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/:l programación cultural promovida pola Xunta de Galicia a través 
~do Plan Xacobeo 99, co gallo da celebración do actual Ano San-

to Compostelán, ten unha clobre finaliclacle. Preténclese incidir 
no sentido histórico do Camiño ele Santiago como lugar ele encontro e progreso 
e, ó mesmo tempo, incentiva-lo estudio e a difusión da tradición xacobea, como 
un referente espiritual e cultural ele alcance internacional. 

A exposición TODOS CON SANTIAGO. PATRIMONIO ECLESIÁSTICO 
consideramos que cumpre abando tales expectativas. O Ano Santo de 1999 su
pón o reencontro do mundo cristián occidental cunha das súas tradicións máis 
arraigadas e xeradoras ele cultura. Neste sentido, a exposición ofrece a posibili-

. clacle ele descubrir, nuns casos, ou ele profundizar noutros, na vi.taliclade que a tra
dición xacobea achegou á cultura cristiá en España. 

Esta exposición, facenclo honor ó seu título, é o resultado clunha cha
mada realizada dende a ciclade meta do Camiño de Santiago ás clióceses espa
ñolas para avanzar, a través das mesmas, no coñecemento dos moitos testemu
ños artísticos e culturais xacobeos xeraclos, durante séculas, en gran número de 
centros relixiosos do país. 

A resposta a esta invitación foi tan xenerosa coma relevante en achegas. 
TODOS CON SANTIAGO. PATRIMONIO ECLESIÁSTICO permite ddrutar ele 
obras ele arte ele primeira magnitucle, procedentes dos máis diversos espacios re
lixiosos ele España, pero tamén é unha ocasión única para que os peregrinos poi
clan reafirmarse na intensa xenerosiclacle espiritual da tradición xacobea. 

Agraclecémo-la colaboración da Igrexa española para facer posible este 
proxecto, que se concretou a través da contribución ele cabidos catedralicios, mu
seos diocesanos, comunidades monásticas e conventuais e un bo número ele cen
tros parroquiais. Ó mesmo tempo, invitamos a todos, unha vez máis, a participar 
na celebración cleste último Ano Santo Compostelán do actual milenio. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE 
Presidente da Xunta ele Galicia 
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~artado central do programa ele exposicións do Xacobeo 99 é o ele

(_/ ~~cado a avanzar na promoción do patrimonio xacobeo no mundo, 
que segue ofrecendo unha gran diversiclacle de posibilidades inter

pretativas e de estudio. A combinación maxistral que a tradición xacobea realizou 
de espírito, cultura, solidariedade e progreso é algo que nos segue asombrando e 
que, pola súa magnitucle, está aberta a novas e ilusionantes achegas. 

Unha clesas novas achegas é a que se realiza a través da expos1c10n 
TODOS CON SANTIAGO. PATRIMONIO ECLESIÁSTICO. Esta iniciativa ten 
o cometido de reunir un patrimonio que nos permitirá establecer relacións ata 
o ele agora inéditas sobre o significado da cultura xerada ó redor do Apóstolo 
Santiago nas máis diversas tenas ele España . É unha proposta que se centr~ 
neste caso no patrimonio vinculado ó xacobeo custodiado pola Igrexa. Esta é a 
gran oportuniclade que brinda a estudiosos e público en xeral esta exposición: 
a posibiliclade de poder disfrutar, reunido mm mesmo espacio, dun patrimo
nio tan disperso coma rico e variado. 

Esta iniciativa ábrenos, ademais, as portas a outras <lúas grandes exposi
cións do Xacobeo 99, SANTIAGO. A ESPERANZA e O XACOBEO. UNHA LEN
DA DOURADA. Este segundo proxecto, que dende xuño poderemos visitar na ci
clade da Coruña, preséntanos unha visión xeral do patrimonio xacobeo existente 
en coleccións e museos españois. SANTIAGO. A ESPERANZA, pola súa parte, 
convértese na exposición referencial do Ano Santo ele 1999, que completa os 
clous proxectos anteriores e lles dá unha dimensión internacional. 

Con este conxunto de exposicións, e outras quizais non tan ambiciosas 
pero que ofrecen novas e puntuais visións doutras realidades históricas e ac
tuais do fenómeno das peregrinacións a Santiago, o Plan Xacobeo completa, 
neste apartado, a súa achega cultural á celebración do Ano Santo Composte
lán de 1999 . O alcance da tradición xacobea merece esta atención e xustifica 
o empeli.o posto na mesma. 

JESÚS PÉREZ VARELA 
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo 
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# historia das peregrinacións a Santiago de Compostela foi conJV formando, co paso dos séculos, un riquísimo legado ó longo 
do Camiño de Santiago que expresa de forma inequívoca a 

intensa devoción cara ó Apóstolo Santiago na Península Ibérica . 

Esta excepcional herdanza artística e cultural ten nos centros relixio
sos ele toda España custodios exemplares. TODOS CON SANTIAGO . PATRI

MONIO ECLESIÁSTICO reúne algúns <lestes excepdonais testemuños e 
ofrece unha magnífica oportuniclade para o reencontro coa historia do culto 

xacobeo, a través ele documentos, pezas ele acibeche e prata, tallas, obras pic
tóricas e outros expof1entes da sensibiliclacle xacobea conservados nas dife

rentes dióceses españolas. 

É para nós un privilexio colaborar no patrocinio da producción clesta 

exposición, aproveitanclo a oportuniclade que nos brinda o Plan Xacobeo 99. 
Deste modo, SEUR ten a posibiliclade de participar nunha iniciativa que 

aproxima a cantos visiten esta mostra á profunda significación da peregrina

ción xacobea e á xusta dimensión do culto ó Apóstolo Santiago. 

SEUR, con tóclolos seus empregados, súmase así ó estudio e coñece
mento cleste magnífico legado que constitúe o mellor xeito ele consolida-la 

riqueza patrimonial e a vitalidacle clunha ruta, o Camiño ele Santiago, que, ás 
portas clun novo milenio, mira cara ó futuro con esperanza. 

JUSTO YúFERA CERDÁN 
Presidente ele SEUR 
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Todos con Santiago 

"A peregrinación a Santiago f oi un dos Jortes 

elementos que Javoreceron a comprensión mutua dos 

pobos europeos tan diferentes, como os latinos, os 

xennanos, os celtas, anglosaxóns e eslavos. 

A peregrinación acl1egaba, relacionaba e unía entre si a 

aquelas xentes que, século tras século, convencidas pala 

predicación das testemufias de Cristo, abrazaban o 

Evanxeo e contemporaneamente, pódese afínnm; 

xurdían como pobos e nacións". 

Alocución ele Xoán Paulo 11 sobre Europa na 
Catedral ele Santiago ele Compostela, 9 ele novembro ele 1982 

Santiago e as rutas xacobeas contimían senda ese faro 

de esperanza e de concordia que guiará os pasos de todo 

Homo viator que, como nos ensinou Santo Agosti1io, é 

cada filio de Deus realizando o seu propio camifio na 

terra. Baixo a perspectiva universalista e aberta que 

debe demostrar todo proxecto -sociocultural, pastoral, 

educativo- que enarbore o estandarte do Apóstolo de 

Occidente, a exposición TODOS CON SANTIAGO é un 

canto ás grandezas culturais e espirituais xeradas pala 

devoción xacobea nas dióceses ele Espmia. 

Julián Barrio Barrio, Arcebispo ele Santiago de Compostela 





TODOS CON SANTIAGO 

~no Xubilar Compostelán 1999 terá unha significación moi especial, (Y ~fectando a diversas facetas da vida cristiá. Aváliase e destácase como 
o derradeiro que se celebrará no segundo milenio da Era cristiá, con 

tocia a carga simbólica e expresiva que isto encerra, mentres que, por outra parte, 
servirá de antesala ó Gran Xubileo do ano 2000. Dun xeito ou cloutro, a herclanza 

espiritual e cultural de Compostela amósasenos, ante os limiares do século XXI, 
como inequívoca luminaria que orienta o espírito cristián de Occidente. Seguinclo 

unha tradición de séculas, o home dos nosos días, animado polo sentir xacobeo, 

terá unha nova cita en torno ó sepulcro de Santiago o Maior, celebrando festiva
mente o clerradeiro xubileo compostelán deste milenio que culmina 

Neste final de etapa, Europa trata de consolida-la súa personaliclade 

como pobo, con aspiracións comúns e un esperanzado futuro forxaclo cos 

pilares da historia e da cultura cristiá. Se unha das metas comúns á Cris
tianclacle occidental foi durante séculas Compostela a través do Camill.o de 

Santiago, o reencontro coa experiencia da peregrinaxe servirá para renovar 
e actualiza-los vencellos comúns e forxa-la espiritualidacle cristiá do novo 

milenio. Unha vivencia persoal interior animada, en definitiva, por unha 

sensibilidacle solidaria e unha cultura aberta e moderna onde fertilicen os 
valores universais do ensino evanxélico. Non debemos clubidar que o cul

to a Santiago o Maior e o rico hercio da peregrinación xacobea, gracias á 
carga devocional e pastoral das súas manifestacións artísticas, sociais e cul

turais, foron verdacleiras forzas clinamizadoras dunha chamada á conver
sión a través dos séculas. 

A peregrinación a Santiago de Compostela, durante o Ano Xubilar 

1999, constituirá un acontecemento capital para a comunidade cristiá uni
versal. O secular papel de lugar de encontro que xoga Compostela no con

certo internacional e a extraordinaria herdanza histórica e cultural do Cami-
11.o de Santiago vivificaranse unha vez máis coa chegada de millóns de pere

grinos procedentes ele tódolos recunchos do mundo. Esta vitalidade renova

da indica , de modo esclarecedor, que Santiago e as rutas xacobeas continúan 
sendo ese faro ele esperanza e de harmonía que guiará os pasos de todo Hamo 

viator que , como nos ensinou Santo Agostill.o, é cada fillo de Deus realizando 
o seu propio camill.o na tena. Baixo a perspectiva universalista e aberta que 

debe demostrar todo proxecto -sociocultural, pastoral, educativo- que 

enarbore o estandarte do Apóstolo de Occidente, a exposición TODOS CON 
SANTIAGO é un canto ás grandezas culturais e espirituais xeradas pola de-
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voción xacobea nas dióceses de España. É igualmente un lema que chama ó 
encontro coa tumba apostólica, como meta de Esperanza, e á unión solidaria 
dos homes en pro! do exercicio das boas obras, simbolizadas no emblema xa
cobeo da cuncha da vieira, segundo indica o célebre sermón Veneranda Dies 
do Códice Calixtino. 

