 

modo un mal entendido de longa vicia. · 

É necesario sinalar que o lenzo ele Murat, a pesar do seu claroscuro, está ben 

lonxe ele posuír algunha característica da pintura española e o seu tema prin

cipal non é o ele San Domingos da Calzada senón o do Santiago o Maior," tal 

como era representado na primeira métacle do século XVll, vestido, neste 

caso, cunha túnica malva e un abrigo amarelo, suxeitanclo nunha man o bor

dón .do que colga a cabaza . Así o representou Philippe ele Champaigne 
(1602-1674), se facemos caso clun gravado realizado poi· Mariette. Este caclro 

é, aclemais, un exvoto ele peregrinación, como clemostran os seis peregrinos 

axeonllaclos á clereita do Apóstolo sobre os que estencle unha man a modo ele 
bendición. Tocios eles teñen o bordón apoiaclo no ombro e , .na man, o som

breiro ele aba ancha adornada con cunchas, pequenos borclóns espigados, aci

beches e incluso, parece ser, imperceptibles plumas, esas plumas que os pe

regrinos traían precisamente ele Santo Domingo ele la Calzada como 

lembranza do proclixio que realizara o Apóstolo en favor clun mozo peregri
no inxustamente aforcaclo . 

Esta é a causa ele que o milagre , proba irrefutable da bonclacle ele Santiago, sexa 

evocado xunto á súa figura, coa súa propia decapitación que expresa o seu sa

crificio e a súa oblación. Obsérvase, efectivamente , á clereita do Apóstolo , a 

forca á que está atada a víctima sosticla por un anxo baixaclo do ceo e, preci

samente clebaixo, a mesa do xuíz inicuo sobre a que saltan o galo e a gali11.a, 

mentres, á esquercla, o verdugo prepárase para asesta-lo golpe fatal. 

Visiblemente mellar está o xefe dos peregrinos que é o austero ancián que 

leva un colar ele barba e un orgulloso bigote ó Enrique IV Nas súas mans sos

tén un rosario. Sen embargo , ós pés do Apóstolo poden lerse estas dúas liñas, 

unha delas en vermello e a outra en rosa: "ANTHOlNE MALASAGNE ! MAR

CHANT DlCT DREITOY". Non hai ningunha clúbicla ele que sexa o nome do 

principal cloaclor. O máis curioso é que exactamente o 12 ele marzo ele 1630, 
catro peregrinos el e Santiago , rnembros da confraría erixicla ele antigo na igre-



xa colexiata ele Murat , reúnense para fundar un oficio en honor ó Após tolo. 
Entre eles está un Antoine ele Malassaigne, pero a acta , por desgracia , non re

co lleu o alcume. 

H.J. 

Notas 

' "San Domingos e mais un cloaclo r, escola espafiola, século XVll". 

"Santiago e mais seis cloaclores, lenzo do século XVII". 

Bibliografía: BEAUFRERE, A. : "Auriilac et la 1-laute-Auvergne sur les chemins ele Composte
lle", Au,-illac, (1978), pp. 77-79 (extraído da Revtie ele la Haute- Auverg11 e, t. 45, (abril-xufio ele 
1976) e t. 46, (xaneiro-marzo ele 1977); C!-IASSANG, P. : "A Mural au XV II·· siécle: vie religieu
se et vie sociale", Revue de la Haute- Auvel"gne, t. 59 , (f!bril-setembro ele 1977), pp. 271- 304; 
"MURAT". En Diccio11 a i1·e Stcitistiqu e du Ca ntal , 1864 , pp. 456-457. 
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PEREGRINACIÓN E COMERCIO 

Os contidos e a significación da peregrinación como fenómeno histórico non se 
esgota no ámbito do relixioso, nin sequera no máis amplo do cultu ral. Aíncla 
que o primeiro represente a motivación ou causa primordial da peregrinación, 
e o segundo i'ecolla tóclalas ricas manifestacións que a través da plástica, a li
teratura ou a música que este complexo fenómeno xera, fi can aíncla aspectos 
que, ben por se inseriren noutros ámbitos máis amplos - social, económico , 
político, etc.-, ben por resultaren máis esquivos ó cotl.ecemento histórico, fo 
ron tratados con menos intensiclade polas distintas disciplinas que se dedicaron 
a esta temática. Un deses aspectos será ó referido á sempre confusa relación en
tre peregrinación e comercio. Aíncla que aparentemente dispares por se situa
i·en en dúas esferas da actividade humana ben diferenciadas, como a relixiosa e 
a económica, en realiclacle son moitos os puntos de encontro entre ámbolos fe
nómenos, alomenos nas súas expresións da Europa medieval, na que sen dúbi
cla destaca a peregrinación a Compostela. 

O encontro aparece en distintas facetas do desenvolvemento desas dúas activida
des, dende a utilización clunhas mesmas infraestructuras para a execución mate
rial dos seus propósitos -rutas para a peregrinación e o comercio- , ata o apro
veitarnento común duns lugares sagrados que poden posuír un estatus especial 
que lles outorgue unhas posibilidades que sobrepasen o simplemente relixioso 
- o centro de peregrinación como porto de comercio, pasando pola ambivalen
cia ele intencións na propia praxe da peregrinación: o peregrino- comerciante-. 
Ademais, unha peregrinación da entidade da compostelá, alentadora dun amplo 
movemento ele persoas e de recursos , xerará un non menos significativo move
mento económico no que o comercio, tanto local como a longa distancia, xogará 
un importante papel: dende os obxectos ele devoción ata a adquisición ele pro
ductos ele especial valor e propios ele áreas determinadas. 

O papel da arqueoloxía 

O rexurclimento nos últimos tempos da preocupación pola relación entre a pe
regrinación e o comercio vén da man do papel cada vez máis importante que 
xoga a arqueoloxía no cotl.ecemento do pasado histórico, re ferínclonos a esa 
parte do pasado para o que contamos con informacións escritas. Unha discipli
na relegada tradicionalmente á reconstrucción claquelas etapas do decorrer his
tórico para as que non se clispoliía de documentación escrita, ou esta era esca
sa, e para servir ele simple fo nte para a historiografía en uso , reivindica nos 
últimos tempos unha posición como perspectiva au tónoma mm achegamento ó 
pasado en toda a súa dimensión tempo ral , sen que a diferenciación con res
pecto ás outras disciplinas que tamén se dedican a este mesmo asunto se sitúe 
na dicotomía da existencia ou non ele documentación escrita, senón na clisxun
tiva entre rexistro arqueolóxico e documentación escrita e as súas consecuen
cias metoclolóxicas e, mesmo, epistemolóxicas. 



Unha das razóns da potencialiclacle da arqueoloxía na recuperación do intere
se pola relación entrf peregrinación e comercio asenta en que aqueta obríga
nos a enfróntarnos cos obxec tos que poclerían circular ó abeiro do movemen
to que caracteriza esencialmente tocia peregrinación . Aclemais, a perspectiva 
arqueolóxica permite recuperar para este tema ele estudio pezas que, xeral
mente, son tratadas como feitos illaclos, para valoralas case exclusivamente 
como representativas da incidencia da peregrinación nunha área ou etapa his
tórica concretas ou , ele se-lo caso, na súa enticlacle como obra ele arte e, en me
nor meclicla , a súa posible significación histórica . Así, as necesidades da viaxe 
a través dos implementos necesarios para a súa execución, ou as súas conse
cuencias na transmisión ele maneiras ele facer ou entende-los distintos aspec
tos do co tián ou o relixioso, van manifestarse na presencia ele obxec tos fóra do 
seu contexto cultural específico ou nas semellanzas entre realidades culturais 
distantes . A intensiclacle do movemento ele persoas e recursos clunha peregri
nación como a ele Santiago repercute necesariamente na vicia das rexións por 
onde cliscorre. Así, as concomitancias no ámbito art ístico , ás que se referiron 
moitos investigadores, trasláclanse ó ámbito do doméstico para se reílectir na 
clif usión ele técnicas e obxec tos ele uso común . Un exemplo posible encontrá
molo na olería, coa aparición frecuente en Compostela ele cerámi cas ele orixe 
europea, sen responcleren sempre á condición ele obxectos ele especial calicla
cle ou significación, senón que remiten a especies ele relati vo baixo valor e uso 
común. Pocleriamos facer unha re flexión semellan te can to ós obxec tos ele vi

eira, metal ou a mesma vestimenta , malia estas cuestións resul taren polo ele 
agora máis esquivas á investigación . 

Pra ta musulmana ·en Composteb. 
Dirhem ele Hi xem 11 . Ano ele 997 

SANTIAGO 

627 



SANTIAGO 

628 

Non obstante, no tocante a obxectos ligados á peregrinación, contamos con aque
les que resultan específicos cleste fenómeno. Estamos a falar dos chamados rea l/ia, 
as insignias identificadoras dos distintos santuarios e expresión da peregrinación 
ós mesmos: xeralmente adquiridas no propio santuario e levadas polo peregrino ó 
seu lugar de orixe ou, no seu defecto, ó lugar da súa defunción. Trátase para Com
postela da famosa vieira, moi coñecicla gracias ó costume ele acompaña-lo cadáver 
do peregrino na súa tumba e por ter siclo estudiada por autores como K. Kóster e 
L Anclersson; pero é tamén o caso ele múltiples insignias xurclidas ó amparo dou
tros tantos santuarios, que aparecen acloito dispersas polas distintas publicacións 
ele investigacións históricas europeas. O valor destes achaclos non é simplemente 
anecdótico, senón que supón unha información precisa do significado, peso e di
fusión clun determinado culto, tanto coma do fenómeno peregrinatorio en xeral: é 
elocuente neste sentido a difusión, cada vez máis ampla, da vieira ele Santiago. 

Comercio e peregrinación 

O significado dos reallia non se esgota no obxecto en si, nin nas súas aplicacións 
inmediatas, senón que leva canela el todo un teciclo histórico ele carácter socioeco
nómico, no que atopamos cuestións como a extracción e adquisición da materia 
prima das insignias, ás veces clun gran valor intrínseco: ouro, prata, acibeche etc.; 
así.como tamén o clesenvolvernento da súa producción ou a súa introducción no 
mercado. Aclernais, están ligados a un soporte máis complexo, como poden ser 
distintos elementos da vestimenta ou complementos para a viaxe; e tarnpouco son 
alleos ó clesenvolvemento xeral clun artesanado e un comercio no que a través dos 
obxectos e a vestimenta se vai introducir toda unha ampla gamma ele productos 
que irán dende o necesaiio ata a ostentación, dende o particular ata o exótico. Un 
exemplo claro da relevancia que poden adquirir estes pequenos obxectos témolo 
en Compostela, co amplo clesenvolvemento das actividades artesanais ligadas di
recta ou indirectamente a estes agora múltiples obxectos: dende os concheiros, aci
becheiros ou prateiros, ós cintureiros, picheleiros, etc .. Esta activación do merca
do precisa da concorrencia dos medios ele pagamento, é clicir da rnoecla , que 
tarnén se ve submersa na circulación humana e ele mercaclorías vinculadas á pere
grinación, aclquirinclo a intensiclacle e varieclacle que esta conteña, ele aí a impor
tancia que cobra en Compostela o gremio ele cambiadores. 

O amplo clesenvolvemento da artesanía en Compostela, especialmente vinculado 
á peregrinación, fomentará o xurclimento clun mercado, e este á súa vez o clesen
volvementos ele realizacións non necesariamente vinculadas á peregrinación, ou 
alomenos á peregrinacion como feito relixioso. Unha producción e circulación ele 
bens ele consumo cada vez máis amplas, que facilitarán , a través do clesenvolve
mento ele Compostela corno centro comercial, a circulación ele mercaclorías alleas 
á peregrinación e á mesma cidacle. Trátase da configuración cleste centro corno 
. punto ele referencia do comercio a longa distancia, e ·especialmente da circulación 
de productos ele alto valor entre o mundo musulmán e a Europa cristiá. É a idea 
ele port of trade que presentabarnos en páxinas anteriores e que se derivaría da 
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Prata europea en Compostela. 
Dirieiro de Poiriers (sée. XI) 

condición de lugar sagrado, con prerrogativas especiais dende o punto de vista 
político e un estatus ideolóxico que lle permitía atenua-las problemáticas contin
xencias da Península Ibérica durante a etapa medieval. Malia ser este un tema am
plo e de relevantes consecuencias , aquí ternos qu.e nos conformar coa súa simple 
presentación , pero sen esquecérmo- la súa conexión coa expansión de Compos
tela a partir do século XI e o desenvolvemento ele actividades vinculables ó co
mercio de productos de luxo, do que poden ser exemplos as pezas recentemente 
recuperaclás tanto na Catedral compostelá, coma na de Ourense (cf. C. Partearroyo 

. ou F Valclés neste mesmo volume), que se presentan por primeira vez nesta ex
posición e únense ó caso dos cristais ele rocha fatimitas estudiados por M. Casa
rnar e F Valclés; ou algunhas rnostras presentes na rica iconografía dos portais ro
mánicos cornposteláns; quizais tarnén o problemático caso da pequena figura en 
forma de carneiro alacio aparecida en Ribadeo, obra de orixe oriental e hai pouco 
inserida por A. von Gladiss no comercio andalusí da época dos primeiros taifas. 
Finalmente, non podernos desligar esta cuestión dunha das evidencias arqueoló
xicas e, asemacle, fenómeno histórico, máis sorprendente da Compostela medie
val, como é a ampla presencia e o papel destacado que terán os canos ele proce
dencia foránea, feito ligado ó rnovemento ele recursos en forma de moecla que 
supuxo o mencionado comercio, con implicacións incluso rnáis amplas no eco
nómico: o transvasarnento ele prata europea ó mundo musulmán. 

j.5.0. 