O comezo desta mostra xacobea, baseada no rico patrimonio ecle
siástico español, vén resaltado pala imaxe gótica ele Santiago procedente da _ 
igrexa parroquial ele Montclar (Lleida), acompañada ele dous laudatorios 
sepulcrais ele cabaleiros santiaguistas de Vilar de Donas , centro primordial 
para entencle-los alcances hospitalarios e de protección do Camiño ele San
tiago manticlos pala Orcle de Santiago en Galicia. A presencia do xacobeo, 
dende o punto ele vista documental, explícase nun rico e complexo aparta
do, dedicado por igual a resaltar aqueles testamentos, doazóns, privilexios 
e funclacións piadosas relacionadas con Santiago, como a destaca-los him
nos litúrxicos dedicados ó culto ó Apóstolo nas festividades do rito hispá
nico ou isidoriano e nas festas do rito católico auspiciado no Occidente me
dieval coa reforma gregoriana. 

As[ sucede, por exemplo, que o Oficio mozárabe da festividade do 
Apóstolo Santiago, cunhas caracter[sticas litúrxicas que posúen afastados ven
ce l.l os ori.entais, lémbrase mm magnífico breviario clezaoitesco proc_edente da 
abadía ele Sa nto Domingo ele Si.los. O mesmo centro monástico presenta o An
ti fo nari o de San Salvado r ele Celanova, códice do século Xll de altísima im
portancia, ó tratarse do exemplar máis antigo conservado. Os himnos litúrxi
cos en honor a Santiago inícianse. na Península co O Dei verbum ele Beato ele 
Liébana (século Vlll), cun conticlo que iniciará a fecunda relación do Apósto
lo coa Coroa, a lgrexa e o pobo ele Hispania. A tradición <leste tipo de exalta
ción litúrxica continuou durante séculas na nasa lgrexa . Bo exemplo de tan 
rica escala iniciada no Reino de Asturias na alta Iclade Media é o himno a San
tiago musicalizaclo, integrado no Cantora! do Museo Diocesano ele Sigüenza. 
Out ro tipo el e exaltación da figura ele Santiago o Maior, ele características in
telectuais e clevocionais , realízase en textos posteriores, relacionados coa de
fensa do paclroáclego ele España, como o documento ele 1598 procedente da 
parroquia ele Santiago ele Liétor, en Albacete. 

A peregrinación compostelá posúe múltiples aspectos relacionados coa 
vivencia relixiosa do pobo devoto . Antes de comeza-lo Camiño de Santiago, 
moitos peregrinos formalizaban os seus testamentos, cleixanclo resaltos os 
seus asuntos persoais antes ele emprende-la aventurada e penitencial viaxe a 
Compostela . Emotivos testemuños desta vivencia piadosa son .os testamentos 
ele peregrinos presentados na exposición, conservados en pergamiños do sé
culo Xl do Arquivo Capitular da Seu d'Urgel. As prescricións post mortem cles
tes devotos que viñán ó encontro do Apóstolo Santiago incluían sufraxios 
pala alma do clef unto, esmolas a santuarios e mesmo fundacións pías. O do
cumento fundacional da compostelá Colexiata de Santa María a Real de Sar, 
el e 1136, foi fund ación ele don Nuño Alfonso, bispo ele Mondoñedo, amigo 



persoal e colaborador fidelísimo do arcebispo Xelmírez. No tempo que pasou 
formando parte do Cabido catedralicio de Santiago estableceu un estreito 
vencello coa cidade apostólica , no contorno da cal quixo retirarse nos seus 
derradeiros días, fundando unha comunidade agostiña extra muros. 

Outros documentos que se expoñen en TODOS CON SANTIAGO son 
o Privilexio do Deán e Cabido metropolitano de Santiago sobre as alcabalas 
do bispado de Lugo, redactado en 1600 e adobiado cunha fermosa xilografía 
ele Santiago o Maior. As indulxencias constituíron un capítulo moi relevante 
da relixiosidade católica baixomedieval; os santuarios de peregrinación como 
Santiago e Ovieclo, onde a peregrinaxe a San Salvador sempre estivo intima
mente ligada á ruta xacobea, lograron, para os devotos de tóclalas nacións que 
acudían en masa, perdóns e indulxencias plenarias en determinados períodos 
de tempo. Se en Santiago hai que falar da celebración ele todo un Ano Xubi
lar, cando a festa de Santiago coincide en domingo , en Oviedo organizouse un 
particular xubileo para celebra-la festa da exaltación da Cruz. Así queda re 
flectido na bula do papa Sisto IV de 1480, pola que se amplía o xubileo da 
Santa Cruz de Oviedo . 

A espiritualidacle dos camiños xacobeos na Península emiquécese coas de
vocións particulares ós santuarios que marcan a ruta. A hospitalidade da que sem
pre fixeron gala os monxes benedictinos e outros relixiosos que akanzaron a san
tidade polos seus infatigables servicios ós peregrinos - San Domingos da Calzada, 
San Xoán de Ortega- foi unha xenuína marca de identidade do Camiño de San
tiago. Por iso, é moi natural que a exposición dedique ós fillos de San Bieito e ó 
propio santo fundador un especial apartado . As fermosas tallas barrocas, en ma
deira policromada, ele San Bieito e San Veremundo, procedentes do mosteiro ele 
Irache (Museo Diocesano de Pamplona), exemplifican a dedicación que o mona
cato occidental amosou con respecto á peregrinación xacobea. Por outra parte, o 
encontro entre San Domingos de Silos con San Domingos da Calzada, representa
do nun óleo ele 1734 procedente da célebre abadía silense, é un episodio clara
mente vencellable co desenvolvemento da rede asistencial xacobea. O monacato 
cisterciense, dende o século XII, tamén se sumou activamente á acollida de pere
grinos. Representa-la sensibilidade e a fecundidade da Orde do Císter coa figura 
de San Famiano, monxe de Oseira, ten a dobre finalidade de expresar hospitalida
de e peregrinación, ó ter realizado o propio santo as tres peregrinacións maiores 
da Cristiandade: Santiago, Roma e Xerusalén. Outra devoción do Camiño Francés, 
equiparable na súa iconografía con Santiago, é a de San Millán, titular dos mostei
ros rioxanos de Suso e Yuso. Da grande abadía de Yuso procede o lenzo de Pedro 
Ruíz de Salazar sobre a batalla de Simancas, onde aparece San Millán cabalgando 
a carón de Santiago o Maior, como exemplo dunha relixiosidade triunfante. 

Se o 'culto ós santos ten un papel destacado no Camiño de Santiago, a 
presencia mariana é tamén indiscutible ó longo da ruta de peregrinación. A 
Virxe preséntase como mediadora dos peregrinos nunha experiencia devocio
nal e penitencial de grandes alcances para a Cristiandade latina . Na celebra
ción do último Ano Xubilar Compostelán do milenio, con todo o que a pere-
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grinación á tumba apostólica supón, parécenos oportuno remarca-la signifi

cación da gran devoción que se profesa a Santa María nos camiños a Com

postela. O número de santuarios, mosteiros e parroquias dedicados á Virxe no 

espacio privilexiado das rutas xacobeas é claramente significativo. O variado 

repertorio de imaxes da Virxe María nos templos clestas rutas é moi relevan

te. En Compostela, a pesar da trascendencia ele signo xacobeo da súa basílica 

apostólica, merece igualmente ser posta ele relevo a importancia que se lle 

cleu, en todo momento, ó culto á Madre ele Deus, claro está, con distintos ma- -

tices no que se refire ó histórico-artístico, e segundo a programación icono

gráfica das diferentes etapas ás que responde. De feito, xunto con Santiago o 

Maior, María é referencia fundamental nos centros ele acollicla e oración si

tuados en torno ós camiños xacobeos ele Occidente. 

Dende a Iclacle Media clescubrímo-lo florecente culto mariano nunha 

marea ele manifestacións e proclixios milagrosos acontecidos ós peregrinos 

que avanzan polo Camiño ele Santiago. Tal é o seu vencellamento coa tradi

ción xacobea que as Cantigas ele Santa María, a pesar da súa intención decla

rad amente devota á Virxe, inclúe alusións á gran peregrinación occidental e ó 

papel protector ele María sobre os peregrinos. Neste sentido, aboncla con lem

bra-la piedade de don Aíonso X, rei sabio e trobador, que chega a atribuírlle 

a Santa María a Branca ele Vila Sirga varios milagres aclxuclicados a Santiago o 

Mai.o r polo Libro ll do Códice Calix tino e pola tradición. É evidente -que as fer

mosas lenclas que a tribúen milagres a unha intervención salvadora do Após

tolo , e a María , atraen ó peregrino, ó devoto e ó viaxeiro, especialmente vul

nerable polo seu descot"'1ecemento das terras palas que transita. A isto hai que 

engadi-la longa serie ele igrexas, ermiclas, capelas, mosteiros e hospitais dedi

cados a María, dotados ele numerosas imaxes ele devoción, nos que miles ele 

p eregrinos recibiron e reciben o auxilio material e espiritual. 

Aíncla que é evidente que a crise da Reforma protestante no corazón ele 

Europa e da Igrexa afectou fonclamente ó feito xacobeo, ós anos santos e á pe

regrinación a Santiago, é igualmente certo que naquela Europa dividida aín

cla quedaron espacios libres para as peregrinacións locais; sobre todo as ele 

signo mariano. Confirmase así a tendencia, bastante difundida nos séculas 

XVI e XVII , ele uni-las clevocións marianas ás graneles clevocións meclievais. É 

precisamente esta vinculación mariana á vitaliclacle do culto santiaguista e á 

animada espiritualiclacle que caracteriza ó peregrino, a que segue presente nos 

santuarios dedicados á Virxe no Camiño ele Santiago. Neles, María é a Virxe 

do Camiño, a Peregrina, a Guía, a Mercé, o Socorro, a Divina Pastora e un 

longo etcétera de aclvocacións que xustifican a importancia e evolución cleste 

culto en Compostela . Todas , dende a súa profunda sensibilidacle, son esen

ciais no devocional clásico xacobeo e xeracloras ele variantes representativas 

cheas do máximo interese relixioso e artístico . 

A Fe e a tenra devoción á Madre ele Deus iluminan unha cultura ele re

encontras inacabables: Loreto, Montserrat, Guadalupe, Nosa Señora da Barca, 

en lvluxía, a Escravitucle el e Padrón ... E destacando sobre todas elas elévase a 



advocación á Virxe do Pilar, en Zaragoza, devoción intimamente asociada ó 
Apóstolo Santiago o Maior, ataviado como peregrino e axeonllado ós seus pés, 
como amosa o fermoso relevo, de madeira policromada, procedente da Casa 
Sacerdotal de Santiago ou a fermosa imaxe da Catedral de Calahorra (A Rio
xa), de categoría e beleza equiparables ás representacións do mesmo episodio 
conservadas na Catedral compostelá. A Catedral de Santiago, como mostrado 
seu patrimonio menos difundido, participa tamén no apartado mariano da 
exposición TODOS CON SANTIAGO coa magnífica Virxe do Pilar procesio
nal e co relevo da Virxe do leite , obra mestra da sensibilidade barroca e do 
bo facer da escultora de cámara luísa Roldán. 

A presencia do Apóstolo S~ntiago o Maior, como é natural, ten un 
apartado moi destacado neste proxecto expositivo. A impresionante táboa gó
tica do pintor catalán Jaume Ferrer Il é fiel representante, en terras ilerden
ses, da devoción ó apóstolo evanxelizador de España nos territorios da Corna 
ele Aragón. A Catedral de Astorga presenta a Santiago acompañado por outros 
clous apóstolos, nunha interesante representación pictórica renacentista. Do 
mesmo período histórico-artístico é o lenzó de Santiago con San Pedro e San 
Xoán -os tres testemuñas da Transfiguración ele Xesús no Tabor-, do con
vento de Sancti Spiritus de Toro. A luz do sur, representada pola fecunda es
cala barroca sevillana, participa cun magnífico óleo do Apóstolo procedente 
da catedral hispalense, realizado cara a 1700 polo mestre Esteban Márquez. A 
iconografía ele Santiago Peregrino, a máis achegacla emocionalmente a tocios 
aqueles que emprenden a ruta xacobea, tamén conta con notables exemplos 
na exposición, caso da imaxe procedente da parroquia leonesa ele Quintana 
de Fon (Museo dos Camiños, Astorga) ou a ma::cestosa talla barroca conserva
da en Rabanal do Camiño. Por outra parte, como fiel reflexo da tradición 
compostelanista referida á Translatio do corpo do Apóstolo dende Iria ata 
Compostela, preséntanse na exposición as táboas do Mestre ele Astorga, pin
tadas a finais do século XV 

O traballo detallista e precioso dos artistas anónimos que traballaban 
amparados polo manto gremial e artesán está ben documentado en TODOS 
CON SANTIAGO polos gremios de acibecheiros e prateiros. Os acibeches 
composteláns, realizados como recorclo piadoso da peregrinación ou como 
exvoto a Santiago , contaron dende a época baixomeclieval cun desenvolve
mento moi importante no marco social compostelán. O exemplo procedente 
da Catedral de Ávila -unha imaxe do apóstolo acompañado por clous oran
tes- é un dos máis meritorios dos conservados en todo o mundo. Por outra 
parte, o Santiago ele acibeche de Mayer, unha das sagas ele artistas composte
láns de máis longa traxectoria, constitúe todo un exemplo ele pervivencia da 
tradición local, en canto a técnica e icoaografía. Finalmente, Santiago o Maior 
represéntase como cabaleiro celeste defensor da Cristiandade e valedor dos 
peregrinos. Neste contexto defensor dos valores cristiáns enténclese a triunfal 
iconografía ele Santiago Cabaleiro do Museo Diocesano de Tarragona, ou os 
meclallóns procedentes do Museo dos Camiños (Astorga). 

TODOS CON SANTIAGO 
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En honor ele Santiago realizáronse tamén múltiples ofrendas en prata. 
Dende o achaclo do sepulcro ele Santiago, nos albores do século IX, o santua
rio apostólico atraeu ó mundo cristián occidental , que converxeu por tóclolos 
camiños coas súas persoas e as súas ofrendas para venera-los restos que cus
todia a basílica compostelá, fiel relicario do discípulo amado ele Cristo. Foi 
precisamente a vitaliclacle do culto santiaguista e esta animada espiritualiclacle 
que caracteriza ó peregrino camiño da súa purificación o que mellar contri
buíu ó intercamb io de obras e artistas procedentes dos máis diversos e apar
tados lugares ele Europa. Todos sen exclusión, reis, aristócratas, eclesiásticos, 
burgueses, gremios ele artesáns, humildes e anónimos peregrinos contribuí
ron coas súas cloazóns e encargos a dar maior realce e solemniclacle ás ceri
monias litúrxicas do templo en honoró Apóstolo Santiago. 

As ricas ofrendas e relicarios que se amasan na exposición han ele en
tenderse como contribución voluntaria dos devotos para garanti-lo bo funcio
namento dos templos beneficiados. A súa finaliclacle sacra deu lugar a que se 
empregasen materiais nobres, considerados máis dignos con relación ó signifi
cado místico da alfaia e que, como pezas ele ourivería, fosen tratadas con espe
cia l coiclaclo artístico, proclucínclose obxectos ele alto valor estético e cloutrinal. 
Os tesauros catedralicios, as capelas ele reliquias, os altares privilexiados das co
munidades reli xiosas, irmanclacles e cabidos, e, rnáis recentemente, os museos, 
cumpren a misión ele custodiar eses obxectos que asumen unha especial dedi
cación cultural nos centros el e oración, xa como pezas litúrxicas, xa como por
tadoras el e reliqui as. Tarnén hai que lembrar aquela outra funcionalidade do 
obxecto artístico entendido corno exvoto, recorclo clunha peregrinación cum
pricla ou embaixacla ele boas intencións entre individuos e institucións. 

Do esp lendor da ourivería medieval quéclanos o recordo nas descri
cións dos inventarios e nunhas cantas pezas testemuñais. Con todo, pese ás 
perclas ocasionadas ó longo dos tempos pola sucesión de expolias, guerras, 
almoeclas, clesamortizacións e coleccionistas - canelo non a fundición de 
pezas antigas para crear outras novas ó dictado das modas ou como conse
cuencia dos danos derivados dun emprego continuado-, nos lugares situa
dos ó longo dos Camiños ele Santiago, a ourivería relixiosa segue sendo, con 
respecto á civil, máis abundante e coñecida, e enriquécese coa aparición ele 
novos obxectos . As nove arquetas recentemente descubertas na Catedral de 
Ourense, e expostas por vez primeira en TODOS CON SANTIAGO, son boa 
mostra cliso. 

O renacemento e o barroco espertaron grandes icleais ele renovación, 
grancl ios iclacle e fama nos talleres hispanos. Dende entón desenvólvese unha 
gran varieclacle ele pezas que se agrupan en distintos capítulos segundo o seu 
destino : ele pontificia!, as empregaclas na liturxia da Misa; ele cerimonia , em
pregaclas para ciar realce ás celebracións; ele procesión, para solemniza-los 
des fil es rituais e rogativas públicas ; entre as pezas encontramos cruces proce
sionais como a el e Santa María a Real do Sar, relicarios como o de San Froilán 
el~ Catedral el e Lugo ou o magnífico busto-relicario de Santiago o Maior, con-



servado na Catedral ele Tortosa. Nacidas das necesidades espirituais de cada 
época, o desenvolvemento do culto ós santos, a partir do período da Reforma 
católica, potenciará o aumento do número de obras de ourivería sacra rela
cionadas coas devocións particulares. Este esplendor encontra o seu lugar no 
marco ele veneración do Apóstolo e dos santuarios-e catedrais do Camiño, de 
acordo coa trascendencia do luxo asociado á sacralidade , o gusto polos fron
tais de altar, sagrarios, estrados repuxados, cancleeiros e cruces de altar, que, 
xunto coas lámpadas e arañas dos presbiterios privilexiados, realzan a escena 
sagrada oficiada por uns ministros enfeitados con rico vestiario litúrxico, caso 
do Terno de Santiago procedente de Santa María da Asunción (Navarra), ex
posto en TODOS CON SANTIAGO. Por todo iso, convén lembrar que o va
lor <lestes fondos artísticos é ser expresión do afecto dun <loador a un san
tuario cunha indiscutible raizame histórica ó servicio do Apóstolo . 

Nos nosos días ternos a inmensa ledicia de constata-la vitaliclacle da pe
regrinación tradicional ata o sepulcro de Santiago. A gran Familia Cristiá, sen 
diferencias de condición nin nación, camiña cara a Compostela, como no sé
culo XII fixeron aqueles peregrinos que en tódalas linguas se entendían ante 
o altar do Apóstolo. A meta do Camiño segue sendo unha das cidades-san
tuario máis importantes do mundo, meta dunha peregrinaxe colectiva e vita
lista, íntima e espiritual. Se a formación da primitiva Compostela foi o froito 
espontáneo e feliz dos primeiros peregrinos que quixeron vivir e traballa-lo 
máis preto posible do benéfico lugar onde repousa o fillo de María Salomé e 
Zebecleo, esta realidacle maniféstase tamén nas rutas xacobeas, dende o pun
to de vista físico, humano , monumental e paisaxístico. Dende este punto de 
vista, os camiños e as terras ele Santiago, como pode verse nesta exposición, 
atesouran un importante caudal ele patrimonio cultural, froito da sensibilida
de xacobea e orgullo da Cultura cristiá. 

t JULIÁN BARRIO BARRIO 

Arcebispo de Santiago de Compostela 
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A EXPOSICIÓN TODOS CON SANTIAGO. 
PATRIMONIO ECLESIÁSTICO 