Bibliografía: SUÁREZ OTERO, ].: "Arqueología y peregrinación: La moneda y la peregrinación 
marítima". En 11 Congreso Int ernacional de Esllldios jacobeos: Las rutas atlánticas de Peregrinación a 
Santiago de Compostela , Ferro!, 1998, pp. 195-218; Ídem: "Comercio e peregrinación. Artesanía 
medieval compostelana en Europa". En SINGUL, F (ed.) : Prat ería e c1cibeche en Santiago de Com
postela. Obxctos litú1x icos e devocionais para o rito sacro e a peregrinación, Sami ago ele Co mposte
la, 1998, pp. 99- 124; Ídem, "Arqueología y peregrinación. El Camino ele Samiago como para
digma". En Ji ·adc rout es and pilgrimagc tracts as a factor of integration, Loclz, en prensa. 
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CINTO DE PEREGRINO. 

ÜBRADOIRO COMPOSTELÁN. SÉCULO XV. Como E LATÓN. 80,5 X 1,5 CM. 

WtSMAR (ALEMAÑA). MUSEO DE WtSMAR 

A arqueoloxía urbana no norte ele Alemalla proporcionounos este interesante 
exemplo da producción compostelá para a peregrinación. Nas escavacións reali
zadas nunha cloaca medieval da ciclacle ele Wismar, á beira do Báltico e no esta
do alemán de Meklenburg, apareceu dentro clun contexto do século XV esta co
rrea ele cinto, á que lle falta a fibela e que está decorada con pequenas cunchas ele 
latón. Esta carencia ele fibela e os furaclos ele suxeición que presenta nos seus ex
tremos permiten supoller que fose en realiclacle a correa clalgún dos elementos 
propios clun peregrino ele Santiago: a capa, o sombreiro ou o zurrón; condición 
que está implícita na presencia da mencionada representación ele vieiras en mi
niatura; sen embargo, esta posibiliclacle debe quedar en suspenso, dado que pa
las climensións non se pode clesbota-lo seu uso como cinto. 

Trátase clunha reproducción exacta do traballo que A. López Ferreiro atribuía ós 
cintureiros ou corregiarii, que chegaron a formar un gremio propio: "Entre os pra
teiros había unha clase especial -a dos cintureiros ou cintureros- dedicada á. fa
bricación ele obxectos que xa dende antigo tillan moita aceptación. Referímonos 
ós cintos ou cinturóns que se facían ele seda, lenzo, ele pe! (ele onde lle villa o an
tigo nome ele corregiarii), e cubríanse ele chapas ele ouro, de prata, ele bronce, ele 
ferro, ele estallo, ele peltre ou ele chumbo para acomoclalos a tóclalas clases da so
cieclacle". Esas "chapas" son aquí "cunchas", algo que clebeu ser frecuente ciado o 
seu carácter ele representación por excelencia da peregrinación compostelá, clis
postas sobre unha.¡xza que poclería nón ser un cinto, en sentido estricto, a pesar 
ele que ese tipo ele peza parece que se converteu no símbolo clestes artesáns, como 
se expresa na orla que cloaron para o busto- relicario ele Santiago Alfeo. 

Unha contrastación para esta peza, e referida especificamente ás correas da escar
cela, aparece na iconografía ele Santiago como peregrino; así, os exemplos do gó
tico francés estudiados recentemente por H. jacomet, con exemplos en centros da 
importancia ele Chartres o Amiens, ámbolos clous do primeiro tercio do século 
XIII, ou tamén noutras obras, da mesma época ou posteriores, dispersas na am
pla área ele incidencia da peregrinación xacobea. Nesta iconografía a figura do 
Apóstolo ostenta unha escarcela decorada con vieiras, decoración que se estencle 
tamén ó seu medio ele suxeición, nunha disposición idéntica á peza ele Wismar. 

Bibliografía: HOPPE, K.-0.: "Vier mittelalterliche Gürtelteile aus Wismarer Schwindgruben", 
Ausgrabung u11dfu11de, 36, 3, (1991), pp . 147-151, esp. pp. 149-50; SUÁREZ OTERO, J.: "Co
mercio e peregrinación. Artesanía medieval compostelana en Europa". En SINGUL, E (ecl.): Pra
tcríc1 e acibcche en Sa ntiago de Compostela . Obxetos littí1x icos e devocionais pc1ra o rito sacro e a pe
regrinación, Santiago ele Compostela , 1998, pp. 99-127. 

].S.O. 
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ARQUETA DE SANTA. VALERIA. 

ÜBRADOIRO DE LIMOGES. PRIMEIRO CUARTO DO SÉCULO XIII. ALMA DE MADEIRA. 

COBRE ESMALTADO EN CHAMPLEVÉ, GRAVADO E DOURADO. 13,5 X 12,5 X 6 CM . 

ÜURENSE. CATEDRAL 

Esta arqueta é unha caixa rectangular con tellado a dobre vertente sobre catro so

portes prismáticos. Non conserva o coroamento. Trátase dunha estructura de rna

deira recuberta por oito placas de cobre esmaltado en champlevé con figuras en 
reserva, domadas, e cabezas en relevo ele tipo clásico. Esta caixa presenta unha 

abertura no dorso, onde se conserva a perforación clunha pechaclura. Ten restos 

orixinais visibles da pintura de estuco sobre a macleira de orixe, no fondo da cai
xa e no seu interior. A paleta utilizada comprende azul escuro, azul claro, tur

quesa e, en menor proporción, encarnado , branco, amarelo e verde. 

Trátase do martirio clunha santa lemosina, posiblemente Valeria. Na parte su

perior clisponse a escena dramática da decapitación. A lenda cántanos que Va

leria, filia do gobernador de Aquitania, rexeita casar co pagán duque de Teve, 

condenáncloa este á pena capital. Na parte superior da caixa recoll~ o mo

mento no que o verdugo lle corta a cabeza coa espada en presencia dun per
sonaxe que dá a orde á vez que leva a súa man esquercla á cabeza. Valeria, coas 

mans xuntas e en actitude de rezar, parece suspendida no aire; ó seu lado re

preséntase unha árbore florida , con forma ele palmeta . A outra escena ilustra 

o momento en que a santa, axeonllada, recolle a súa cabeza cortada coas mans 
ante a cara abraicla do verdugo , que intenta garda-la súa espada na vaít1a e 

entrégalla a San Marcial, bispo ele Limoges, que está diante do altar prepara

do para celebra-lo Santo Sacrificio . A man ele Deus aparece entre unhas nu

bes para benclici-lo martirio. Estarnos cliante clunha obra ele producción le

mosina e culto local que alcanzou unha grande importancia e difusión ó 
longo do Camill.o ele Santiago . 

Nos pit1óns laterais represéntase a clous personaxes nimbados, ele pé, vestidos con 

túnica e manto, descalzos; un parece ser unha muller, quizais Santa Valeria no pa

raíso, que leva un libro na man clereita, e o outro un santo sen identificar que leva 

un rolo ou obxecto sagrado na súa man esquercla . Ámbolos personaxes están de

baixo ele arcadas sosticlas por columnas e rematadas por unha torre. Este marco 
parece situarse nun espacio celestial. 

O dorso da caixa está decorado con elementos fiarais e xeométricos. 

Ten unha placa articulada e desmontable e no seu interior consérvanse diversas 
rel iquias ele santos enleadas en teas. 

j.G.L 



Bibliografía: GALLEGO LORENZO, J.: Esmaltes rumd11icos rn G11lifi<1;· fJi;¡.:;¡¡ri;¡":i~ •U.e f(jj¡U!dliJ,1!!,,'®óiJ1i1, 

Memoria ele Licencia tura , Santiago ele Compostela, 1985 (inedim); idem~ "S;;m ~brnünu <1.llc l[c¡i~1111s,, 
San Marcial ele Limoges, y Santiago en el llamado «Frontal de la Gtk'th-;iij de Olflelln>lí.':»,'" .. l5it //Jil¡¡; 

ca minos del arte. Actas del VI Congresq Espwiol de Hisroiio Id Arle Sanni;i¡g<) dt C~nnnijW6llttlu., ll~,, 

pp. 61-69; GAUTHI ER, M.M.: J:Ocuvrc de Limogcs: Em 1¡td ímvusl11s;fo M@_x'énn,i\'.;¡t, U\11nít>, ll~;; 

MORALEJO ÁLVAREZ S. : "Ars Sacra et sculpture 1tHmme monurrn::nm~t:: IL.t 'frr~H:lt lft d @n11uiiUI· 
ele Compostelle", Les rnliicrs de Saint 1Vlic/1 cl de Cuxa, n." 1 L (1980), p¡) .. ! &ll-lJ!'W~ i!i;IJOJIR')l.llJ · - , 
A. : \!iage de Ambrosio de Mora les por orden dd Rl) ' Dcm Phdi¡¡¡i.- <•los R!ti"~'r J1t //JDtJ¡¡n J' ~~lrlif¡(¡ ,W 
Principado de Asturias, IV!aelriel , 1765. 
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ARQUETA RELICARIO DE SANTO ESTEYO. 

ÜBRADOIRO DE LIMOGES . PRIMEIRO CUARTO DO SÉCULO XIII. ALMA DE MADEIRA.· 

COBRE ESMALTADO EN CHAMPLEVÉ, GRAVADO E DOURADO. 17 X 14 X 6 CM . 

ÜURENSE. MUSEO DA CATEDRAL 

Esta é unha das tres arquetas relicarios esmaltadas (véxanse aclernais as outras 
clúas) recentemente aparecidas no altar maior da Catedral ele Ourense dentro 
clunha arca cleclicacla a Santa Eufemia, e que veñen sumarse ó xa importante te
sauro artístico ele esmaltes de Limoges conservados nesta Catedral, corno o co
ñeciclo conxunto ele placas esmaltadas pertencentes a un posible frontal, reta
blo ou arca. A presencia en Ourense cleste importante tesauro e a súa factura 
lemosina remítenos ó Camiño xacobeo como cai1le ele circulación ele clevocións 
e ele obxectos suntuosos. 

Trátase clunha caixa rectangular con cuberta a clúas augas, rematada por un co
roamento ele arquiii.os ele ferraclura calados e tres apéndices esféricos . Catro pés 
ele estructura prismática sérvenlle ele soporte. A alma ele macleira que forma a 
estructura da caixa está revestida por oito placas ele cobre (das cales falta unha), 
esmaltadas en champlevé, con figuras gravadas en reserva, clouraclas e con ca
bezas en relevo. A paleta utilizada comprende azul marili.o para os fondos, azul 

·turquesa para as bandas horizontais e unha ampla gamma cromática (verde, 
amarelo, encarnado, branca e azul claro) para a orname.ntación vexetal e bor
dos, en diversas xustaposicións. 

O programa iconográfico clesenvolviclo na fronte da caixa amósanos clous dos 
principais episodios da vida ele Santo Esteva: a súa lapidación e o seu enterra
mento, segundo o relatan as Actas dos Apóstolos. No rexistro inferior ilústrase a 
escena da lapidación, sobre un fondo ornamentado con rosetas cruciformes. O 
tema recolle a fórmula habitual da arte medieval dos repertorios haxiográficos 
nunha representación sintética do relato do martirio ele Santo Esteva. Sorpren
de nesta paisaxe o detalle do cesto ele peclras que o verdugo leva suxeito á cin
tura. O dinamismo dos executores aparece reflicticlo polo movemento das súas 
pernas e a contorsión do carpo. Na cuberta represéntase a escena do enterra
mento do Santo. Un personaxe nimbado, con báculo e dalmática, oficia as exe
quias do clefunto axuclaclo por clous acólitos que depositan o carpo envolto mm 

sudario nun sartego ricamente clecoraclo. 

O reverso da caixa presenta unha ornamentación xeométrica e floral, onde os ele
mentos están clistribuíclos ele forma simétrica, como é habitual nestas arquetas le
mosinas. As figuras das frontes laterais son personaxes nimbados, ele pé e clescal-

. zos, que levan un libro na man. No interior da caixa consérvanse diversos 
envoltorios con reliquias ele santos. 

J.G.L. 



Bibliografía: GALLEGO LORENZO, ].: Esnwlles romcinicos en Galicia: Ensayo de catalogación, 
Memoria de Licenciatura, Santiago de Compostela , 1985 (inédita); Ídem, "San Martín de Tours, 
San Marcial de Limoges, y Santiago en el llamado «Frontal de la Cated ral de Orense»". En Los 
caminos del arte. Actas del VI Congreso Espwiol ele Historia del Arle, Santiago de Compostela, 1989, 
pp. 61-69; GAUTH!ER, M.M.: I.:Oeuvre de Lim oges: Emaux 1i111 ot1s ins du Mayen Age, París, 1995; 
MORALEJO ÁLVAREZ S.": "Ars Sacra et sculpture romane monumentale: Le Tréso r et le chantier 
ele Compostelle", Les rn hiers de Saint Micl1el de Cuxa, n.º 11, (1980), pp. 189-239; MORALES, 
A. : \/iage ele Ambrosio de Mora les por 01-clen del Rey Don Phelippe c1 los Reinos ele León y Gcilicia y 
Principado ele Aslllrills, Madrid , 1765. 

SANTIAGO 

635 



SANTI AGO 

636 

ARQUETAS ISLÁMICAS DE ÉPOCA TAIFA REUTILIZADAS PARA ALBER.GAR RELIQU IAS. 

SÉCULO XL N.º l. MADEIRA CON PLAQUJ ÑAS DE ÓSO. 28 X 12,5 X 11,5 CM.; N. º 2. 

M ARFIL. TAPADE IRA TRONCOPIRAMIDAL TRUNCADA. PINTURA MOi PERDIDA . 