úY::e esta mostra no contexto dun proxecto que tende por unha 

~~~~~e a promociona-lo culto xacobeo de Galicia e, por outra, a 
presentar nesta Comunidade Autónoma unha serie de exposi 

cións que, no seu conxunto, pretenden configurar unha boa aproximación ó 

que significa o culto ó Apóstolo Santiago o Maior non só en España senóñta

mén naqueles lugares ós que chegou a mensaxe cristiá . 

Polo que se refire á cidade ele Santiago, e con cronoloxías distintas den

tro do Ano Santo ele 1999, preséntanse clúas mostras que teñen precisamente 
como asunto común fixar ele maneira monográfica o seu interese no Apóstolo 

Santiago o Maior. A primeira no tempo é a que nos ocupa -TODOS CON 
SANTIAGO. PATRIMONIO ECLESIÁSTICO-. Despois da súa clausura Com

postela verá inaugurarse outra mostra, loxicamente ele características distintas, 

que responde ó título de SANTIAGO. A ESPERANZA. 

En relación co espírito da primeira delas presentáronse outras exposi

cións ele semellantes características. Así, a que se produce dende o Museo Pro

vincial da Coruña baixo o título ele O XACOBEO. UNHA LENDA DOURADA. 
MUSEOS E COLECCIÓNS céntrase en obra que provén ele museos e colec

cións privadas, o que a converte, en ceno modo, en complementaria clesta que 
agora se presenta en Santiago. O mesmo cabe dicir da que se preparou en Ou

rense, que ten como asunto fundamental a contemplación das cruces alzadas 

na cliócese auriense relacionadas co culto xacobeo. 

Outras mostras como GALICIA XACOBEA. A REVITALIZACIÓN DOS 
CAMIÑOS DE SANTlAGO, GALICIA NATURAL, COMPOSTELA NA SÚA HIS

TORIA, SANTIAGO E OS CAMIÑOS DE SANTIAGO DENDE UNHA PERS

PECTIVA FOTOGRÁFICA ... ofrecen outras perspectivas do culto xacobeo. 

Debe significarse, aclemais , que a organización do Xacobeo 99 levou 
Íóra ele Galicia outras exposicións relacionadas co culto apostólico co ánimo 

ele contribuír a promove-lo c011.ecemento do tema en cuestión. Así a mostra 

TESTEMUÑOS XACOBEOS presentouse como unha exposición ele carácter 
promocional que sustenta a súa mensaxe fundamentalmente en réplicas e 

que ofrece clúas versións, unha delas destinada a visitar distintas ciclacles eu
ropeas e outra que recorre o continente americano. Por outra parte , as ex

posicións LISBOA-SANTIAGO. A ESPIRITUALIDADE E A PEREGRINA-
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ClÓN XACOBEAS e PORTO-SANTIAGO. A ESPIRITUALIDADE E APERE
GRINACIÓN XACOBEAS quixeron ser, no seu paso por Lisboa, Coimbra e 
Porto, embaixacloras clun tema que os galegas comparten cos portugueses e 
que é preciso evocar en calquer momento pero sobre tocio nun tempo como 
o clun Ano Santo. 

TODOS CON SANTIAGO. PATRIMONIO ECLESIÁSTICO concretouse 
partinclo clunha convocatoria a unha grande canticlacle ele centros relixiosos ele 
tocia España buscando, no posible, esa relación co culto ó Apóstolo Santiago o 
Maior. Aclemais clesta xenérica petición ele obras, que trouxo consigo unha boa 
parte dos testemmi.os presentes nesta exposición, foi necesario completa-lo seu 
repertorio ele comicios cunha serie ele peticións expresas que, a carón da obra 
previamente ofrecida, complementaron axeitaclamente unha exposición debi
damente congruente cubrínclose, cleste modo, os apartados que a planificación 
da mesma se propoñía desenvolver. 

Catro seccións configuran esta mostra. Co título ele "Testemuños clunha 
historia" pretencleuse xerar unha parte introductoria na que a través clunha se
rie ele documentos ele variado tipo se fixese mención ó que supuxo na historia 
hispana a pegada do culto xacobeo. Recóllense nesta sección testaJilentos e ou
Lros tipos de contribucións escritas -bulas, privilexios, antifonarios, códi
ces ... - que manifestan, no seu conxunto, a presumible riqueza documental 
dunha temática como a que aquí nos ocupa. 

Noutro apartado consicléranse os "Camiños e clevocións a Compos
tela''. Figuras da Igrexa como San Martiño, San Bieito, San Roque e outros 
quizais máis próximos ó estrictamente galaico como poden ser San Froi
lán , San Primitivo ou San Facundo reúnense aquí, procedentes ele moi di
versos lugares , para ciar conta dese rico mundo clevocional que acostuma
ba acompañar ó peregrino que viaxaba a Compostela e que tiñan á Virxe 
María como principal intercesora. É por iso polo que se dedica aquí un 
apartado moi especial á "Virxe, mediadora ele peregrinos"; neste sentido, 
como é lóxico , as clevocións marianas que aquí se recollen teñen que ver, 
clun xeito moi especial, co mundo propiamente clito da peregrinación; a 
Virxe do Pilar, a Peregrina ou a Virxe ele Rocamaclor teñen unha particular 
presencia nesta mostra. 

Na. parte titulada "Santiago, Apóstolo, Peregrino e Cabaleiro" faise 
mención á diferente iconografía que ten que ver con Santiago o Maior. No 
rico conxunto ele obra aquí recollicla destaca a serie ele táboas atribuíclas a Pa
olo ele San Leocaclio que proceden da localiclacle castellonenca ele Vila Real. 

Xa na sección denominada "En honor ele Santiago" expóñense, basica
mente, obxectos que responden ó mundo da ourivería e que clalgún xeito , xa 
pota súa temática , xa pola súa orixe, póclense relacionar co culto xacobeo . 



É esta, pois, unha aproximación a unha temática contemplada denae 
variados puntos de vista pero que teñen un elemento de engarzamento: o seu 
vencellamento co patrimonio eclesiástico. 

A mostra adaptouse, neste caso, a un espacio especialmente apropiado: 
as dúas plantas inferiores do lado oriental do claustro grande de San Martiño 
Pinario - hoxe pertencentes ó Museo Diocesano de Santiago- constituíronse 
no "camiño" que recorre os diferentes apartados sinalados buscando, coa mon
taxe proposta, unha idónea contemplación de cada unha das obras expostas. 

Outra das cuestións que merece ser destacada desta mostra é o traballo 
de conservación realizado en boa parte do patrimonio prestado, labor que foi 
levado a cabo nos meses precedentes á apertura da mostra no obradoiro de_res
tauración aberto ó efecto en San Martiño Pinario. 

JOSÉ MANUEL GARCÍA IGLESIAS 
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Testemuños dunha historia 

"A realidade da presencia do carpo de Santiago 

en Compostela non tería producido resultados de maior 

importancia histólica que os provocados pala fe clara, 

firme, profunda, exaltada que tiveron os espafwis e 

mailos europeos durante moitos séculas, na milagrosa 

chegada dos restos apostólicos a terras ele Galicia. 

A fe remove monlafias". 

Claudia Sánchez Albornoz, Espalia, 1111 enigma hisLórico 





SANTIAGO EN HISPANIA. TESTEMUÑOS DUNHA HISTORIA 

Francisco Singul 

culto a Santiago o Maior entre a cristiandade peninsular ten a 
súa orixe en varias noticias altomedievais, referidas á súa predica
ción nos lincleiros de Occidente. Aínda que a cristianización de 

Hispania sexa un feito vencellado ó proceso de romanización, en Gallaecia a 
adopción masiva da relixión cristiá debe poñerse en relación co rexeitamento 
paulatino das devocións paganas indíxenas e romanas importadas. As elitesasi
milaron diversas devocións mediterráneas como sinal de romaniclade, enrique
cendo o panteón relixioso indíxena con cultos importados entre os que destaca
ba, polo seu carácter político, o culto ó emperador1

• O Estado romano incenti
vou a devoción imperial como sinal integrador e de acatamento da nova arele, 
fronte ó poder de suxestión de calquera doutrina disidente. Durante o Baixo Im
perio a presión cedeu, propiciando o florecemento das comunidades cristiás do 
Noroeste peninsular na segunda metade do século III , depenclentes da Igrexa ele 
Mérida . A orixe norteafricana do Cristianismo hispano ten siclo destacada en di
versas ocasións2

, aínda que matizada palas influencias cloutras comunidades 
procedentes ele diversas áreas do Imperio3

. A fins do século IV o Cristianismo ga
laico será a doutrina relixiosa maioritaria, estendicla baixo o prisma das prácti
cas ascéticas priscilianistas\ en vigor ata inicios do século VII. Cando a ortodo
xia relixiosa se impoña a partir do 600, tras un proceso de rearme doutrinal do 
clero e de reforma das prácticas devocionais do pobo, recuperarase a memoria 
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do legado evanxélico espallado en Occidente por Santiago o Maior. A tradición 
cobrou novo sentido no seo da igrexa nacional hispano-visigoda, chegando a 
clestacalos como elemento de ortodoxia e ele prestixio. O dinamismo da cam
biante socieclacle tardoantiga, mergullada nun proceso de cambio a través do cal 
clevirá en socieclacle feudal altomedieval, induciu a interpretacións contrapostas 
sobre a predicación xacobea en Hispania, nunha época na que se producía a ple
na introducción do Cristianismo no Noroeste. 

A predicación de Santiago en Hispania. Tradici'ini. oral e primeiras fontes 

A evanxelización do mundo5 polos discípulos de Xesucristo suscitárase 
co obxectivo ele estencle-la boa nova ata os lugares máis afastados e clescoñe
ciclos, segundo o célebre concepto establecido por San Paulo: "Por toda a te
rra se clifuncliu a súa voz, e ata os confíns do orbe habitado as súas palabras" 
(Rom. 10, 18). Unha das primeiras fontes sobre o anuncio apostólico sería a 
carta do papa San Clemente ós Corintios (fins do século 1), referida ó rápido 
anuncio apostólico da chegacla do Reino de Deus. Eusebio de Cesares e a súa 
Demostración evanxélica (Libro Ill, cap.V), será outra referencia, ó trata-la pre