13 X 7 X 8,5 CM . ; N. 0 3 . Q UIZAIS DO SÉCULO XVI. MARFIL. T APADEIRA 

TRONCOPIRAM IDAL. AVES NOS LATERA IS E DETRÁS. T IVO UNHA ASA NA PARTE SUPERIOR 

E ESTA FORRADA CUNHA TEA DE MOTIVOS VEXETAIS , DOURADOS E AZUIS. 13 X 7 X 8,5 

CM. ; N.0 4. MARFIL. PRISMÁTICA CON INSCRIC IÓ N NA FRONTE. 13 X 7 X 8 ,5 CM . ; 

N. 0 5. M ARFIL. PRISMATICA. 13 X 7 X 8,5 CM .; N.0 6. M ARFIL. E XTOXO DE CAMBIADOR. 

Ü URENSE . MUSEO DA CATEDRAL 

Tocias apareceron, usadas como relicarios, detrás clun retablo na Catedral ele Ourense. 

A peza n. º 1 é ele macleira, cunha decoración moi sinxela a base ele círculos esgra

fiados sobre pequenas p lacas que aparentan ser óso . 

As n."' 2, 3, 4 e 5 son ele marfil. Tocias prismáticas. As clúas primeiras coa tapacleira 

en forma ele pirámide truncada. Tocias levan tres ferraxes prateaclas ele punta lanceo

lada, clous, posteriores, con oficio ele bisagra e outro, frontal, que serve ele peche, 

axustanclo sobre unha plaquiña , tamén metálica. 

En maior ou menor rneclicla tocias conservan parte da súa decoración pictórica a 

base ele tons clouraclos, moi perdidos, e negros. Quizais empregáronse tamén o ver

mello e o azul. Os motivos - animais , florais e epigráficos- trazáronse con pig

mento negro e logo enchéronse con cor. Os animais representados son: pavóns (n.0 3), 

paxaros coas ás estencliclas (n .º 5), íbices (n. 0 2) , león (n. 0 2) e o que parece un gue

parclo (n .0 5). A n .0 4 leva unha inscrición árabe, cursiva, na fronte da súa tapa. Es

tas caixas servían para garclar xoias ou obxectos ele toucaclor. 

A' n .º 6, tamén ele marfil , é prismática. A parte central da tapa levántase. loce unha 

sumaria decoración ele circuliños, a modo ele orla, nos bordos ele cada cara . A tapa

cleira está labrada cun motivo xeométrico ele cinta fenclicla que clá lugar a unha rede 

ele exágonos e estrelas ele a seis. Nos clous extremos loce caclansúa cartela rectangu

far coa palabra baraka (a bendición), repetida clúas veces por lado , en cúfico florido 

e destacando sobre fondo negro. Á clereita aparecen estas flanqueadas por un cor

dón ele clous fíos, sobre fondo vermello, e, á esquercla, por senllos fr isos ornados con 

palmetas e por unhas pequenas superficies lisas ele extremo curvo, a modo ele bra

zos . Os bordos superiores aclórnanse con fíos ele palmas e pámpanos con fondo ne

gro. Faltan nun dos lados longos e cobren por completo un deles e só o centro do 

outro . Ten o interior clivicliclo en clous rexistros compartimentados. O superior retí

rase . Era unha caixa ele cambiador e os pequenos departamentos ele variadas formas 

servían para coloca-la balanza e o xogo ele pesas. 

O estoxo posúe paralelos moi parecidos, canto a estructura, no relicario da Ca

tedral ele Toleclo1 e no mosteiro austríaco ele Klosterneuburg, p re to ele Viena' . Os 

autores que os estudiaron inclínanse a clatalos entre os séculas XII e XIII e a con

siderarlos obra clun obracloiro ele Sicilia , ele evidente raizame exipcia fatimí. No 

noso caso, inclinámonos, acep ta ndo .idénticas elatas e dadas as semellanzas esti

lísticas, por consicleralo procedente clun obracloiro cairota - ¿o mesmo' - , e dos 
mesmos,séculos XII e Xlll . 



O resto das caixas forman parte dun grupo do que se conservan bastantes exernpla

res: cilíndricos ou sernellantes ós nosos. Apuntáronse varias teorías respecto da ori

xe e cronoloxía destas caixas. A maioría dos expertos conveñen en crelas de orixe si

ciliana e en datalas entre os séculas Xll e Xlll , aíncla que houbo diferentes formas 

ele denorninalas, o que non deixa ele encerrar cen as clúbiclas respecto á súa proce

dencia. A máis axustada, polo ele agora, é a de R. H. Pincler- Wilson3, quen as cha

mou sículo-normanclas .· Resulta que, en cualquera caso, a influencia do fatirní exip

cio é evidente, corno oc;.o rre con tocia a arte do reino normando ele Sicilia. Aclemais , 

no caso concreto cleste tipo ele obras, elaboradas cunha materia prima allea ó ámbi

to siciliano, parece difícil poñer e.n clúbida, se as pezas se fabricaron n '! illa, o tras

lado alí clun obracloiro exipcio, o que as fai formar parte, remotamente, da tradición 

artístfca do país do Nilo. Tampouco sería ele rexeitar que .O Cairo fose o seu punto 

ele manufactura e Sicili a o seu centro ele distribución. 

A arqueta ele macleira coas placas ele óso debe anibuírse, ó noso xuízo, a un obracloi

ro local. Pero non podemos achegar, polo ele agora, ningunha precisión cronolóxica. 

A presencia en Ourense clun grupo ele obxectos corno o aquí estudiado non pode 

resultar estral1a. Dende época moi anterior ó século XI o norte cristián era consu

midor ele obxectos suntuarios procedentes do sur islániico. Sen embargo, a tenden

cia tivo que acelerarse a partir das primeiras décadas dese século, coinciclinclo co 

proceso que comezou a invertir gradualmente as relacións políticas da Península 

Ibérica, un ha vez desaparecido o cali fa to de Córdoba . 

Canelo o panorama político ele Al- Anclalus se foi aclarando e á monarquía omeia se

gufro nlle os reinos de Taifas, a economía ele toda a península beneficiouse da bonanza 

do comercio mediterráneo, alomenos durante os anos centrais do. século XI e, clespois 

clunha curta pausa a finais clesta centuria, durante gran parte dos séculas XII e Xlll 1
• 

Coincicliu este período co ele maior producción dos obracloiros artesanais do Cairo 

fat irní e coa irrupción nos mercados hispánicos clunha gran canticlacle ele obxectos 

ele procedencia exipcia5 . Unha parte deles queclou no sur, pero outra seguiu cami-
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ño cara ó norte6, rendo un dos seus puntos neurálxicos, tanto en sentido económi

co coma relixioso, en Santiago ele Compostela. De alí, polo chamado Camitl.o Fran

cés, saíron cara a rexións europeas máis setentrionais. 

É moi significativa, a este respecto, a carta datada en 1143, do monxe Hermann, quen 

chegaría a ser abacle ele San Martiño ele Tournai, ó seu colega Anselmo ele San Vicen

te ele Laon. Narra alí o seu propósito ele visitar, dende Zaragoza, a tumba ele San Vi

cente en Valencia. Estaban alí por azar clous frades do mosteiro onde se garclaban as 

reliquias do mártir e, por indicación súa, soubo que o camill.o máis curto ata Valencia, 

sen ser longo, a penas unha semana ele viaxe, non carecía ele peligros. O mellar modo 

para viaxar á capital levantina consistía, sempre en opinión dos frades, en unirse a 

unha das caravanas ele mercaclores que, saíndo ele Santiago, se clirixían a territorio mu

sulmán, unha vez pagada unha peaxe e clespois ele facerse ctm salvoconducto real'. 

Completan este texto un coñeciclo arancel dos portáclegos ele Xaca e Pamplona, dado 

polo rei Sancho Ramírez (1076-1094)"e un inventario mozárabe, ele 1112, da igrexa 

ele Covarrubias (Burgos)9 . Tamén aparece, aíncla que se remonte a época anterior, unha 

cumpricla relación ele productos exóticos na cloazón feita ó mosteiro de Celanova (Ou

rense), no ano 942, por Ruclesinclo, o seu fundador, e pola súa nai Ilduara'º· Toda~ 

aquelas irnportacións que procedían de Al-Anclalus, que actuaba como centro produc

tor, unhas veces, ou como simple intermediario, outras, tíñan a Santiago como centro 

reclistribuiclor, tanto cara ós afastaclos centros consumidores, como cara ós centros ecle

síásticos ele ámbito rexional. Ourense se1ía un deles e non é estraño que teñamos noti

cia, en 104 3, ele mercaclores xucleus venclenclo importantes cantidades ele seda, ele pro

cedencia me1idional ou 01iental, precisamente na súa rexión circundante''· 

As arquetas da Catedral ele Ourense son estilisticamente moi parecidas, exceptuan

do a n. 0 1, cunhas características formais que a fan por completo distinta e ele dife

rente procedencia. Quizais se trate clunha manufactura local. 

O resto aparenta ter unha orixe idéntica. Se non son obra do mesmo obracloiro, si, 

alomenos, do mesmo lugar ele manufactura. Se, como vén sendo traclicionah_i.1ente 

aceptado, as caixas pintadas_ son sicilianas, aceptariamos que a n.º 6, ele indubida

ble procedencia exipcia, alcanzou algún mercado occidental, quizais da propia illa, 

e ele alí partiu co resto por vía marítima, primeiro, e por terra, clespois, ata o seu 

punto ele destino. De ser todas exipcias o camiño, con ser máis longo, non deixaría 
de segui-la mesma dirección. 

En calquera dos clous casos, puicleron ter viaxaclo por mar ata a costa galega, pero é 

máis seguro supoñelas desembarcadas nalgún porto ele Al-Anclalus, para proseguir 

carniño cara a Galicia, Santiago ou o mesmo Ourense. Polo clemais, non é obriga

torio pensar que o lote fose adquirido necesariamente polo cabido da Catedral no 

mesmo punto e dende o mesmo momento da súa chegacla. Puiclo ser doazón ou 

venda clun terceiro, acorrida anos despois. 

Fose cal fose a vía seguida e as circunstancias ele ingreso no templo ourensán, tó

dolos obxectos en cuestión formaron parte clun único grupo, fabricado e adquirido 

á vez, aíncla que as elatas ele _compra ou cloazón poderían ser bastante máis tardías. 

Pero, sen clesbota-la súa inclubidable fermosura e calidacle técnica, o valor que as 



arquetas posúen como documento , para estudia-la historia do comercio medieval 

xerado en torno e polo núcleo mercantil compostelán e a integración deste en cír

culos económicos moito máis amplos e afastados , é ben grande. 

F.VF. 
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TECIDOS MEDIEVAIS DA URNA RELICARIO DE SANTA SUSANA. 

ASIA CENTRAL. PRIM EIRA METADE DO SÉCULO XIV. SEDA E OURO. 

45,5 X 40,5 CM ; 221 X 70 CM; 71 X 150 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA C ATEDRAL 

A celebriclacle do Santuario fixo que dende o século X Compostela se convertese 

en centro comercial da España cristi á. O clero , xunto cos peregrinos que el e tó

clolos afastaclos lugares viflan venera-lo sepulcro do Apóstolo , crearon un clesen

vo lvemento comercial en mans ele xucleus e mozárabes que levaban os productos 

de luxo dende a Al-Anclalus, o mesmo que outros traídos ele Oriente, ó outro lado 

das marcas . O rei Afonso VI no século XI ocupouse da Igrexa e protexeu ele modo 

especial ós peregrinos e comerciantes, velando para que os camitios públicos ofre

cesen a maior comocliclacle e seguriclacle, porque comprendía que por medio de

ses comerciantes e devotos que percorrían o gran Camiflo ele Santiago se desen

volvía a prosperidade e a riqueza do país. 

A clive rsiclacle ele costumes e gustos artísticos da multitucle ele peregrinos influirían 

na confección ele ornamentos, ó o frecer de paso ós eclesiásticos os ricos materiais 

ou ó vendérllelos en Sahagún , centro principal ele mercados ele luxo, en especial 

. do ou ro, a prata, vestiduras ele todo tipo e obxectos ele culto. 

Neste momento creáranse os reinos Taifas, pequenas cortes con industria fl ore

cente ele productos suntuarios que saían dos obracloiros reais ele Sevilla ou Alme

ría , cidacle esta última onde se realizaban todo tipo ele teciclos labrados con seda e 

ouro, algúns imitando ós orientais que chegaban de Persia ou ele Irak, adoptando 

os nomes claqueles países ele procedencia como o gurganí ou o isfahaní. 

O Códice Calixtino describe a procesión que se efectuou a finais do século XI e que 

puiclo presencia-lo papa Calisto 11 , canelo senclo arcebispo ele Vienne (Francia) fo ¡ a 

Compostela a visitar ó seu irmán o conde ele Galicia, cuñado ele Afonso VI: "Na pro

cesión que se facía o 30 ele clecembro camiñaba o rei Afonso VI, vestido coas insig

nias reais, rodeado da multitucle dos seus cabaleiros ... Prececlenclo ó rei, e á cabeza 

do clero, marchaba cos clemais bispos o prelado ele Santiago revestido ele pontifical, 

cuberto con alba e amicto, calzado con clouraclas sandalias e empwianclo na súa cles

tra adornada ele guantes brancas e anel ele ouro, un báculo ele marfil. Dos setenta e 

clous cóengos composteláns uns vestían capas ele seda adornadas con exquisito pri

mor ele peclras preciosas, broches ele prata, flores ele ouro e magnífico fl oco que pen

día todo arreclor; outros levaban dalmáticas ele seda orladas con admi rable gusto, ele 

arriba abaixo; outros ían luxosamente ataviados con adornos, colares sementados ele 

peclras preciosas, bandas recamadas ele ouro, riquísimas mitras, fermosas sandalias, 

cintos de ouro e manípulos montados ele perlas . . . Todo canto hai de rico en ouro e 

prata, ostentaban os cregos do coro ele Santiago. Uns levaban candelabros e incensa

rios ele prata, cruces clouraclas, outros caixas con reliquias ele santos, etc ... "1• 

A Cated ral ele San tiago conserva un teciclo de seda encarnada con adornos de 

fra nxas ele inscricións árabes ele tipo almorábicle en técnica ele tapiz, atopaclo 

nunha teca de reliquias ele San Martiflo Pinario, da época do bispo Xelmírez, cara 

a 1104. As inscricións foron rea lizadas unha en positivo e a outra en negativo, 
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unha en beige sobre azul marill.o que di Ywnn wa .. ., é clicir, feliciclacle ... Proba

blemente seguiría algún outro termo que tamén indicase un bo clesexo. Os trazos 

clesta inscrición son bastante grosos, mentres que os da inscrición azul sobre bei
ge son máis delgados e cursivos. Non está clara a lectura clesta segunda inscrición, 

non só por aparecer un tanto deformada, senón tamén por da- la impresión el~ 

que presenta deficiencias no seu trazado, de modo que parece tratarse dunha imi

tación da grafía árabe non moi ben conseguida . 