dicación dos apóstolos en Roma, nas provincias do Imperio e en terras de par
tos, armenios, indios, escitas e etíopes. O bispo ele Cesarea, Firmiliano 
(séc.lll), na súa carta a San Cipriano, bispo de Cartago, estencle o alcance da 
predicación apostólica a tocia aterra. O evanxeo ele San Marcos (16, 20) tamén 
clesLaca a universaliclacle da expansión da predicación, confirmada con sinais e 
milagres . Os Santos Padres estaban igualmente persuadidos da universal pro
pagación do Evanxeo pola acción apostólica. Dídimo ele Alexandría (t310) es
pecificaba a extensión xeográfica da predicación no seu libro sobre a Trinclade 
(De Trinitate, ll cap IV)6

: " o Espírito Santo infundiu a súa innegable sabiduría 
ós apóstolos, xa ó que predicou na India, xa en Hispania, xa ós que andaban 
noutros sitios da terra"'. Pola súa parte, San Xerome (348-457) no seu Comen
tario a Isaías (ca. 412) aclaraba algo máis o sentido universal da misión evan
xelizaclora, iniciada tres anos clespois da conversión de San Paulo , afirmando 
que os apóstolos "predicaron o evanxeo dende Xerusalén ó Ilírico e a Hispa
nia "8. Outros textos abundan neste concepto, como a Homilía de Semente de 
San Atanasia e o Sermón de San Esteban de San Gregario, onde se confirma que 
a dispersión apostólica iníciase despois do martirio de Esteva . 

En occidente enténdese, dende o século ll, que a evanxelización apos
tólica tivera un alcance universal, incluíndo as propias terras occidentais. Un 
bo coñececlor da tradición apostólica como Santo lreneo de lyon, directamen
te relacionado cos sucesores dos apóstolos, na súa Demostración de la Predica
ción Apostólica (ca. 190) , ilustra este parecer sobre a difusión da mensaxe cris
tiá: "Estes (os apóstolos),enviaclos polo Señor, perdicaron polo mundo enteiro 
que o Filio de Deus viñera para sufri-la Paixón (. .. )"9. A idea de evanxeliza-los 

confíns occiclentais do mundo coñecido gozaría para os Doce dunha gran for
za simbólica , facendo realidade o salmo 18,5 que parafraseaba San Paulo: "Ata 



o confín do universo resoou a súa voz". Ata eses lugares chegaría a semente 
evanxélica de Santiago o Maior e, algún tempo despois, do propio San Paulo 
(Rom. 15, 19-29). No cómputo da vida do fillo do Zebedeo non sería difícil 
que tivese permanecido na Península Ibérica entre os anos 33-42, anos antes 
da visita de San Paulo (ca. 63-67), pouco despois do difícil transo das perse

cucións de Nerón 'º. 

A Igrexa de Roma demostrou temperáns temores cara ó protagonismo 
que Santiago e outros apóstolos podían adquirir entre as demais igrexas de Oc
cidente . Roma intentaba evitar discusións sobre a primacía da sede fundada 
por San Pedro. O concepto de sede apostólica romana iniciouse co papa Dá
maso I (366-384), defensor da au.toridade doutrinal do sumo pontífice, proce
so que culminará Teodosio o Grande (394-395), recoñecéndolle a máxima au
toridade eclesiástica ó bispo de Roma. Co papa Inocencio I ( 401-417), a de
fensa do protagonismo da sede romana levará ó rexeitamento de calquer tra
dición apostólica nacional. Na súa célebre Epístola a Decencia, obispo de Gubbio 
( 416)", Inocencio rexeitaba calquer tradición apostólica occidental que non ti
vese a súa orixe en San Pedro e os seus súcesores. Roma rexeitaba toda tradi
ción oral e solicitaba probas escritas da fundación de igrexas por algún outro 
apóstolo que non fose San Pedro. Este empeño de salvagarda da primacía da 
Santa Sede e da liturxia romana, subliñando a autoridade do papa sobre as de
mais igrexas de Occidente, evidencia o recoñecemento implícito da tradición 
oral sobre a evanxelización ele Occidente por outros apóstolos: Santiago , San 
Paulo e San Filipe. López Ferreiro' 2 desaconsellaba unha interpretación literal 
da carta do papa Inocencio, xa que entraría en contradicción cos Feítos dos 
Apóstolos e coa Epístola ós Romanos, ondé consta que San Paulo preclicou en 
Malta e en Roma. A epístola de Inocencio I é unha chamada á unidade das 
igrexas ele Occidente e ele obediencia das xerarquías eclesiásticas á autoriclacle 
do papa, nun momento ele grave peligro para a Cristianclacle e ele manifesta cle
bilidade do poder imperial, tralo saqueo ele Roma por Ala rico ( 41 O).. 

A versión oficial da igrexa latina sobre o martirio ele Santiago, reflecti
cla na Passio Sane ti ]acobi 13

, foise estendenclo por Europa occidental a partir da 
segunda metacle do século V O texto procedía da Provenza ou da Italia seten
trional, evitando todo recoñecemento ó labor evanxelizaclor ele Santiago . Re
colle os clerracleiros momentos do Apóstolo, baseánclose en fontes antigas, e 
incorpora detalles marabillosos da súa vida, responclendo á sensibiliclacle da fe 
popular, pero sen aportar ruáis que o referido nos textos bíblicos (Feítos 12, 
2). O máis famoso clestes episodios relata a conversión de Xosías, delator do 
Apóstolo, o seu bautismo a man de Santiago e o martirio de ámbolos clous. A 
noticia foi recollicla por San Clemente ele Alexanclría (ca. 200) e era citada a 
fins do século IV por Eusebio de Cesárea (Historia 2, 8, 1), traducido en Occi
dente antes do 400. A mesma narración piadosa transcribiuse en Compostela 
no século XII, co nome de Passio modica, integrándose no Liber Sancti ]acobi 14

, 

aclvirtinclo que San Clemente recibira a noticia da conversión do delator por 
tradición dos seus clevanceiros. A Passio Sancti ]acobi foi a reacción do mundo 

T ODOS CON SANTIAGO 

_Afonso 11 o Casto. Libro de los Tcs1<1111rn1os, 
s. XII. Arquivo da Catedral de Oviedo 

37 



T ODOS CON SANTIAGO 

latino ó éxito desta narración xacobea referida por Eusebio de Cesarea. Retó
case en Occidente, adómase, amplifícase e difúndese con intención haxiográ
fica. O Liber'5 recóllea baixo o nome de Passio Magna, ponderando o poder tau
matúrxico de Santiago. O Apóstolo, despois de vencer ó mago Fileto, sana a 
un paralítico que o invoca, e converte ó escriba Xosías, pouco antes do marti
rio, bautizándoo coa auga pedida ó verdugo como gracia. 

Contrariamente á escaseza de noticias da Passio e do matizado rexeita
mento de Inocencia I, o papa San León Magno ( 440-461) admitiu a orixe apos
tólica da Igrexa hispana na súa carta ós Vándalos, Godos e Romanos 16

, pobos que 
habitaban a Península naquel momento. O papa confirmaba a predicación de 
Santiago en Hispania e apoiaba o antipriscilianismo combativo de San Toribio de 
Astorga17

, co desexo de organizar un concilio episcopal hispano. Este documen
to, que reafirmaba as sagradas orixes da Igrexa hispana, favoreceu un clima de to
lerancia con respecto ás peculiaridades litúrxicas nacionais. A liturxia hispánica, 
chamada toledana, visigoda, isidoriana ou mozárabe, difería bastante da romana. 
Tiña unha orixe moi antiga e ele influxo orientalizante, como recordo dos afasta
clos vencellos das primitivas comunidades cristiás hispanas. No século VII foi en
riquecida pola lexislación dos concilios toledanos, pero mantendo reminiscencias 
moi antigas que pervi.vi.ron ata a reforma dos papas Alexanclre lI e Gregorio VII 
(século XI), que buscou a unificación do cerimonial occidental introclucinclo a li
turxia romana nos reinos hispáni.cos 18

• 

Primeiros testemuüos da pre.clicación xacobea na igrexa hispanovisigocla 

Na segunda metacle do século VI a Igrexa hispana, .reforzada pola con
versión ó catolicismo ele Recareqo (587) e pola adopción da súa cloutrina como 
relixión oficial do reino hispanivisigoclo (589), tivo ocasión ele profundizar no 
recordo da predicación xacobea da Península. O testemuño documental re
ferencial, que vencella a tradición da evanxelización xacobea coa cristianiza
ción do Val do Ebro, é unha noticia ele 571, recollicla polo bispo Máximo ele 
Zaragoza (tea. 606) 19

• Na Crónica do seu episcopado, Máximo recorcla a fun
dación apostólica clunha igrexa dedicada á Virxe: Caesaraugustae templwn Dei 
genitricis sanctwn et a divo ]acabo constrnctum qiwd ad columnam dicitw; celebre 
habetur ("existe en Zaragoza un célebre e sagrado templo da máclre ele Deus, 
chamado da columna, edificado polo divino Santiago")2°. A igrexa paleocristiá 
da colwnna sería remoclelacla e reconstruícla durante o seu episcopado. A noti
cia da fundación cleste templo polo Apóstolo Santiago parece proceder clunha 
amiga tradición oral, sobradamente coñecicla entre as xentes e o clero ele Za
ragoza, recollicla a mediados do século VI na Crónica do bispo Máximo. Pare
ce especialmente significativo que Máximo ofreza o elato sen magnificar, evi
denciando que se trata clunha noticia ben coñecicla pola comuni.clacle, trans
mitida por narración oral. Tres séculos clespois clestes acontecementos, no 855, 
o frade Aimoinus, da abadía ele Sai.nt-Germai.n-des-Pres, vi.sita a Ecclesiae bea
tae Maria e semper virginis qiwe est mater ecclesiarnm ejusdem urbis, in qua olim, 



sub Valelio pontifice, martyr Vicentius strenuusque athleta, archidiaconi arcam in
signis tenuerat ("a igrexa da benaventurada Virxe María, que é a nai de tódalas 
outras igrexas de Zaragoza, na cal, antes, baixo o pontificado de Valerio, había 

a sepultura do eminente arquidiácono intrépido combatente e mártir Vicen
te")21. O culto a San Vicente (t304) estendeuse no Imperio Romano, pero en 

época de Aimoinus a noticia parece reforza-la hipótese da acumulación de an
tigas tradicións dirixidas a prestixia-la igrexa de Santa María de Zaragoza, pola 

súa orixe apostólica e polo seu carácter de relicario de San Vicente. Estas tra