Outros teciclos de interese proceden do relicario de Santa Susana. Un deles ele 

época medieval ele seda labrada ele cor pallasa e adornado cunha franxa decora

da con ouro, verde e encarnado con técnica de tapiz, moi similar a algúns tecidos 

do Museo de Telas Medievales de las Huelgas de Burgos, como o tecido do man

to do infante Manuel e o do ataúde do rei Enrique anterior a 1217, elata da súa 

morte . Pertencen ó grupo ele sedas listadas ó ancho ou no sentido da trama. 

Este tipo de teciclos clemóstranos que chegaron a Galicia e a Santiago concreta

mente , onde se reflicten estas obras nos inventarios eclesiásticos. 

Recentemente restauráronse e saen por primeira vez á luz tres importantísimos te

ciclos. Dous deles de seda e ouro decorados con temas florais ele formas de loto, . 

e roleos vexetais, realizados en Asia Central, na primeira metade do século XIV, 

elata que coincide coa época da moecla ele Afonso XI, (1312- 1350) , encontrada 

no relicario cos tecidos . Fixéronse coa técnica denominada ele lampas\ onde a ur

clime ele seda ten un efecto decorativo e a trama ornamental é ele ouro - en for

ma de !amelas ele pel clouracla- , o que é típico dos tecidos orientais, pois nos de 

Al-Anclalus son ele cordóns ele ouro, formados por !amelas ele pel clouracla e en

rolada a un fío de seda chamado alma-. Existe un corpus de teciclos cleste tipo, 

ben documentado por Anne Warclwell, conservadora ele téxtiles do Museo ele 

Cleveland, USA. Eran teciclos ele luxo cml.eciclos polos relatos de cronistas e via

xeiros, producidos nos obracloiros da importante industria téxtil ele Asia Central, 

Irán ou Iraq durante os séculas XIII e XIV Algunhas noticias , principalmente as 

de Marco Polo, lbn Batuta ou Clavija identificaron ciclades concretas ou áreas 

onde os obradoiros téxtiles se localizaban en Mosul, Bagclacl, Tabriz, Sultaniya, 

Shiraz, Yazcl, Isfahan, Kashan, Nishapur, Herat, Samarcanda e, aíncla máis lonxe, 

o Turquestán chinés. A pesar ele tales fontes e dos numerosos téxtiles asiáticos ad

quiridos pola nobreza e as principais igrexas de Europa, non son moi numerosos 

os teciclos que sobreviviron entre os séculas Xlll e XIV, menos de cen exemplares 

entre traxes de indumentaria e fragmentos téxtiles, repartidos agora entre igrexas 

e museos de Europa e Estados Unidos. Foi tarefa difícil clistinguilos dos teciclos 

realizados entre a cunea do Mediterráneo e os ele China, posto que ningún dos 

exemplares de indumentaria ou dos fragmentos levan unha inscrición indicando 

directa ou indirectamente onde foron feitos, e os achados arqueolóxicos tamén fo 

ron escasos: só uns cantos exemplos proceden clunha tumba recentemente esca

vada na provincia ele Sinkiang. Destes tecidos sabemos que apareceron en tesau

ros ou relicarios e en sepulcros ele igrexas europeas xunto con outros exemplares 

realizados en Espall.a, Italia e Exipto. As atribucións dos citados téxtiles non fo

ron cloaclas pois utilizábanse teares similares en canto a complexidade, e por ou-
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tro lacio, os clesel"1os movíanse con gran liberclacle clunhas rexións a outras por 
medio das rutas cornerciais que unían o Mediterráneo con China. Desgraciada

mente, a utilización ele documentos claquela época para identifica-los teciclos 
realizados nas rexións do leste Islámico foi bastante limitada. Os inventarios eu

ropeos cítanos como panni tartarici , ou panos ele Tartaria, e aíncla que algúns do- . 
cumentos describen os cleseños, raramente identifican o lugar onde se realizaron 

os teciclos; polo contrario, os documentos asiáticos que se refiren ós teciclos fei

tos en ciclacles concretas no acloitan falar da decoración. Aclemais, as iclentifica
cións deses téxtiles son, a miúclo, demasiado vagas para ser útiles. Rashicl al Din 

e Clavijo, por exemplo, simplemente citan as sedas que se tecían en Kashan, He

rat e Shiraz sen dar máis detalles ele como eran eses panos ele seda. Noutros ca
sos empregábanse os termos especí ficos, pero sen definir. Marco Polo 

(1254- 1324) recolle nos .seus relatos que había clúas clases ele brocado, chama

dos 11 asich e nac, que eran teciclos en Bagclacl e que en Mosul se producía un tipo 
ele seda e ouro chamado muselina; pero calan como eran ou cal era o seu aspec

to e que características técnicas tiñan. 

As análises técnicas ele todos estes teciclos revelaron estructuras diferentes entre 

os teciclos en Asia Central ou o Oriente Medio e os realizados en obracloiros ele 

Italia e España. As características principais entre os diferentes grupos ele teciclos 
radican na formación das orlas, a combinación ele fibras téxtiles e a composición 

dos fíos metálicos. 

Un dos clous exemplares do relicario ele Santa Susana é unha dalmática realizada 

cun teciclo decorado con árbores en seda azul turquesa sobre fondo clouraclo, clis

postos en clous frisos, uns inclinados cara á clereita e, no friso seguinte, cara á es

quercla, sobre un fondo ele vexetación. Tecnicamente é un lampas con ligámento 
xergaclo. Esta peza litúrxica, vestida polos diáconos e subdiáconos, está confec

cionada co teciclo polo reverso, quedando o relevo no interior da peza. Isto é po

sible porque eran teciclos reversibles ou a clúas caras, o que supón maior clificul
tacle na súa realización. Á dalmática cortáronlle a zona das gornicións situadas 

nos prni.os, arreclor da abertura do pescozo, ombros e un rectángulo ou antepé e 

o seu corresponclente na parte posterior. En España ternos un tecido similar nas 

mangas da dalmática feita para o culto ele San Valero, na entón Catedral de Roda 

de Isábena e ho_xe conservada no Museo Téxtil e de Indumentaria ele Catalrnia, 

decorado con elementos vexetais e aves fénix aladas, en ouro -!amelas de pe! 
domada- sobre fondo azul aturquesado, engacliclas nunha restauración do sé

culo XIV, con posterioriclade á confección primitiva a finais do século XIII, feita 

con tecido hispanomusulmán ele en torno a 1275, data en que lle merca este te

cido á industria musulmana. Un tecido afín, tamén en ton turquesa e ouro, é o 
do Museo ele Arte de Clevelancl. 

O segundo exemplar da Catedral ele Santiago está decorado tamén con temas florais 

en ouro sobre fondo marrón. Trátase dun gran fragmento de 45,5 x 40,5 cm do que 

non sabernos a que tipo ele peza pertenceu. Vai decorado con fiisos ele lotos con pa

rellas ele aves afrontadas e coa cabeza virada arreclor clunha especie ele vírgulas; ós la

dos xorclen palmetas menores e follas plumeadas. Nos interespacios represéntanse ou-



SANTIAGO 

645 



SANTIAGO 

646 

tras lotos con imb1icacións e rodeados ele raios e nubes chinesas. Creando unha or
namentación recargada, o ouro está aplicado en tiras ele pel domada no anverso e ele 
prata no reverso, por medio clun complicado proceso do tear. É moi parecido ó exem
plar do Museo ele Nuremberg, aíncla que o desefi.o do teciclo do relicario ele Santiago 
é ele maior beleza e complexiclacle. Ás veces eses teciclos aparecen fragmentados por 
considerarse reliquias, debido a que estiveron en contacto ca corpo do Santo. 

Este tipo ele tecidos puideron chegar a Galicia por medio dos viaxeiros que ían a 
Oriente, como é o caso clun dos Soutomaior, embaixador ele Enrique Ill, en 1397, 
ante a corte do Gran Tamerlán en Samarcanda, don Paio Gómez ele Soutomayor ca
sado con dona Maior ele Mendoza, sobrifla do arcebispo don Lope de Mencloza. 

Gómez Moreno, ó estudia-los tecidos do panteón real de las Huelgas de Burgos, 
encontrou tres exemplares ós que certeramente chamou panos ele Tartaria ou 
panni tartarici, por ter características técnicas sirnilares ás dos tecidos asiáticos, di
ferentes ás técnicas da maior parte dos exemplares ele obradoiros da Espafla mu
sulmana. Eran uns oitenta tecidos distintos os que se atoparon naqueles enterra
mentos ele personaxes reais casteláns. 

Responden á mesma técnica téxtil dos clous do relicario de Santa Susana, pasto 
que as tramas de ouro son !amelas ele pe! domada e pódense datar na primeira 
metacle do século XIV, pola elata ele falecemento dos personaxes ós que pertence
ron, o infante Pedro , filio de Sancho IV, (1319), Branca ele Portugal (1321) e 
Afonso ele la Cerda (1333). Utilizáronse para forros exteriores de ataúcle, que 
acloitaba ser ele pifleiro. 

Os teciclos asiáticos iníluíron estilisticamente nos tecidos mamelucos exipcios, e á 
súa vez estes e aqueles nos da Granada nazarí. Tamén se reflictiron influencias dos 
teciclos asiáticos nos brocados góticos italianos ele Lucca e Venecia. A técnica cha
mada lampas, dos teciclos ele Asia Central, poclería se-lo prececlei1te das lampas 
nazaríes do século XIV granadino. Os panni tartarici foron utilizados para ataúdes 
e para traxes nobres, así como para indumentaria litúrxica e son citados, nos in
ventarios das cateclrais espaflolas, xunto a tecidos greciscos ou bizantinos e ós an
dalusíes, ás veces denominados con nomes orientais xa que os imitaban. 

O terceiro exemplar da Catedral ele Santiago parece ser un pano ele liflo branca, ele 
221 x 70 cm con clebuxos bordeados formando dúas ringleiras de estrelas ele finas 
liflas ele seda encarnada pespontaclas, que conteflen leóns, cebras, xirafas e caba
las en cor vermella tecidos con trazos xeométlicos para enche-las figuras. Os leóns 
e cabalas énchense con figuras ele pequenos triángulos. As cebras con dobres tra
zos angulares, imitando as raias, e as xirafas con pequenos clebuxos xadrezaclos. 
Os contornos dos animais son de cordón falso, de cor marrón tostada, así como os 
detalles das melenas, as colas e os olios; as patas debúxanas con trazos paralelos. 
Preto dos extremos da peza hai dúas ringleiras de octógonos de punto de cruz clo
bre con animais dentro, como se fosen felinos ele pescozo longo, e un friso deco
rado cunha sucesión de aguias moi esquemáticas. Tanto os elementos bordados 
coma os tecidos do interior dos animais están realizados con seda. Termina nos la
cios menores cunha orla en zigzag e ílocos realizados coas urclimes. 



Trátase clunha obra ele enorme singulariclacle, da que non encontramos exempla
res similares para comparar, aíncla que se reílicte nela o carácter medieval. Pocle
ría tratarse clun bordado oriental ou hispanomusulmán con iníluencias clalgún 
outro bordado chegaclo de Oriente. 

Outra peza do relicario ele Santa Susana é un pano el e liüo un pouco máis groso, 
con ílocos, ele 71 x 150 cm, que puiclo ser unha toalla. 

C.P. 

Notas 

' VILLANUEVA, (1935), 106.107, nota l. FERREIRO, L.: Historia de la Iglesia de Compostela, 
III , c. 13, onde figuran tamén detalles das vestiduras das sefi.oras e cabaleiros e das vías por 
onde chegaban a Compostela eses elementos de luxo. 

Lampas: tipo de seda labrada, a súa decoración está esencialmente constituida por bastas de 
trama , case sempre ligadas en tafetá ou en xe rga por unha urdime de ligadura , e destacan so
bre un fondo formado por unha urdime de base ou por <lúas urdimes: de fondo e de efecto. 

A restauración <lestes tecidos foi real izada no Instituto do Patrimonio Histórico Español, por 
Pilar Borrego .. Mercedes Martín, Purificación María, Teresa Roca e Camino Represa. Ó insti
tuto e ás restauradoras o noso agradecemento. 