dicións demostrarían a yenerabilidade e antigüidade do templo principal e, 

por extensión, da comunidade cristiá local e da igrexa zaragozana22 . 

En época hispanovisigoda. e en territorio peninsular hai que destaca-la 

presencia de fontes eclesiásticas que atribúen a evanxelización de Hispania a 
Santiago o Maior, en contra das conclusións presentadas por algúns investi

gadores23 , que ofrecían como maior obstáculo histórico á tradición da pí.-edi

cación xacobea o baldeiro de noticias nos textos eclesiásticos hispanos dos 
primeiros séculas. Este suposto baldeiro documental non parece suficiente 

para rexeita-la validez histórica da tradiéión, xa que tamén se aprecia o mes
mo silencio nos textos peninsulares dos primeiros séculas, con respecto á 

evanxelización de San Paulo en Hispania24
• Hai datos suficientes que corro

boran a viaxe paulina, localizados en fontes extrapeninsulares dos séculas I e 

U, imparciais e fiables, como a Epístola de San Clemente Romano e o Canon 
de Muratori. O silencio das fontes hispanas sobre San Paulo pode explicarse 
por un problema de continuidade entre as primeiras comunidades e a igrexa 

hispánica25 , debido á posterior desaparición ou disgregación daqueles grupos 

cristianizados polo Apóstolo da xentilidade, localizados en cidades da costa 
mediterránea. A mesma argumentación podería aplicarse tamén ás comuni

dades hispanas evanxelizadas por Santiago. 

A difusión da tradición en Occidente:o Breviarnm Apostolonun e o texto in
terpolado en De Ortu et Obitu Patrnm de San Isidoro de Sevilla 

As noticias referentes á peregrinación xacobea en Hispania non tardaron -

en adquirir dimensión europea. Un século despois da Crónica de Máximo de 
Zaragoza difúndese en Europa a noticia sobre a predicación xacobea nos con

fíns occidentais hispánicos. A fins do século VI componse na Galia o célebre 

Brevianim Apostolorwn, que se difunde amplamente a mediados do século VII. 
Nesta oca·sión expóñense en latín unha serie de noticias biográficas sobre os 

apóstolos, o territorio da súa predicación, e os seus respectivos lugares de en
terramento. O Brevianon recolle a chegada de Santiago a Hispania, a súa predi

cación na parte occidental do país e a súa sepultura nun lugar chamado Achaia 
Manno1ica26

. Na súa versión orixinal o Breviarum di: Hic (Iacobus) Hispaniae oc

cidentalia loca praedicat et sub Herodis gladio coesus ocwbit, sepultusque in Achia 
Marmorica27

. A súa gran difusión por Occidente animou a varias igrexas locais, 

como Venecia e Córcega, a adxudicarse para si a evanxelización das súas co-
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munidacles por Santiago o Maior, que habería pasar supostamente algún tempo 
nesas áreas, de camiño cara a Hispania28 . As fontes do Breviarum Apostolorum, 
segundo Gaiffier29 , non son exclusivamente orientais, en contra do dito por Du
chesne30, que o cría copia ou traducción latina dos catálogos bizantinos con no
ticias interpoladas, especialmente as referidas á evanxelización de Santiago en 
Hispania e de San Filipe nas Galias. Este novo texto sobre a repartición do mun

do entre os apóstolos ele Cristo nace nun país latino, e faise eco de diversas no
ticias, orientais e occiclentais, dos séculos IV-V, sobre a predicación xacobea en 
Hispania. As fontes son Dídimo de Alexanclría (t310), San Xerome (348-419), 
Teodoreto (393-457), San Hilario ele Poitiers (310-368), Santo Efrén (t373) e 

Eusebio ele Cesárea (t393). A varieclacle ele fontes empregaclas na redacción do 
Breviarnm Apostolorwn e a súa rápida difusión en Europa occidental posibilita
ron que o libro, nas súas diferentes versións, fose un elemento valioso de pro
moción da tradición xacobea e da universalización do seu culto, clous séculos 

antes do clescubrimento do sepulcro en Compostela. O Breviarum destaca como 
referente occidental, logrado complementando e contrastando documentos pri
mitivos cristián-orientais (gregos) e occiclentais (latinos), nun exercicio que re
forza a tradición sobre a predicación de Santiago en terras galaicas, ó especifi 
ca-lo lugar concreto da súa acción evanxelizaclora: a parte occidental de Hispa

nia. O testemu11o do Breviarum debe valorarse tenclo en conta a súa temperá 
dala el e compilación, a varieclacle das súas fontes, e a presunción de imparciali
clacle derivada da súa orixe extrapirenaica. 

A noticia sobre a predicación ele Santiago en Hispania alcanza o sur pe
ninsu lar na segunda metacle do século VII, interpolada no libro de Santo Isi

doro De Orti1 et Obitu Patrwn. Trátase da mesma noticia que xa ofrecera o Bre
viarwn Apostolornm, pero adaptada á mentaliclacle da España do momento. 
Aíncla que o contexto histórico no que se desenvolve o texto corresponde á 

grave crise política que dará lugar ó desastre do Guadalete, no relixioso víve
se unha época de forte unidade na fe. O estado visigodo carecía do vigor que 
tiña demostrado no derracleiro cuarto do século VI, con Leovixildo (569-586) 
e Recareclo (586-601), pero conservaba a fe relixiosa adoptada pola coroa no 
lll Concilio ele Toledo (589) . A obra da dinastía de Leovixildo, no derradeiro 

tercio do século VI , nútrese de feítos de gran trascendencia: unidade política 
peninsular, sacralización da realeza, e adopción do catolicismo como relixión 
oficial do reino . Este último punto destácase celebrando as orixes apostólicas 

do cristianismo hispano, coa noticia de que Santiago o Maior Hispaniae et oc
cidentaliwn !ocon1m Evangeliwm praedicavit ("Dos lugares occidentais, en His
pania preclicou o Evanxeo")31. En opinión de Gaiffier32, a interpolación nútre

se clunha fonte máis antiga , empregada tamén polos compiladores do Brevia
rwn. Se a tradición da evanxelización xacobea de toda España xa tiña siclo ci
tada na Crónica ele Máximo ele Zaragoza, un século antes da aparición do Bre
viarum , invalíclase a hipótese de que cleste parte toda a tradición escrita sobre 
a predicación ele Santiago en Occidente. Á marxe da noticia de Máximo, na 

versi ón da predicación xacobea intercalada no texto isocloriano, Santiago pa-



sará de evanxeliza-la parte occidental do país a estende-la súa predicación a 
todo o territorio do reino, contradicindo a exclusivista visión que da misión 
apostólica ofrecía o Breviarum. As temperás e prestixiosas orixes da cristiani
zación de Hispania por Santiago debían explicarse estendendo a súa predica

ción a todo o país. 

A tradición xacobea en San Aldhelmo de Malmesbury, Beda o Venerable e 
Beato de Liébana 

Á marxe do contexto peninsular isidoriano, outros textos do século Vlll 
expanden por Alemania , a Galia, Hispania e a área Norteafricana a tradición da 
predicación xacobea en Hispani~33 . A fonte ruáis importante do momento é, 
non obstante, unha composición poética inglesa, baseada nas fontes que circu
laban en Occidente durante o século Vlll. O Poema de Aris3

' é a primeira com
posición literaria inspirada na evanxelización de Hispania por Santiago. O seu 
posible autor é o monxe Aldhelmo de Malmesbury (650-709), bispo de Sher
borne a partir do 705. O texto aporta á estena haxiográfica unha nova pista, de 
posible orixe bizantina, sobre a predicación xacobea na Península. A concor
dancia entre o poema e o relato da Translatio do Líber Sane ti ]acobi35

, parece in
dicar que existe unha fonte común que fecunda por igual o labor poético do 
frade inglés e o traballo compilador dos autores do Calixtino. O texto pi-imiti
vo podería estar recollido nalgún dos Libros preciosos referidos na poesía de Ald
helmo, un texto grego contido nun dos Catálogos Apostólicos orientais chega
dos a Occidente a fins do século VI para enriquece-los contidos do Breviarum 
Apostolorwn. Se Aldhelmo non tivese acceso a estas fontes cristiás-orientais non 
tería caído no mesmo error que os Catálogos bizantinos, confundindo a Hero
des Agripa co tetrarca Herodes Antipas. O error corrixírase no Breviarum, o que 
indica que a fonte que documenta a Aldhelmo sobre a chegada ele Santiago a 
Hispania é un texto de orixe oriental, do século VI ou anterior. 

A conquista islámica da Península incentivou, dalgunha maneira , a apa
rición ele novas voces -Beda e Beato- persuadidas da predicación xacobea en 
Hispania. A obra do inglés Beda o Venerable (t735) debe encadrarse na segun
da metade do século VII e o primeiro tercio do Vlll. Beda tivo coñecemento do 
reparto apostólico do mundo nas diversas versións occidentais do Brevianun, 
que evidenciaban serias contradiccións referidas á adxudicación de rexións dis
tinas a un mesmo apóstolo. Esta confusión motivou a consulta das fontes ante
riores ó Breviarwn, tralo cal procedeu ó estudio comparativo das versións, con
trastándoas coas antigas fontes gregas e latinas. Na redacción final dos seus tex
tos - varias homilías e unha obra de carácter ascético-, Beda mantén que a evan
xelización de Hispania débese a Santiago o Maior, como afirmaba a nova ver
sión do Brevianim. O reparto apostólico do mundo realizaríase do seguinte xei
to: "Pedro recibiu Roma; Andrés, Achaia (norte do Peloponeso, Grecia); Santia
go, Hispania; Tomé, as Indias; Xoán, Asia; Mateo, Macedonia; Filipe, as Galias; 
Bertolameu, Lycaonia (Asia Menor, Turquía); Simón, Exipto"36

. A adxudicación 
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el e Hispania a Santiago foi amplamente difundida polo Breviarum Apostolorwn. 
O máis sorprendente da aportación ele Becla é a súa referencia, por primeira vez, 