Bibliografía: GÓMEZ MORENO, lvl.: El panteón Real de las Hu elgas de Burgos , Madrid, 1946; 
HERRERO, C.: Museo de telas medievales. Mo1wsterio de Santa María La Real de J-/u elgas, Burgos. 
Madrid, 1988; PARTEARROYO, C.: "Tejidos almorávides y almohades". En Al-Andalus. Las a r
tes islámicas en Espalia, Madrid, 1992, pp. 105-113; WARDWELL, A: "Pnni tanarici Eastern Js
lamic Silks Woven with Gold ancl Silver (13•" and 14•" centures)". ls/a111ic Art, III , 1988- 89. 
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NUMISMÁTICA EUROPEA BAIXOMEDIEVAL EN COMPOSTELA 

TESOURIÑO DE SANTIAGO ALFEO . 

VARIAS CECAS. SÉCULOS XIII-XIV PRATA E VELLÓN . 

SANTIAGO DE C OMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

Este conxunto de moeclas responde a unha serie limitada de doazóns ele escas; · 
entidacle canto á cantidade e valor das moedas. Estas ofrendas foron depositadas 
xunto ós restos da cabeza ele Santiago o Menor que eran venerados en Compos
tela dende a súa chegada cara a 1116 ou 111 7. O busto no que fo ron posterior 
e definitivamente depositadas estas reliquias, e no que se realizaron as mencio
nadas ofrendas, é encarga do arcebispo don Berenguel ele Landoira a Rodrigo de 
Feáns (1332); este busto-relicario ornamentouse posteriormente coas "peclras ri
cas" do arcebispo García-Manrique (ca . 1388), a braceira do cabaleiro don Sue
ro Quil'iones ou a auréola entrelazada con cintas ele prata agasallo do gremio ele 
cintureiros en 1426. 

O conxunto está formado por once pezas, todas distintas e desigualmente con
servadas, o que fai problemática a identificación. Cinco pezas corresponden ó rei
-no castelán-leonés, cunha secuencia continua ele moeda de vellón (pepións e no
venes) ele Fernando IV (1295- 1312), Afonso XI (1312-1350) e, previo o baleiro 
de Pedro I, Enrique 11 (1368- 1379). Completan este priineiro grupo un "real de 
prata" dese último monarca, ó que , tamén, poclería corresponder unha cuarta moe
da que está en pésimo estado de conservación e totalmente ilexible, pero que por 
módulo e metal cabería identificar como "real de vellón". Aínda hispánico é un 
cliti.eiro tornés ele Carlos 11 de Navarra (1349.'.'.. 1387), ó que hai que sumar unha 
posible falsificación, ben dese mesmo tipo ele clil'ieiro, ou ben do seu modelo, o 
diti.eiro tornés cul'iado en Francia. 

No marco estricto da peregrinación cabe interpretar clúas monedas ele prata in
glesas, un groat e un sterling, respectivamente. Ámbalas pezas foron cmi.adas en 
Londres en tempos ele Eduardo lll ele Inglaterra (1327- 1377). Outro sterling pre
séntasenos recortado e moi gastado, polo que resulta difícil a súa identificación: 
posiblemente unha imitación continental desa moecla inglesa. A elas súmase unha 
moecla do arcebispado de Utrech, nos Países Baixos setentrionais, da primeira 
metade do século XIV ou, quizáis, xa dentro da reorganización monetaria do ar
cebispo jean d'Arkel (1342-1364) . Finalmente, unha moneda bracteata cunha 
procedencia situada no contorno das cul'iacións ele Schleswig ó longo do século 
XIV, e outra posible bractea(a, ilexible e de módulo moito máis reducido, que nos 
remiten á peregrinación nórdica e/o báltica. 

Trátase dun conxunto centrado no século XIV, e para o que podemos dar unha 
elata ante quem arreclor de finais da dita centuria ou principios da seguinte. As da
tas que manexamos impúlsannos a propmi.er a modo ele hipótese que os donati
vos efectuáronse entre a consagración do busto-relicario (1332) e o engacliclo da 

doazón do arcebispo García Manrique, posterior a 1388. A presencia dunha rica 
decoración a base de peclras preciosas e camafeos na esclavina do busto e os pro
blemas que isto suscita, sobre todo ante a importancia que aclquiriu o culto a es-



tas reliquias, debeu motiva-lo afastamento físico entre o busto e os fieis , o que de
tería o proceso de acumulación de moedas. Este conxunto é, en fin, representati
vo do conticlo da moeda ligada á peregrinación, e moi especialmente á peregri
nación que se realizaba por vía marítima, Lamentablemente, o tipo de contedor 
non permite acoller unha ampla selección da circulación ele moecla foránea na 
Compostela baixomedieval (séculos XIII-XV), pero si da incidencia que tiña ne
ses momentos a peregrinación por mar ele procedencia noreuropea. 

J.S.O. 

Bibliografía: BARRAL IGLESJAS, A .. : "Busto:-relica rio de Santiago Alíeo". En Gci/i cia no Tempo. 
Catálogo, Santiago ele Compostela, 1991 , pp. 222-223; SUÁREZ OTERO, ].: "Arqueología y pe
regrinación: La moneda y la peregrinación marítima": En ALMAZÁN, V (ecl ): Acllls del 11° Con
greso ·intern acional de Estudios jacobeos: Las nitas atlánticas de Peregrinación a Sa ntiago de Compos
tela (Fe r rol 1996), Santiago ele Compostela, 1998 , pp. 195-218. 
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TESOURIÑO DO CONVENTO DE SAN FRANCISCO. 

SÉCULO XV ÜURO. 

BETANZOS (A CORUÑA). MUSEO DAS MARIÑAS 

Recentemente apareceu un pequeno, pero interesante, conxunto ele a penas 
clúas moeclas con motivo clunhas obras no terreo do antigo convento dos Pa
dres Franciscanos na vila ele Betanzos (A Coruña). Trátase clun achaclo fortuí
to do que a penas temos máis información que o resultado do mesmo. Con
siste en clúas moeclas ele ouro en moi bo estado ele conservación que 
configuran un achaclo excepcional, como non o é menos o feito ele ter coñe
cemento da súa aparición e que na actualiclacle se encontre depositado no 
Museo das Mariñas (Betanzos). 

Nun caso trátase clun salut crnl.aclo polo rei inglés Enrique VI (1422-1461) nos 
seus dominios do oeste ele Francia. Este tipo ele moecla, que fora creado polo 
rei francés Carlos VI (1380-1422), caracterízase por representar no anverso a 
escena ele Anunciación, cliante os escudos ele Inglaterra e Francia e no reverso 
unha cruz latina, flanqueada por flor ele lis e leopardo; a peza ele Betanzos co
rresponde a unha emisión que perdura entre 1422 e 1453, nunha crnl.ación da 
ceca ele Rouen. A segunda peza é un florín renano ele Adolfo 11 ele Nassau como 
arcebispo ele Maguncia (1461-1475). Presenta a Cristo en maxestacle en anver
so e a cruz imperial en reverso. Polo tipo ele iconografía corresponde a unha 
emisión posterior ó 1462. 

O bo estado ele conservación e a rápida evolución monetaria na transición das 
series meclievais ás modernas, inducen a pensar que este conxunto formase 
nunha elata non moi afastacla da cuñación da máis recente, é clicir, a partir do 
mencionado ano 1462 e anterior a 1475, polo que pode situarse no clerraclei
ro tercio do século XV Canto á asociación clestas clúas pezas, o pequeno lapsus 
temporal que as separa, o prestixio do salut como medio ele pagamento no co
mercio internacional e o valor intrínseco ele ámbalas moeclas, permiten asu
mi-la súa coexistencia a finais da mencionada centuria. A presencia en Betan
zos é comprensible dentro da relación cleste porto co comercio baixomeclieval 
atlántico e a peregrinación que, vía marítima, se clirixía a Compostela, do que 
hai manifestacións abonclas tanto na vila, coma no propio Museo que garcla as 
pezas que comentamos. 

O salut intégrase facilmente, pola súa posición e máis aíncla polo seu menciona
do prestixio, nos movementos ele mercacloría e/ou persoas no contorno atlántico; 
o florín renano ele Maguncia parece máis lonxe dese ámbito, pero existe constan
cia ele que toda a área occidental alemana tamén accedía ó Atlántico, a través fun
damentalmente dos portos flamengos; incluso para a peregrinación a Santiago, 
aíncla que esta contase con todo un teciclo ele camitl.os terrestres que ían desem
bocar nas principais vías francesas con dirección a Compostela. 

].S.O. 



Bibliografía: SUÁREZ OTERO, ].: "Arqueología y peregrinación: La moneda y la pe regrinac ión 
marítima" . En II Congreso In temacional ele Es tudios jcicobeos: Las rutas atlánticas ele Peregrin ación a 
Sa ntiago ele Compostela , Ferrol , 1998, pp. 195-218 . 
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A IMAXE DE SANTIAGO O MAIOR 

SANTIAGO APÓSTOLO. 

ESCOLA DE lIMOGES, CONTORNO DO OllRADOIRO DOS NOYLIER. SEGUNDA METADE 

DO SÉCULO XVI. PLACA CIRCULAR DE ESMALTE. DIÁMETRO: 14 CM. 

BURGOS. MUSEO 

O modelo iconográfico xacobeo máis temperán presenta a Santiago o Maior como 
un membro JTiáis do colexio apostólico, clesposuíclo ele distintivos propios e dife

renciados. Sen abrigarnos a amplia-lo horizonte cultural alén dos límites da arte 

compostelá, os exemplos máis universalmente cml.eciclos e realizados no século 

Xll, época ele pleno apoxeo da peregrinación occidental, compoñen un clistingui-
- do grupo clunha enorme elocuencia . Trátase clunha serie ele obras pensadas para 

a fábrica da basílica apostólica - fachada ele Praterías: Santiago entre cipreses e par

teluz do Pórtico da Gloria- ou para formar parte do principal instrumento li
túrxico da Igrexa ele Santiago: a miniatura que representa ó Apóstolo Santiago o 

Maior no Libro I do Líber Sancti ]acobi. O éx,ito e promoción, en tempos poste

riores, cloutras iconografías xacobeas - Peregrino, Cabaleiro ou Matamouros

non invalida o poder ele imantación da imaxe primixenia . Canelo a mediados do 
século XVI comecen a sentirse na peregrinación os efectos negativos provocados 

polos movementos relixiosos da Reforma e pola estreiteza ele miras que padecen 

determinados sectores da cultura española da época, a producción artística his

pana seguirá as canles marcadas polas encargas clunha Igrexa lastrada pola tradi

ción medieval. As pinturas e esculturas dos retablos, as cruces procesionais, os os

tensorios, os cálices e as imaxes ele altar encargadas durante o renacemento 
·hispano continuarán a·suminclo modelos iconográficos hercleiros do pasado, en-

carnados polo Apóstolo Peregrino e o Cabaleiro Matamouros. Caso moi distinto 

é o desta placa circular ele esmalte, ele producción francesa (Limoges) e estilo ma

nierista, na que aparece un avellentaclo e preocupado Santiago o Maior como 

Apóstolo ele Cristo , descalzo, vestido con túnica e manto, amasando cunha man 

as Sagradas Escrituras e coa mitra indicando o camiño do Ceo. No seu ombro es

querclo descansa a estilizada cruz que porta , mentres que o epígrafe iclentificati

vo SANCTE !ACOBE rodea a imponente presencia corpórea do representado. 
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A obra está realizada coa técnica ele superpoñer varias capas ele esmalte branco 

sobre un fonclq escuro, para lograr unha refinada grisalla que lle proporciona so
brieclacle e elegancia a unha peza saícla clun obracloiro limosino do contorno dos 

Penicaucl ou, quizais máis probablemente, dos Noylier. A evolución da situación 

política e social ó norte dos Pireneos marcará o destino futuro cleste tipo ele obras 

e, en xeral, da peregrinaxe a Santiago ele Compostela. Por unha parte, a ruptura 
ele Enrique VlII con Roma, debido ó seu divorcio con Catariha ele Aragón, a ex

comuñón do monarca en 1537 polo papa Paulo lII e a instauración da Igrexa An

glicana provocaron o fin definitivo das peregrinacións marítimas. Pouco tempo 

clespois Martín Lutero lanza duras críticas á peregrinación xacobea, clirixiclas con

tra as clesviacións e corruptelas que inzaban o Camiño ele Santiago, coinciclinclo 
con todo tipo ele actitudes críticas cara a gallofos e falsos peregrinos, das que ta

mén participa a sátira católica do Humanismo. Erasmo presentaba nun dos seus 

diálogos a un peregrino inglés que, ele regreso ó seu fogar, chegaba cargado ele 

imaxes e distintivos, amosánclose moi preocupado pola escaseza ele ofrendas no 
altar ele Santiago. A decadencia da peregrinación non podía expresarse mellor que 

expoñenclo a este personaxe ó ridículo, presentáncloo ele modo tan inxenuo e 

irresponsable ante a súa muller e os seus fillos, ós que cleixara desamparados para 

emprende-la súa peregrinación. Este ambiente seguiu enturbánclose canelo, a me

diados do século XVI, os poucos peregrinos alemáns que se aventuraban no Ca
m.iño ele Santiago foron cobrando fama ele Luteranos, ocasionánclelle-la sospeita 

e franca inimizacle da Inquisición española. En 1559 proclucíronse en Santiago 

varios altercados con peregrinos alemáns, groseiramente acusados polo Santo Ofi

cio da Inquisición ele protestantismo, tristemente imposibilitados con cacleas, in

terrogratorios e multas para cumpriren os preceptos do Xubileo. Na segunda me

tacle do século Compostela clispuxo medidas ele rigor contra os falsos peregrinos. 