ó lugar ele enterramento do Apóstolo, un século antes do clescubrimento do seu 

sepulcro en Compostela37
. Tan arriscada noticia aparece na Homilía XCII sobre 

San Xoán Evanxelista e no Martirologio de Beda, textos datados a fins do século 

VII ou comezos do século VIII. A Homilía XCII admite que San Xoán Evanxe

lista est Jrater bea ti jacobi rniL!s in Hispania corpLts reqitiescit ("é o irmán do bena

venturaclo Santiago, o corpo do cal descansa en Hispania")38
. O Martirologio de 

Beda é rn áis explícito, completando a información e aclarando que a tumba ele 

Santiago, clespois clun segundo traslaclo39 dentro dos límites do territorio his

pánico, achábase nos seus confíns: HL1ü1s beatissimi sacra ossa ab Hispania trans
lata simt, et in itltimis earum finibL!s, videlicet, contra mare britaniwm condita ("Os 

sagrados restos mortais cleste benaventuraclo foron trasladados ele lugar en His

pania e escondidos nos últimos límites fronte ó mar británico")'º. Un século an

tes da Revelatio, un erudito monxe occidental ofrecía a primicia do lugar onde 

se achaba oculto o sepulcro apostólico. Alí quedaría ata o momento do seu 

achaclo (¿fortuito?) e a súa difusión inmecliata41
• 

Beato el e Liébana recolle no Reino ele Asturias, no clerracleiro cuarto do 

sécul o Vlll, a tradición da evanxelización ele Hispania por Santiago interpo

lada en Santo lsicloro . Cincuenta anos antes do clescubrimento da tumba xa

cobea, o re ino asume a tradición apostólica, coa noviclacle ele localizar na Pe

nín sula o en te rramento ele Santiago . As noticias cífranse no Comentario al 
Apocalipsis (776)·12

, amplamente clifuncliclo a partir do 786, e no himno litúr

xico O Dei Verbum, Patris ore proditwn (ca . 785)43, cleclicaclo ó Apóstolo San

tiago en tempos do príncipe Mauregato (783-788) . As fontes empregaclas por 

Beato no Comentario obrigaron a un enorme traballo ele' documentación ese

xética e isidoriana, debido á súa enorme varieclacle (Xerome, Agostiño, Am

brosio, Fulxencio, Gregorio, Ticonio, Ireneo ele Lyon, Aprinxio e Isidoro ele 

Sevilla), aíncla que a estructura ele doce libros asumiu a do desaparecido Co

mentario al Apocalipsis ele Ticonio44
. O valor esexé tico e espiritual do novo tex

to trascencle a simple compilación antolóxica, para elevarse como unha inte

lectualizada reinterpretación ilustrada da tradición paleocristiá sobre o Apo

calipse45 . Beato clesenvolveu o método ele traballo do monaquismo occidental 

altomeclieval, con intención pastoral e clevocional, recollenclo as esencias dos 

Comentarios anteriores, para orientalas cara á oración e a contemplación. O 

Co mentario ele Beato - e con el a noticia da evanxelización ele Hispania por 

Santiago- paso u a ultraportos, debido á abundancia ele copias clistribuíclas 

nos séculos XI-XII. Neste proceso, coinciclinclo co momento ele m áximo apo

xeo do Camiño ele Santiago, esténclese o culto xacobeo e clifúnclese en Euro

pa occidental, como xa suceclera séculos antes co Breviarum Apostolorwn, a 

notic ia da predicación ele Santiago na Península. O poder da imaxe foi un dos 

m edios rnáis suxerentes empregaclo polo Comentario. A ilustración do mapa

muncli46 incluícla n os códices ofrecía unha didáctica visualización da disper

sión apostólica, contribuínclo a fi xar na retina ele Occidente a tradición da 

predicación xacobea en Hispania. 



A inspiración e autoría do himno O Dei verbum débense por completo a 
Beato . Se no seu acróstico aparece unha oración por Mauregato, do seu contido 

despréndese o concepto de vencello persoal de Santiago coa Cristiandade hispa
na, en feliz expresión de Robert Plótz47

, en íntima relación coa evolución históri

ca do reino . A fins do século Vlll a liturxia da igrexa asturiana asumía oficial

mente a idea da evanxelización xacobea que tamén aparecía no Comentario, acti
vándose como programadora das orixes apostólicas da acosada comunidade as
tur-galaica. A convulsa historia do reino de Asturias, en vida de Beato48

, baixo 

ameaza permante de al-Andalus, tivo que influír nos afáns eruditos do monxe. 
Neste contexto de presión política e cun ambiente relixioso e psico-sociolóxico 

propicio, Mauregato acepta a tutela apostólica e presenta o apoio celestial como 
admirable valedor da sufrida comunidade cristiá. O adulador acróstico do himno 

inaugura a longa tradición que vencella a Santiago co destino histórico da mo
narquía católica hispánica. O pobo, pala súa parte , recolle como auga de rnaio o 

padroado do Apóstolo Santiago, invocado no himno como patrón e protector 

santo: O vere digne santior apostole / Caput refulgen:s aiireum Ispanie / Tutorque nobis 
et patrmms vemulus ("Oh, apóstolo dignísimo e santísimo / cabeza refulxente e 
dourada de Hispania / defensor poderoso e patrón espe.cialísimo")49

. 
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Notas 

A fins do século Vlll, a boa acollida en Asturias da tradición xacobea 
da predicación, fundida coa idea do padroado apostólico do reino, obedece a 
un ambiente político e intelectual adecuados, que provocarán o cambio de
vocional e a promoción do culto a Santiago. Un proceso que concluirá coa 
identificación do sepulcro apostólico en Compostela na década do 82050 . A 
igrexa asturiana tiña a oportunidade de reforza-la súa autoridade doutrinal, 
destacando as súas orixes apostólicas e defendendo a ortodoxia católica, en 
contra da doutrina adopcionista5'. A militancia da ortodoxia logra que a sede 
episcopal de Oviedo se independice do metropolitano ele Toledo. Coa invo
cación a Santiago, presentado como campión da ortodoxia, a coroa asturiana 
dá mostras dunha visión política que vai máis aló da reafirmación da súa exis
tencia, vencellando a defensa da pureza cloutrinal e a loita contra o emirato 
cordobés á propia defensa do Occidente cristián. Dende esta perspectiva, As
turi as evita a expansión da herexía e pon freo ás ambicións ultrapirenaicas do 
Islam peninsular, creando un santuario ele peregrinación tutelado pola Co
roa52 . A simpatía ele Occidente está asegurada, facilitando a eclosión posterior 
do Camiño de Santiago. 

R. ET IENNE, R.: "Le culLe imperial clans la Peninsule Iberique cl'Auguste a Dioclétien". En 
13ibliot.Cc¡11 ·des Eco/es Frctn(ai ses d'Atltenes et de Rome, París, 1958. 

1 IAZ Y 1 fAZ, M.C.: "En torno a los orígenes del cristianismo hispánico". En Llls Raíces de Espa
ílct. Mnclri 1, .l. 967, pp. 423-'f43; lclem, "La CrisLianización ele Galicia". En La Romanización de Ga
lícia, /\ Corw~a . 1976, pp.107-120; lclem, "Orígenes crislianos ele Lugo". En Act.as del Coloc¡Ltio In
tcmacio111l sobre el /3i111ilcnario de Lugo. Lugo, 1977, pp.237-250;]. M. BLÁZQUEZ.: "Posible ori
gen aíricano del cri slianismo español", Archivo Espaiiol de Arc¡ueología , 40 (1967), pp.30-50. 

i SOTOMAYOR Y MURO, M.: "La Iglesia en la España romana". En R. GARCÍ/\-VILLOSLA
DA (dir. ), f-li storia ele la Igles ia en Espc11ia, /.La Iglesia en la Espa1ia romana y visigoda (ss I-VIII), 
Madrid , 1979, pp .1 22-148. 

BABUT, CJ-1. : Priscillien el le Phsc illic111is111 e, París, 1909; CHADWICK, H.: Prisciliano de Avila. 
Ocu ltismo y poderes ca rismáticos en la Igles ia primitiva. Madrid, 1978; SOTOMAYOR Y MURO, 
M.: op. cil. , pp . 233-272 , con ampla bibliografía; W. AA.: Plisciliano y el Priscilianismo, Ac
tas del Curso ele la Universidad Menéndez Pelayo (Pontevedra, 7-12/IX/1981), Oviedo, 
1982; ARIAS VILAS, F: "Cristianización", Gmn Enciclopedia Gallega, Vlll, pp.· 30-31; RO
MERO POSE, U.: "Prisciliano",Gran Enciclopedia Gallega, X,XV, pp. 237-239; LÓPEZ PEREI
RA, j. E.: "Prisciliano ele Áv ila y el priscilianismo desde el siglo IV a nuestros días: rutas bi
bliográficas", Cuadern os abulenses, 3 (1985), 13-76; ldem, O plimeiro espertarwltural de Ga
licia. Cultura e literatLira nos séculas !V e V. Santiago, 1989 , pp. 39-76. 

' O estudio da dispersión apostólica e os alcances da evanxelización canta con documentación 
abundante; para unha primeira aproximación véxase LÓPEZ FERREIRO, A.: op. cit., 1898, 
pp . 81-105 e 120-1 22 . 

MIGNE, Patrología Griega, X,'(XIX, col. 488: Hac ratione videlicel, qLwd alteli c¡uidem A posto/0111111 
in In dia dcgen li , altc1i vero in f-li spania, alteri aute111 ab ipso (Spiritu Santo) in alia regione LtSC[Lte ad 
cxtrc111itate111 terrae di sllibuto, suam infallibilem el inconta111inata111 impertiebatur sapientiam. 

' Traducción e comentarios en LÓPEZ FERREIRO, A.: /-li staría de la Santa A M. Iglesia de San
tiago de Colllpostela, I, Santiago, 1898, p.120; TORRES RODRÍGUEZ, C.: La Galicia romana. 
A Coruña , 1982, p. 212. 

LÓPEZ FERREIRO, A. : op. ciL., 1898, pp. 118-119; SOTOMAYOR Y MURO, M.:op. cit., p. 
152, nota 90. San Xerome en Comentaría in lsaiam, XII , 42 , escribe: "Vendo Xesús ós após\o-
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los á beira do mar de Genezaret remendando as súas redes, chamounos e enviounos máis aden
tro para convertelos, de pescadores de peixes en pescadores ele homes; e eles predicaron o 
Evanxeo dende Xerusalén ó Ilírico e ás dúas Españas, abarcando en breve tempo incluso a mes
ma potente urbe romana''. Na carta ós Romanos, San Paulo anuncia a gran difusión do Evan
xeo: "por toda a terra se difundiu a súa voz, e ata os confíns do orbe habitado as súas palabras" 
(Rom. 10, 18) e expresa dúas veces o seu desexo ele predicar en España (Rom. 15, 19-29) . É 