En 1569 as ordenanzas municipais acordaban impedirá nutrida tropa ele pobres 

e vagabundos que chegaban á ciclacle, amparados por unha esclavina e un bor

dón, que estivesen máis ele tres días intramuros. Finalmente, en 1590 Felipe 11 

acloptou medidas máis rotundas, prohibínclolles ós seus súbditos vestir hábito ele 

peregrino, caso ele non estaren realizando devotamente o Camiño ele Santiago, 



ademais ele esixirlles ós estranxeiros unha proba documental da súa calidacle ele 
xacobitas honestos. Esta aparente falta ele hospitaliclade clébese valorar no con
texto do auxe do protestantismo , no marco da política imperial espaüola e das loi
tas do emperador Carlos V, nos campos de Europa, contra outros estados católi
cos -principalmente Francia- ou enfrontado ós príncipes protestantes alemáns, 
finalmente derrotados en Mühlberg (1547). A pesar de tal celo, a reacción católi
ca non puido evita- la difusión do protestantismo polo centro e o norte de Euro
pa, quedando reducidos os territorios católicos ás penínsulas meridionais -Por
tugal, Espaüa, Italia-, que reforzan a súa ortodoxia no marco da Contrarreforma 
católica clesti]ada no Concilio de Trento (1545-64). En 1562 inícianse as guerras 
ele relixión en Francia , país de probada devoción xacobea ó longo ele toda a Icla
de Media, mentres que gran parte de Europa parece sumida nun estado de con
fusión e ele caos relixioso que rompe a unidade espiritual de Occidente. 

F.S. 

Bibliografía: ELORZA GUINEA, J.C. , CASTILLO IGLESIAS, B. e PAYO HERNANZ, R.j. : Icono
grafia de San tiago y de los santos burgaleses vincu lados a la peregrinación, catálogo da exposición, 
Burgos, 1993, pp. 100-101; HUIDOBRO e SERNA, L.: Las peregrinaciones jacobeas, Mad rid, 
1949-1951, 11 , p. 193; MART ÍNEZ BURGOS, M.: Catálogo del Musco Arqueológico Provincial de 
Burgos, Madrid, 1935, p. 124 , n.º 246-. 
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SANTIAGO O MAIOR SENTADO EN MAXESTADE. 

PRIMEIRA METADE DO DÉCULO XV ESCULTURA EN MÁRMORE. 83 X 41 CM . 

PROCEDENTE DA ANTIGA IGREXA PARROQUIAL DE SAINT-jACQUES DE BRIOUDE, 

SUPRIMIDA A FINAIS DO SÉCULO XVII. 
BRIOUDE. PÓRTICO NORTE DA BASÍLICA DE SAINT-jULIEN 

En 1861, o barón ele Guilhermy, que visitaba a igrexa ele Saint-julien ele Brioucle, 

foi sen clúbicla o primeiro en clecatarse da presencia ele " im petit Saint jacques de 
marbre blanc, assis, en costume de peleri11" 1 na capela chamada ele Saint-Michel. 

Máis tarde, esta estatua foi trasladada ata un lugar situado detrás do grande órga

no, antes ele ser rescatada do inxusto esquecemento ó que fora sometida. Canelo 
Augusto Casati cleu con ela, pouco antes de 1934, e a manclou clebuxar, estaba 

rota en clous anacos á altura da pelve. Ademais, o Apóstolo perclera ámbalas mans 

e, xunto a elas, os atributos que sosti11an. Santiago, coa cabeza afunclida nos om
breiros, parece estar recolliclo sobre si mesmo. A inmensa barba ele zapador que 

se estencle sobre o seu peito deprimido , ata o punto ele disimulala por completo, 

contribúe en gran medida a esa impresión, reforzada tamén polo ancho sombrei
ro coa aba virada cara a arriba e adornada soamente por unha única cuncha. Ade

mais, o corpo do Apóstolo afuncliclo nunha ampla "galdrapa" que cobre case por 

completo a cota, parece escorregar sobre a rocha que lle serve de asento, ele ma

neira que as dobras das súas roupas confúndense na caída coas branclas ondula

cións que o levantan. Incluso as propias sens e meixelas fúndense para dar nace

mento ó íluxo do cabelo e da barba. 

Se 11on fose polo dominio dos pés descalzos fortemente chantados nos ángulos 
do pedestal, polo olio autoritario e a gravidade da fisionomía , indicio dunha 

nobre maxestade, non sospeitariamos de quen' se trata . Non hai ningunha dú

bicla ele que os atributos , o libro clisposto de canto e o bastón, simetricamente 

presentados polos brazos, torpemente repregaclos e soldados ó busto, contri
buíron a acentua-la frontalidade e a severiclacle clesta obra na que a mirada non 

se detén realmente . A clia~onal que traza o bordón, obstaculizando clalgún 

modo o acceso, ti11a como finaliclacle reforza-la distancia co espectador, tenclo 

en coma, aclemais, que o atado que seguramente levaba colgado verticalmente 
debía facer xogo coa rixicleza do libro. 

Ó cleterse na visión clesta figura que non carece ele analoxía, no que respecta ó 

trata mento do traxe , cun gravado do salterio do duque jean ele Berry que presenta 
ó Apóstolo sentado ele forma semellante', pensamos noutra efixie hierática do 

Apóstolo, a que, agochada no fondo da igrexa ele Berville-en-Roumois, foi ofre

cida por un taljehan Cousin, en 1428. 

H.J. 

Notas 

' "Un pec¡ueno Santiago en rnárrnore branca, sentado, en traxe de peregrino". 

B.N., Ms ír. 13091, íº 12, verso 1386. 



Bibliografía: CASATI , A.: "Une statue de saintjacques de Compostelle á l'église de Saint-julien 
de Brioude". En Almanach de Brioude, 1934, pp. 15 1-1 69; JACOMET, H.: "L'.irnage da Majesté 
ele saint j acques en France et sa relation á Compostelle: étude iconographique". En Congreso de 
Eslttdios jacobeos, 4-6 nov. ele 1993, Santiago de Compostela, p. 446. 
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CABEZA DO APÓSTOLO SANTIAGO O MAIOR. 

ENTRE FINAIS DO SÉCULO XV E PRINCIPIOS DO XVI. 

FRAGMENTO DE ESCULTURA DE CALCARIA. ALT. 26 CM. PROCEDENTE DA 

COLECCIÓN E DOAZÓN ÉDOUARD R ICHARD (1978). 
RIOM (PUY DE D óME, MUSEO FRANCISQUE MANDET, N. 0 INV. C.R. 79- 2- 25 

A comparación establecida por jacques Baudouin entre o San Pedro exhumado en 
Chantelle en 1845, adquirido polo Louvre, coa cabeza de Santiago procedente da co
lección Édouard Richard, permite, gracias ó fruncimento característico das cellas e ó 
tratamento da barba, relacionar esta obra mestra coa arte de jean de Chartres, activa 
na corte dos Bourbon, en Moulins, entre o final de século XV e-1512 aproximada
mente, sen, por desgracia, podermos precisa- la súa orixe con maior exactitude. 

Aínda que o sombreiro que cinxe orellas e cabelos non é exclusivo desa obra, xa que 
volve aparecer na estatua do Apóstolo na gale1ía que separa o coro do trascoro da ca
tedral ele Albi, realizada, ó parecer, entre 14 7 4 e 1484, así como na efixie, máis mo
desta, que aparecen esnaquizada arredor de 1950 na igrexa de Marcoles, no Cantal; 
en cambio si que parece certamente único o sombreiro en forma de bonete de pel, 
sobre todo se considerámo- la forma abrupta que ten de caer sobre a fronte, e se nos 
detemos en pormenmiza-la incrible colección de insignias que expón á mirada. 

Mentres, por norma xeral, as insignias aparecen prudentemente colocadas na aba 
frontal do sombreiro por orde de tamaño decrecente; na cabeza descuberta por 
Édouard Richard, o escultor deleitouse sen dúbida introducindo unha desorcle cal
culada. Mentres á barba ben peiteacla ele Albi lle corresponde unha sucesión lóxi
ca, aínda que asimétrica, de cinco insignias dominadas pola cuncha emblemática, 
ostensiblemente situada no centro, a escultura de Riom superpónlle a unha barba 
ensarillada unha decena de insignias que parece que foron colocadas ó chou ó lon
go das loucas andainas deste intrépido Apóstolo. A unha serie limitada e perfecta
mente definida parece opoñerse unha nebulosa de contornos indeterminados. 

Sen embargo, pódense identificar clous grupos separados por un gran bordón colo
cado de canto que bota o seu extremo afiado por riba do ollo esquerdo. Ó seu lado 
está disposta a maior das cunchas, cornada, cara ó extremo da aba, por un "gran" e 
unha cuncha máis pequena. Se nos detemos niso, veremos que esta constelación 
está reproducida emiba do ollo clereito . Simplemente o gran que domina o pecten 
no bordo do sombreiro, desaparecen, mentres a pequena cuncha aínda se conser
va. Polo que respecta ó clesequilib1io do bordón, en realidade está compensado pola 
presencia simétrica, dun lado e outro da prega que separa as cellas, dunha insignia 
situada ben alta, pero desgraciadamente indescifrable. Por fin, en cada extremidacle 



da aba están reproducidas clúas insignias moi distintas a unha da outra, pero tamén 

preciosas. A da esquercla é un esquío ele acibeche, mentres que a da clereita seme

lla unha cuncha incrustada engastada nunha montura-ele ouro ou ele prata, con 

aneis perfectamente visibles. A datación concreta clestas insignias, visiblemente ci~ 
celadas a partir clun modelo natural, permite delimitar aíncla .un pouco rnáis o es

pado cronolóx{co no que se inscribe esta obra pouco corrente. 

H.]. 

Bibliografía: BAUDOUIN, ].: La swlpture jla111boya11te, Auvergne, Bourbonnais, Forez , edito ri al 
Créer, Nonetle, 1998, pp. 228-229. 
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S ANTIAGO P EREG RINO . 

E SCU LT URA EN MA DEI RA . D ERRADEIRO CUA RTO DO SÉC ULO XIV 

PROCEDENTE DE H OYLAN DS 5TAYECHURCH, B US KER UD . 

Ü SLO (NO RUEG A). U NIVE RSITETETS ÜLDSAKS AM LING HlSTO RIKS M USEUM 

A iconografí a ele Santiago Peregrino alcanzou unha gran di fusión no Occide nte 

medieval cristi án, ó longo dos camitl.os ele pe regrinación e pola influencia dos 

obracloiros máis d inámicos que impof1ían á sociecl acle novas formas e receitas, en 

consonancia cos usos culturais xeneralizaclos e os gustos particulares máis diver

sos. Aíncla que o tipo iconográfico do Apóstolo romeir6 gozou clun primeiro cle

senvolvemento no século Xll , en santuarios ele León , Castela e Aquitan ia, os cen

tros ele producción artís tica máis refinados e grandiosos - ourives áulicos e 

obracloiros ele constructores ele catecl rais- adoptarán 6 modelo e enriquecerano 

cunha ampla gamma ele atribu tos e roupaxes. 

A célebre imaxe pétrea ele Santiago Peregrino da igrexa zamorana ele Santa Marta ele 

Tera xa presentaba os atributos que o Ve neranda clics do Libro 1 do Calixtino explica

ra, corrixinclo calquera clesvio interpretativo que a imaxinación ou a expe1iencia po

sitivista contemporáneas puiclesen propoñerlle ó espectador actual. O texto litúrxico 

arn ósase inequívoco á hora ele desvela-lo significado simbólico da cuncha ele vieira, a 

utiliclacle do bordón, do manto e do sombreiro e a experiencia asistencial que se de

senvolvía no Camiti.o ele Santiago, implícita no uso ele cenos adminículos e comple

mentos tan aparentemente prosaicos como a cabaza, a escarcela e o zurrón ele viaxe. 

A imaxe do Apóstolo Peregiino gozou ele enonne populaiiclacle e veneración gracias 

á feliz identificación entre Santiago e os seus devotos romeiros, sen prescindir ele ele

mentos tan caracteristicamente evanxélicos coma o libro, os .pés descalzos, a túnica e 

o manto apostólicos. Unha vez pasado o momento ele inflexión protagonizado pola 

síntese e recapitulación exemplar do Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, os p1incipais 

centros artísticos ele Occidente posteriores a 1200 capitalizan os logros estilísticos dese 

ambiente cultural do que participan algunhas canterías do Camiño ele Santiago e da 

lile ele France, presentando nas graneles portadas esculturaclas das catecl rais e graneles 

igrexas urbanas - Chartres, Amiens, Reims, León , Burgos- a imaxe do Apóstolo que 

amosa o Camüi.o . Trala experiencia da grande escultura europea do século Xlll , os 

mestres do gótico internacional rivalizan en virtuosismo na elaboración ele pezas ele 

devoción. No caso das imaxes xacobeas, a busca da idealización do rostro, enmarca

do polas ondas ele cabeleiras e barbas, cómprelle ás elegantes actitudes que adopta o 

carpo do Apóstolo -como sucede, en xeral, con tocia imaxe relixiosa- , plasmadas 

con refjnamento nas sutís onclulacións da túnica e o manto. O respecto á tradición , 

non obstante, non impide a introducción ele novos modos nas roupas ele Santiago o 

Maior, actualizando a súa vestimenta para facelo máis próximo ó pobo fi el que conti

núa peregrinando ó afastaclo santuario compostelán . 

A principios do século XIV esta sensibiliclacle actúa sobre o vizoso ambiente artís

tico ele París, facilitando un cambio ele vestimenta na iconogra fía xacobea. As no

vas imaxes ele Santiago substitúen a túnica e o manto polo xibón e a roupiti.a, ves

timentas máis propias da moda burguesa do XIV, freanclo a inercia da tradición 



representada pola túnica e o manto. Os atributos do 
peregrino -bordón, sombreiro adornado cunha cun- · 
cha, cabaza, zurrón- seguen acompañando o novo 

hábito do Cebedeo, no que as teas caen libremente 

evitando clobras complexas. O toucado resólvese cun 
chapeu arreclonclaclo ou lixeiramente abombado, coa 

aba baixacla, semellante ó solideo eclesiástico ou ó 

empregaclo polos humildes labradores. O Apóstolo 
aclquire esta aparencia na imaxe modelada por jehan 

Pucelle entre 1319 e 1324 para o selo da Confraría ele 
Peregrinos ele París. A roupiña, ele mangas curtas e es

cotadas, cleixa ve-lo xibón que, máis longo , cae ata os 

pés. Artistas e comitentes promoveron esta vestimen
ta nas imaxes xacobeas durante o reinado dos Lis , en 

Champaña e en Normanclía, difundínclose o modelo 

ata Inglaterra e Escanclinavia. A Catedral ele Reims 

vestía na súa fachada occidental a un dos peregrinos 
de Emaús co xibón e a roupiña, introducindo no seu 

toucado a cordiña que o sombreiro de Santiago man

tivo durante tocio o século XIV A imaxe máis emble

mática clesta iconografía quizais sexa a célebre esta
tuíña-relicario de Santiago Peregrino (ca. 1321-24) 

cloacla á Catedral compostelá polo burgués de París 

Geoffroy Coquatrix. 

Na mesma época, a Confradía de Peregrinos parisina, 

da que Coquatrix formaba parte, encargou para o al
tar da súa capela unha irnaxe sedente ele Santiago, 

ataviado con xibón, roupiña, sombreiro, zurrón, bor

dón e libro na man. Para a difusión do modelo en te
nas escandinavas contábase con precedentes como o 

Cristo ele Emaús miniado ca. 1205 no salterio da raí

ña Ingeburge ele Dinamarca. A rexente Margaricla ele 
Valclemar (1380-1387) impulsou a unión ele Norue

ga con Dinamarca, vixente ata 1814, o que favoreceu 

a transmisión ele formas e modos iconográficos, pro- . 

ceclentes do sur europeo. Boa proba cliso é esta idea
lizada e "afrancesada" imaxe do Apóstolo peregrino, 

encargado a finais do século XIV para unha igrexa 

dedicada.a Santiago en rBuskerucl e actualmente con

servada no Museo Universitario de Oslo. 

1 1 

FS. 

Bibliografía: NJKUU\, O.: "Sankt jakob". En Acta Academiac Aboemis, Sc 1: A /-Jumaniobra, Abo 
Akademi, 1967, vol. 37, pp.18-19. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

NICCOLÓ DI PIETRO GERINI. CA. 1390-1400. 
T EMPERA E FOLLA DE OURO SOBRE TÁBOA. 51,2 X 22,5 CM. 

CIDADE DE M EXI CO. MUSEO 50UMAYA 

A evolución da pintura italiana a fin ais do Trecento recobrou o interese pola 

emotiviclade, fronte ó naturali smo precedente, e -valorizou o pequeno formato 
ini ciado nas ciclacles do norte, en contraste coa tradicional monumentaliclacle da 

pintura toscana. Se os aspectos de melancolía e transcendencia poden estar vin

cul ados co pouso ele tristeza que cleixou no ánimo das xentes a peste negra 

(xufio- se tembro ele 1348) e coa cautela xeneralizacla ante a sensación de pro
ximiclacl e do Xuízo Final, o emprego do formato reducido destacará como nota 

el e vangarcla na evolución que no futu ro se ofrecerá no panorama artístico oc

cidental. Tralo desastre demográfico da peste negra, que afectara ele graviclacl e 

ós obracloiros toscanos, coa percl a cl algúns dos seus mestres rnáis prometedo
res, o mecenado na segunda metade do século XIV pasou a depender ele gru

pos sociais en ascenso, menos esixentes e peor formados culturalmente, que fa 
voreceron unha creación artísti ca ele carácter tradicional, emotiva e escasamente 
vangarcl ista. O continuísmo da demanda provocou cen a cau tela nos pintores, 

que caeron no perigo clun eclec ticismo que será nota dominante no cambi o ele 

século. A t~boa ele Niccoló di Pietro Ge rini (1368-1 414) que aqu í se estudia, 
presentando a un San tiago novo e imberbe, ele rostro fino, mirada profunda e 

acenos refinad os, suxe itanclo o bordón e recollendo coa out ra man o manto de

co rado con cunchas el e vieira , forma parte deste ambiente artístico toscano el e 

finais do Trecento e principios do Quattrocento. O modelado vigoroso e prec i

so , a túnica escura , o manto ele tonalidades ve rmellas e as delicadas carnac ións 
do Apóstolo destacan no fondo cl ouracl o e intemporal que, malia as cl imensións 

da táboa, monumentaliza a unha figura cun poder ele imantación residente na 

inquietante pro funcliclacle da súa ollacla. Niccoló traballou con arti stas como ] a

copo di C_ione no campo da pintura mural (Amtnciación, 1383, Palazzo clei Pri o

ri el e Volterra) e colaborando na producción el e táboas ele altar (Co roación cla 

Vi1x e, 1373, Galleria clell 'Accaclemia, Florencia). ·Dende o punto ele vista esti

lísti co, o reco rclo ele Ancl rea Orcagna e Arnbrogio Lorenzetti concorcl an coa ex

presión el e misterio e tenrura e coa inigualable elegancia da pintura toscana da 

segunda rnetacle do XIV Esta irnaxe ele Santiago form a parella cunha Santa Ca
tarina el e Alexanclría, ele idéntico form ato, que tamén se conserva na colección 



do Museo Soumaya, o que nos induce a pensar que 
ámbalas pinturas pertence rían a unha predela ou 
serían os laterais dun tríptico de modestas dimen
sións realizado en torno ó cambio de século . A mes
ma asociación Santiago Peregrino- Santa Catarina 
de Alexandría aparece na táboa esquerda do trípti
co do Nacemento da Virxe (ca. 1390-1400) da Pina
coteca de Siena, obra de Paolo di Giovanni Fei. As 
imaxes dos laterais do tríptico de Fei tamén apare
cen sobre un neutro e simbólico fondo de ouro , 
contrastando co espacio doméstico no que se de
senvolve a escena principal. O presunto tríptico de 
Niccoló presenta no lateral dereito , onde se situaría 
esta táboa de Santiago o Maior, unha escena central 
ambientada ' mm espacio natural, aberto, ou mm 
ámbito ele intimiclacle, segundo o tema tratado 
(¿Nacemento da Virxe, Epifanía, Bautismo de Cris
to , Crucifixión?), o que produciría a brusca transi
ción do fondo naturalista da táboa central ó espacio 
simbólico das táboas laterais, tal como acontece na 
obra de Fei ou no tríptico do BaLLlismo de Cristo, con 

San Peclro e San Paulo (1387) atribuído a Niccoló e 
conservado na National Gallery de Londres. Sexa 
corno fose, esta fermosa peza ele Niccoló di Pietro 
Gerini insírese na tradición pictórica florentina e 
sienesa posterior á peste negra, iníluída por unha 
demanda tradicional que motivaba a reelaboración 
ele temas tratados na primeira metade do Trecento, 
pero que seguían xerándose coa cativadora mestría 
cluns artistas de talento, herdeiros dun legado ex
cepcional de gracia e refinamento. 

F.S. 
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0 APÓSTOLO SANTIAGO O MAIOR. 

Gumo R ENI (BOLONIA, 4 DE NOVEMBRO DE 1575-BOLONIA, 18 DE AGOSTO DE 1642). 

ÓLEO SOBRE LENZO. 135 X 89 CM. N.° CAT. 212. 

M ADRID. MUSEO DO PRADO 

Unha vez superados os prexuízos implantados durante 6 século pasado por per
sonaxes da talla de Ruskin en contra da escola boloñesa, hoxe en día recot1écese 

a Guido Reni - o seu máximo expoñente- corno un dos creadores rnáis poéti
cos e admirados da arte Italiana. Discípulo ele Denys Calvaert e dos Carracci, cle

mostrou axit1a una potente personaliclade e un forte carácter que se rnanifestou 

nunha forma heroica e idealizada ele trata-los asuntos que aborclou , como pode 
cpmprobarse nas escasas obras conservadas previas á súa partida para Roma 

(1 601), obras nas que se advine a súa profunda admiración pola pintura ele Ra

fael. En Roma estivo algo menos ele quince anos, nos que clespois ele sufrir du
rante un curto período ele tempo a influencia do vigoroso caravaggismo, levou a 

cabo unha parte das súas obras máis celebradas como é a Matanza dos inocentes 
(1611 , Pinacoteca Nacional ele Bolonia), e quizais tarnén o seu extraordinario 

Sansón victorioso (161 1-17, Pinacoteca Nacional ele Bolonia) .. A súa etapa romana 

está caracterizada no pro fesional pola súa definitiva aceptación clun canon ele be

leza refi nado, clun personalísimo clasicismo iclealizanre, moi aclecuaclo para a re

presentación dos temas máis espirituais da relixión e dos capítulos máis marca
damente heroicos da historia antiga e a mitoloxía clásica. 

Por motivos non ele todo aclarados, entre os que sen clúbicla Íiguran os seus clesa
corclos coa curia pontificia e a ansiosa pesquisa por lograr unha maior independen

cia creativa, en 1614 estableceuse definitivamente na súa Bolonia natal, ciclacle que 

abandonaría xa en escasas ocasións e durante curtos petíoclos ele tempo. Deste mo- . 

mento elata a súa Hipomenes e Atalanta do Prado (ca. 1618-19), así como os caracte
rísticos tipos físicos femininos: Maclalenas; Cleopatras, Lucrecias, Salomés, Xuclites, 

etc., personaxes lánguidos dotados clun inclubiclable carácter elegante e teatral, que 

lle proporcionaron unha fama sen fronteiras e que foron copiados en infiniclacle ele 

ocasións polos seus innumerables discípulos e seguidores. Desta época datan tamén 
as escasas referencias clocumentais que o relacionan directamente con España. Así é, 

efectivamente, a través da in formación proporcionada polos seus biógrafos, que nos 

falan do suposto interese do rei ele Espafta por contrata-los seus servicios - quizais 

o que ele verclacle se amosaba a través cleste tipo ele manifestacións era o interese do 

artista por ser contratado pola corte ele Madrid, nun momento no que aíncla se re
cordaba a procligaliclacle coa que Felipe II tratara ós artistas que traballaron en El Es

corial- así como ele encargas concretas ele obras que nunca chegaron a España ou 

que actualmente posúen museos estranxeiros, como son o Rapto de Elena, do Louv

re, ou a Inmaculada Concepción do Metropolitan Museum ele Nova York, exposta en 

1628 en Roma onde foi recibido cunhas etílicas extraordinariamente favorables nas 

que se aclvirte un ha admiración poucas veces sentida por un artista vivo. 

O Apóstolo Santiago o Maior que aquí se amosa é obra segura ele Reni, que fo i xa 

considerada como tal por Berenson e Voss (comunicación verbal recollicla no ar

quivo do Museo do Prado), aíncla que a crítica a ignorase ata que , en 1955, Nucli 



e Cavalli amasaran, non só o seu carácter autógrafo, 
senón tamén a súa excelente caliclacle técnica. Poste
riormente , tóclolos autores que se ocuparon clesta 
obra puxeron ele rnanifesto árnbalas características. O 
Apóstolo aparece nunha actitucle tipicamente renia
na, coas rnans xuntas en actitucle ele orar, co bordón 
ele peregrino e os ollos visiblemente alzados implo
rando a intercesión do Altísimo ou a súa divina iri.s
piración. A cronoloxía roáis cornunrnente aceptada 
para esta obra é a que cliscorre entre os últimos anos
cla segunda década do século e os prirneiros anos da 
terceira , isto é, un momento especialmente afortuna
do da súa producción. 

Procede da Colección Real e clocurnéntase por pri
rneira vez no Inventario do Palacio de La Granja ele 
17 46 entre os cadros ele Isabel de Farnesio, dende · 
onde, despois de 1774, pasou a Aranjuez rexistrán
close na súa Peza do Oratorio en 1794, localizándose 
en 1814 no Palacio Real de Madrid. Hai noticia alo
rnenos dunha copia procedente de España, así corno 
dun gravado no que se reproduce esta imaxe, realiza

do por Femando Selma, -. 

P.S.M. 

Bibliografía: NUDI, C. e CAVALLI , G.C.: Guido Reni, Florencia, Vallecchi, 1955, n.0 40, p. 83; 
PÉREZ SÁNCHEZ, A. : Pi11Lura ·italia11a del s. XVII en Espwia , Madrid, Uni versidad de Madrid , 
1965, p. 177; PEPPER, D.S.: Guido Re ni. A ·complete catalogue of his worl1s with cm i11troducto1y tcxl , 

. Oxford , Phaidon, 1984, n. º 53 , p. 234. 
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SANTIAGO O MAIOR. 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVII. LOUZA DE LUME VIVO, TERRA VERMELLA. 

85 X 35 CM. PROCEDENTE DO ANTIGO HOTEL OU HOSTAL 5AINT-jACQUES (MOULINS) 

DERRUBADO EN 1859. 
MOULINS (ALLIER, REGION AUVERGNE). MUSEO ANNE DE BEAUJEU , N.

0 
INV. D. 94.1.1 

Coñécense varias efodes ele Santiago, realizadas en louza ele Nevers, recubertas ele di
ferentes esmaltes. Sen embargo, ningunha delas alcanza o excepcional tamaño da es
tatua aparecida no faiaclo do hotel Watelet hai aproximadamente quince anos. Nin
gunha ofrece tampouco unha tan notable sob1ieclacle ele coloridos dado que esta, 
salvo os resaltes ele amarelo alaranxaclo que destacan os detalles do traxe e dos atti
butos, resulta ser uniformemente branca, se exceptuámo--la cor verde do zócalo. De
bido a esta característica, esta obra achégase á producción relixiosa dos obracloiros 
ele Nevers do século XVII, do mesmo modo que o seu estilo a vincula coa crniosa es
tatua exhumada na c1ipta .cla igrexa ele Saint-Germain-la-Cciuclre, en Orne, ou in

cluso coa estatua ele Louvilliers-les-Perche, en Eure-et-Loire. A barba afiada, o nó 
que cinxe a cintura, a fimblia e o drapeado do manto, o modo ele suxeita-lo libro e 
a disposición das insignias, todo parece situar esta imaxe no Gran Século. 

A execución clesta obra resulta bastante curiosa. O carpo do Apóstolo ten unha 
. cena aproximación na súa parte inferior, sen ter en canta que a irregulariclacle do 
esmalte cleixa transparenta-la cor vermella da terra subxacente. Algunhas casca
duras aparecidas no proceso ele cocción foron reparadas mediante grampas me
tálicas. En cambio, o rostro, moldeado inclepenclentemente, o mesmo que o som
breiro e a esclavina, esta última colocada sobre os ombros para disimula-la 
soldadura que une o tronco e a cabeza, son irreprochables canto á habiliclacle do 
traballo e á caliclacle do pulido. 

Dúas graneles cunchas estenclen as súas clixitacións sobre a esclavina pechada por 
tres botóns. Ámbalas cunchas están flanqueadas por un pequeno bordón puntia
gudo, con clobre empuñadura perfectamente marcada. A única cuncha enmarca
da por:-pequenos borclóns en forma ele aspa que adorna a aba frontal do sombreiro 
forma o atinado contrapunto clesta singular disposición. Na man esquercla, apoia
cla na cacleira, o Apóstolo sostén un libro pechado, mentres a súa man clereita, re

pregacla, suxeitaba o seu propio bordón, desgraciadamente desaparecido. 

A presencia clesta "insignia" na hospedería Saint-Jacques ele Moulins non ten nada 
ele insólito dado que a súa existencia é antelior a 1640, ano no que Bussy-Rabu
tin se aloxou nela. Un grávaclo ele Queyroy conserva a lembranza dos antigos edi
ficios tal e como se podían ver ata 1880, ordenados arreclor do patio, cunha gale
ría ele macleira uninclo a torre ele ladrillos, aparellaclos en rombos, coa ala en 
ángulo, que acollía a estatua situada nunha fomela. Na mesma época, Moulins tiña 
a súa propia confraría ele peregrinos ele Monseñor Santiago o Grande (Monseig
neur Saint jacques le Granel), dado que en 1644 funda unha salvación en honor 
do Apóstolo, no día da súa.festa. En 1705, esta confraría establécese "clepuis longtemps 
établie"1 na igrexa colexiata", outrora mandada e1ixir.polos duques ele Bourbon. 

H.]. 



Bibliografía: DU BROC DE SEGAÑGE, L.: Notre-Dame de Moulins, Cuide hislori c¡ue, arcl1éologi
c¡ue et iconographic¡u e c'i tra ve rs la ca 1/1édrale, Moulins- Paris, 1876, pp.149- 150; GÉNERMONT, 
M.: Vieilles nies, plaques neuv_es, Moulins, 1972, p. 126; PÉROT, F.: Au travers des nies et des nt c~ 
lles de Moulins. Vieux souvenirs, pp. 92-93, Ms. s. XIX, Arquivos Provinciais de All ie r; QUEY
ROY, A.: Le Bourbonnais, Moulins, 1980, p. 21. 

SANTIAGO 

667 



SANTIAGO 

668 

SANTIAGO MATAMOUROS DA DUQUESA DE AVEIRO. 

ESCOLA PORTUGUESA. 1677. PRATA NA SÚA COR, FUNDIDA, REPUXADA 

E CICELADA. 58 X 40 X 30 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. TESOURO DA CATEDRAL 

A iconografía de Santiago Matamouros, derivación lóxica do ]acobus Miles Chris

ti, entronca coa· sensibiliclade heroica que se fo¡ desenvolvenclo nos reinos cris

tiáns peninsulares na súa proxección política e territorial cara ó sur islámico. Nun 
ambiente social e moral favorecedor da sublimación do ideal-de cruzada contra o 

Islam, a imaxe do Apóstolo como guerreiro celeste disposto a combater ó lado das 

hostes cristiás converterase en emblema do padroado de Espafla e en modelo de 

virtucle para unha cabalería feudal hispanocristiá con pretensións de transcen
dencia e prestixio. A orixe para tan peculiar iconografía bélica hai que buscala na 

célebre miniatura do Santiago ecuestre do Tambo A da Catedral compostelá (pri

meiro cuarto do século XIV), imaxe simbólica dunha Igrexa triunfal que se pre

sentaba invencible ante os .burgueses da cidade, levantados en armas contra o seu 
arcebispo. As forzas pacificadores do ex-xeneral dominico Berenguel de Landoi

ra, elevado á mitra compostelá pala curia de Avignon, lograroñ o acabamento das 

hostilidades antiseñoriais da revoltosa burguesía de Santiago, permitinclo a entra

da na cidacle do novo arcebispo chegado ele Francia. A evolución clesta iconogra
fía .e a súa gran popularización en España, Francia, Portugal a América hispana 

congratúlase cun progresivo enriquecemento icónico -inimigos vencidos ós pés 
·c10 Apóstolo- que incide na claridade inequívoca da rnensaxe . En Portugal xa 

fara empregacla a irnaxe do Apóstolo ecuestre e batallador no prirneiro tercio do 

século ?<IV, como rnanifesta o magnífico altorrelevo ele Santiago Matarnouros do 

coro baixo da igrexa matriz da Orde ele Santiago ele Cacém. O tema perviviu nos 

ciclos santiaguistas das igrexas da Orcle, corno o retablo do convento de Palrnela, 
atribuído ó Mestre da Lourinha (século XVI) . O feito ele que a ourivería barroca 

portuguesa execute unha obra ele encarga como a presente, ofrecida como exvo

to de peregrinación pala duquesa ele Aveiro á Catedral ele Santiago en 1677, mm 

momento no que a imaxe identificadora do padroaclo de España non !les convi.

ña ós comitentes clun reino que lograra recentemente a súa independencia, non 

cleixa de ser significativa das encargas suntuosas que a nobre.za europea podía 
?Sumir no seu afán proxacobeo e devoto. 

F.S. 
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SANTIAGO, A ESPERANZA 

L A C OMMEDIA, COL C01'vlMENTO DI CRISTOFORO L ANDINO. 

D ANTE ALIGHIERI. VENETI A: PER M ATHEO DI CHODECHA. 1493. lMPR., IN-FOLIO, 311 E 

P ONTEVEDRA. BIBLIOTECA P úll LI CA, C OLECCIÓN M ASSÓ 

As referencias que o gran poeta Floren tino Dante Alighieri (1265- 1321 ) fa i na 

Co mmedia (ca . 1307-21 ) sobre a figura do Apóstolo Santiago o Maior, ponas 
en boca ele Beatriz: "Mira , mi ra : está chegando / o varón polo cal se vai a Ga

licia" (Paraíso, canto XXV, vv. 17-1 8) . Algo rnáis achante a monumental obra 

con tinúa cantándolle a San tiago, símbolo da Esperanza, que tres veces a re

presenta, tantas corno Cristo ll es amosou o seu amor ós discípulos esco lleitos: 
Santiago, San Pedro, símbolo da Fe, e San Xoán , símbolo da Cariclacl e. Os tres 

apóstolos foran distinguidos polo Mestre en tres ocasións, facé ndoos partíci 

pes ele episodios tan relevantes corno a resurrección da filia de Xairo (Le. 8, 
40-56), a Transfiguración (Mt. 17, 1-9) e a Agonía en Xe tsernaní (Me . 14, 
32-42) . Con estas pasaxes evanxélicas na memoria, a comprensión da cultu ra 

pqé tica do Trecento e o xenio artístico do que estaba do tado, Dante dedícalle 

a Santiago uns ve rsos ele tersa e poderosa beleza: "Ínclita vida por quen a lon
gura / da eterna basílica escribiuse, / fa i soa-la esperanza nesta altura : / por

que ti tantas veces a fi guras / cantas Cristo ós tres amosou tenrura" (Paraíso, 

canto XXV, vv. 29- 33). Recof1ecenclo o papel primordial do Alighieri na fun

dación da súa lingua e o poder imantaclor ele seus versos, ben ceno é que lle 
pode chocar á nosa sensibiliclacle a súa concepción xeorné trica do Máis Alá, r i

gorosamente dividido en tres reinos denominados ln ferno, Purgato rio e Paraí

so, cada un deles articulado en clez círculos. Aíncla que a impres ión popul ar e 

as exce.sivas xenerali zacións alen ta ran a crenza ele que a Commedia é un texto 
dominado por clescricións clunha feroc iclacle inmisericord e, afastaclas ele toda 

cornpaixón e tolerancia, ata o punto de que o termo dantesco sexa frec uente

mente asociado a escenas ele horror imprevisto e i rrac i on al ~ a ac titude do 

poe ta cos concleaclos é, sa lvo contadas ocasións, compasiva e respec tuosa. As 

escenas ele arnizacle, tenrura ou exaltac ión cara a outros poetas e personaxes 

que están no Purgatorio e as fe rmosísimas paisaxes do Paraíso , como as dedi

cadas a Santiago o Maior, tamén fo rman parte da conce pción poé tica e "divi

na" que Dante ofrece nesta obra inme rsa no esp iri to alegórico e simbólico do 
occidente cristi án baixoc...meclieval. Na súa ascención cara á contemplación da 

Divinclacle , o poe ta p reséntase ás portas ele Empíreo, o décimo ceo, e faise exa

minar por San Pedro, Sai1ti ago e San Xoán, que o agarclan no oitavo ceo, o do

minado polas estrelas fi xas e precicl icl o polos que rubíns, lugar onde se encon-



tran os espíritos triunfantes. A superación das probas sobre a Fe, a Espe1:anza 
e a Caridade ábrenlle a Dante as portas do décimo ceo e a contemplación mís
tica da última visión que o Paraíso lle ofrece. A viaxe intelectual dende os -cír
culos inferiores ata a beatitude máis elevada, no Empíreo, ultímaa o florentino 
a través do coñecemento filosófico e teolóxico, en harmonía coa vitalidade épi
co-histórica que tamén destila o monumental poema. 

FS. 
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Este libro terminouse de imprimi-lo 23 de maio, 

festiviclacle da Aparición do Apóstolo Santiago o tvlaior, 

do Ano Santo Compostelán ele 1999. 

LAUS DEO 












	SANTIAGO. A esperanza
	SANTIAGO E A ESPERANZA.DO CALIXTINO Á DIVINA COMEDIA
	A proyección do culto a Santiagodende Compostela
	PROMOTORES DO CULTO DE SANTIAGO
	OS PRELADOS COMPOSTELÁNS
	A IGREXA CATEDRAL
	OS ESPACIOS CATEDRALICIOS Ó LONGO DO TEMPO
	HISTORIA E MEMORIA. MECENAS E ARTISTAS NA CATEDRAL
	O PAZO EPISCOPAL

	Iconografía xacobea 
	A PEREGRINACIÓN XACOBEA E A HOSPITALIDADE NO CAMIÑO
	SANTIAGO PEREGRINO
	SANTIAGO CABALEIRO
	IMAGO PARVULA BEATI IACOBI

	A expansión do culto xacobeodende a Idade Moderna no ámbito hispano
	A MONARQUÍA
	A COROA E A IGREXA DE SANTIAGO
	SANTIAGO, PATRÓN DAS ESPAÑAS

	TESTEMUÑOS DE RAÍZ COMPOSTELÁ
	OURIVERÍA EN HONOR DE SANTIAGO
	INTERPRETACIÓNS ARTÍSTICAS EN ACIBECHE
	O GRAVADO
	A DEFENSA DE SANTIAGO E OUTROS IMPRESOS XACOBEOSNA BIBLIOGRAFÍA DA IDADE MODERNA
	A COLEC CIÓN DE ORNAMENTOS LITÚRXICOSDA CATEDRAL COMPOSTELÁ


	Portugal e as terras vinculadas á súa Coroa.A súa relación co culto a Santiago
	A PEREGRINACIÓN A COMPOSTELA
	O CULTO DE SANTIAGO E A ARTE PORTUGUESADA IDADE MODERNA

	O xacobeo alén dos Pireneos
	FRANCIA E OUTROS ÁMBITOS EUROPEOSA IMAXE DE SANTIAGO, ESBOZO DUNHA XEOGRAFÍA
	ITALIA E O MUNDO MEDITERRÁNEO
	O culto a Santiago en Roma. A capela funeraria do cardeal Serrana igrexa de Santiago dos Españois

	ALEMAÑA XACOBEA
	INGLATERRA. PEREGRINOS A SANTIAGO
	O NORTE DE EUROPA E O XACOBEO
	O MUNDO ESLAVO E O CULTO A SANTIAGO

	Obra
	A MONARQUÍA HISPANA
	O PAPADO E O MONACATO OCCIDENTAL.PROMOTORES DO CULTO A SANTIAGO O MAIOR
	A IGREXA DE SANTIAGO. PRELADOS E CABIDO
	A HOSPITALIDADE MONÁSTICANO CAMIÑO DE SANTIAGO
	A IMAXE DE SANTIAGO O MAIOR.PEREGRINO E CABALEIRO
	PADROADO REXIO E A ORDE DE SANTIAGONA IDADE MODERNA
	SANTIAGO, PATRÓN DAS ESPAÑAS
	OURIVERÍA SACRA EN HONOR A SANTIAGO
	SELECCIÓN DE ACIBECHE COMPOSTELÁN
	O XACOBEO ALÉN DOS PIRENEOS