moi valiosa a argumentada exposición sobre as viaxes de San Paulo en LÓPEZ FERREI RO, A.: 
op. cit. , 1898, 105-109: "San Paulo ben podía presumir que Santiago non tivera tempo para 
recorrer persoalmente, un a un , tódolos lugares de España; polo tanto, o seu carácter de Após
tolo das Xentes autorizábao, e aínda o abrigaba, a suplir ata onde non alcanzara Santiago". 

!RINEO DE LYON, Demostración de la predicación apostólica. Introducción , traducción e no
tas de E. Romero Pose. Madrid , 1992 , p . 209 . 

10 SOTOMAYOR MURO, M. : op . cit., pp . 159-1 65. 
11 A epístola de Inocencia 1 ó bispo de Gubbio afirmaba que: "É manifesto que en toda Italia, 

nas Galias, en España, en África, en Sicilia e nas demais illas aclxacentes, ninguén consti tuíu 
igrexas, senón aqueles a quen o venerable apóstolo Pedro ou os seus sucesores constituí ron 
bispos. Que se cite se nesas provincias ensinou algún outro apóstolo. Se non se pode atapar 
ningún texto , porque é imposible, hai que segui-los usos da igrexa romana". O texto orixi 
nal aparece en LÓPEZ FERREIRO, A. : op. cit. , 1898, pp. 109-110. A presente traducción é 
de PÉREZ DE URBEL, Fr.]. : Santiago y Compostela en la historia. Madrid , 1977, pp. 87-88. 

12 LÓPEZ FERREIRO , A.: op. cit. , 1898, pp. 110-111. 
1
' PÉREZ DE URBEL, Fj. : op . ci t. , 1977 , 75-80; PLÓTZ, R.: "Tracl itiones Hispanicae Beati j a

cobi. Les origines du culte de Saintjacques á Compostelle". En Santiago ele Compostela, 1000 
ans de pélerinage europée n. Gante, 1985, 28; DÍAZ Y DÍAZ, M.C.: "Santiago el Mayor a través 
de los textos". En San tiago, Camino ele Europa. Culto y cu ltura en la peregrinación a Composte
la. Santiago, 1993, pp . 9-10. 

H Liber Sanctijacobi, "Codex Calixtinus", trad. ele MORALEJO A. e TORRES FEO, ].. Santiago 
de Compostela, 1951 e 1992 (reedición). Libro 1, capítulo IV 

u Liber Sancti jacobi, "Codex Calixtinus", Libro 1, capítulos VII y IX. 
1
• MENACA, M. de: "Dos problemas diferentes sobre Santiago en España, su predicación y su 

sepultu ra" . En Actas del congreso ele Es tudios jacobeos, Santiago, 1995, pp. 219 e 230-233. 
11 SOTOMAYOR Y MURO, M.: op. cit. , pp. 253-257. 
1' FEROTIN, M. : Le Liber Ordinwn en usage clans l'Egli se wisigothique et mozarabe d'Espagne cl t1 V at1 

XI siecle, París, 1904; VIVES ]. e CLAVERAS, L.: Oracional visigótico, Barcelona, 1946; PÉREZ DE 
URBEL Fr. J. e RUÍZ ZORRILLA, A.: Liber Commicus. Madrid , 1950-1955; FÁBREGA, A.: Pasio
nalio hispánico (sécu las VII-XI), Barcelona-Madrid , 1953-1 955; AYUSO, T. : Psalte1iwn visigothicwn
mozarabicwn, Madrid, 1958; GARCÍA-VILLOSLADA, R.: Histo1ia de la iglesia católica, H. Edad Me
dia: la o istiandad en el mtmdo europeo y feudal, Madrid , 1963, 328; DÍAZ Y DÍAZ, M.C.: "El latín 
de la liturgia hispánica". En Estudios sobre litera tu ra mozárabe (ob ra colectiva). Toledo, 1965, pp. 
56 y ss; PINELL, j.M.: "Los textos de la antigua liturgia hispánica". En Estudios sobre litwgia mo
zárabe, op. cit. , 109-164; RIVERA ]. F, FAC!j. e OLIVER, A. :"Presencia ele la Santa Sede en Es
paüa", Histo1ia de la iglesia en Espmia, ll, 1 ª. La iglesia en la Espmia de los siglos VIII al XIV (obra co
lectiva), Madrid , 1979, pp. 257 e ss.;jANINl,j. : Liber misticus de cuaresma y pascua, Toledo, 1980. 

1
• MENACA, M. de: op. cit. , 1995, pp. 21 7-218. 

20 MIGNE, Patrología Latina , t. 80, col. 627. A igrexa de Santa María de Zaragoza fo i tratada en 
FITA, F. : "El templo del Pilar y San Braulio de Zaragoza. Documentos anteriores al siglo XVI", 
Bolelín de la Real Academia de la Historia, 44 (1904), pp. 437 e ss.; LACARRA, j.M. : "Docu
mentos para el estudio de Ja Reconquista y repoblación del Valle del Ebro". En Estudios ele la 
Edad Media de la corona de Aragón, 111 . Zaragoza, 1948, p. 519. 

21 MIGNE, Pall: Lat., t. 115 , col. 942. 

" A igrexa zaragozana conservou como preciado tesauro a tradición da aparición da Virxe do 
Pilar a Santiago, e a fundación xacobea do templo mariano da columna, desenvolvenclo a na
rración <lestes feitos e da predicación de Santiago en Hispania nun documento ele fin s do sé-
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culo XIII ou principios do XIV, copia retocada doutro máis antigo, que forma parte dun có
dice do Arqui vo da basílica do Pilar; véxanse LÓPEZ FERRE IRO, A.: op. cit ., 1898, p. 53, 
nota l; GARC ÍA VILLADA , Z.: Historia ecles iástica de Espa iia, 1, l. Madrid, 1929, pp. 73-76; 
SOTOMAYOR Y MURO, M.: op. cit ., p. 150. 

21 DUCHESNE, L.: "Saint-jacques en Galice", Annales du Midi, XII. Tolouse, 1900, pp. 145-
179; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: "En los albores del culto jacobeo", Compostellanwn , 16 
(1971), 37-71. O mesmo traballo aparece na compi lación Estudios sobre Galicia en la tem
prana Edad Media. A Coruña, 198 1, pp. 377-41 1. 

" GARCÍA VILLADA, Z.: op. ciL. , 105-145; AYUSO, T.: "Standum est pro traditione''. En San
tiago en la historia, la literatura y el arte, l. Madrid, 1954, pp. 85-126; LLORCA, B.: Histolia de 
la iglesia católica, 1, Madrid, 1965, pp. 116-148; GUERRA CAMPOS,].: "Santiago", Diccionalio 
Histórico Eclesiástico Espa iiol. Madrid , 1975, p. 2.185; DíAZ Y DíAZ, M.C.: op. cit., 1976, 108. 

" DÍAZ Y DÍAZ, M. C. : op. ci t., 1976, p.108. 
2
• López Ferreiro teori zou sobre a derivac ión do topónimo Aclrnia Mannorica a A1-cis Mannori 

cis, nome do luga r onde estaba a tumba de Santiago e que aparece na carta de Alfonso lll ó 
pobo de Tours e noutros tex tos dos séculas IX, X e XI. A teoría fo i seguida por Guerra Cam
pos e conta coa comprensión de Plótz, ó tratarse de " ... une tentative légitime de consolida
tion de la tradition locale". Marie de Menaca , ó contrario, non ere na derivación do topóni
mo Aclwia Marm ori ca do Brevia rium Apostolorwn no Arcis Ma rmoreas (sarcófago de mármo
re). Ex plica o paso de Arces Aetereas (c idadela celeste) do poema de Aldhelmo a Arcis Mar
moricis, por unha feliz imerpretac ión que levará á localizac ión do sepulcro apostólico en 
Co mposte la. Estes aspectos poden verse desenvoltos en: LÓPEZ FERREIRO, A.: op. cit. 
l 98 , pp. 168-178; GUERRA CAMPOS,].: "Notas críticas sobre el origen del culto sepulcral 
a anLiago en Compostela", La ciencia tomista, 279 , Salamanca, 1961 , pp. 417-474; ldem, Ex

plora iones wr1ueológicas en t.orno al sepu lcro del Apóstol Sa ntiago, Santiago , 1982, pp.35 e 566; 
PL TZ, R.: J • cit ., ] 985 , p. 35; MENACA, M. de: op. ci t., 1995, pp. 229-236. 

n ,¡\R f/\ .. Vll .. L LA ! A, R. : op. cit. , 1963, p. 418; PLÓTZ, R.: op. ci t. , 1985, p. 29; MENA
/\ , M. de: op. cit ., 1995, p. 211. 

"' DIAZ Y DIAZ, M. C.: op. ci t., 1993, p. 11. 

'" GA IFF IER, B. de: "Le Brevia rum apostolorum", Analecta Bollandina, 81. Bruselas , 1963, pp. 
9- 116; SOTO MAYOR MURO, M.: op . cit., pp. 155-156; PÉREZ DE URBEL, Fr. j.: op. cit., 

1977. pp. 109-110. 

"' DUCHESNE, L.: op. cil. 

" SAN ISIDORO, De Ortu et Obitu Patrwn , cap. 71; DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: "Die spanische j a
kobus-Legende bei lsidor von Sevilla", Historisches jahrbuc/1 , 77 (1958), pp. 467-472; ldem, 
"La literatu ra jacobea ante rio r al Códice Calixtino", Co111postellam1111 , 10 (1965) , pp. 287-
290; GARCÍA-VILLOSLADA, R.: op. cit ., 1963, p. 418, nota 33; PÉREZ DE URBEL, Fr. j.: 
op. ciL. , 1977, pp. 101-1 07. 

" GAIFFIER, B. de: op. cit. 

" Unha segunda redacc ión de De Ortt1 et Obitu Patrwn , atribuida a un monxe irlandés do cír
culo de San Virxi lio de Salzburg (t784), o Cronicón de Freculfo de Lisieux (t825) e o Mar
tirilogio Gelonrnse (804). Sobre este panicular véxanse GAIFFIER, B. de: op. cit., p. 112; 
PLÓTZ, R.: op. cit., 1985 , pp. 29-30. 

" Para López Ferreiro, o poema de San Aldhelmo foi composlO a fins do século Vil; R. Plótz e 
M. Díaz y Díaz pospo1ien a data ó 709, con ocasión da consagración da igrexa de Bugge; Ma
rie de Menaca circunscríbeo á segunda melado do século Vil. Véxanse estes puntos desen
voltos en LÓ PEZ FERREIRO , A.: op. cil. , 1898, pp. 114-11 5; PLÓTZ, R.: op. cit ., 1985, p. 
30: DÍAZ Y D[AZ, M. C.: op cil , 1993, p. 12; MENACA, M. de: Histo rie de Saint jaques et ses 
111iraclcs C111 1\iloyen-Agc, Names, 1987; ldem, op . cit., 1995, pp. 215 -216 e 232-235. 

" Libcr Sancti jacobi, "Coclcx Calixtinus", Libro lll , capítulo l. Esta relac ión foi destacada por 
MENACA , M. de: op . cit. , 1995 , pp. 232-235. 

"' MIGNE, Pau: Lat., t. 9, co l. 545. 

" MENACA, M. de: op. cit ., 1995, p. 213. 
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38 MlGNE, Pat1: Lat. t. 94, col. 494. 
39 Este segundo traslado podería reafirma-la tradición xacobea e compostelanista da Iiw1slatio do 

carpo ele Santiago de !ria a Compostela, relatada no Liber Sancti jacobi, Libro lll , capítulo l. 

; o MlGNE, Pat1: Lat. t. 94, col. 926-927, p. 930. 

" Os martiroloxios ele Floro ele Lyon (ca. 830-840) e ele Ación (ca. 840) difundirán a noticia 
do achaclo do sepulcro xacobeo e do culto a Santiago en Galicia. O Mal"tirologio de Adán co
pia ó Martirologio de Floro e este, á súa vez, é practicamente unha copia do Mal"tirologio de 
Beda, composto no século anterior. 

" RAMSAY, H.L.: "Le commentaire ele l'Apocalypse par Beatus de Liébana", Revue d'l1istoil"e et de 
litérature religiwses, 7 (1902), pp. 424-425; NEUSS, W: Die Apolwlypse des hl. johannes in der 
Altspanischen w1d Altch1istlic11en Bibelillustration (Das Problem de,. Beatus-Handscliriften). Müns
ter, 1931.; SANDERS, H. A. (ecl), Beati in Apocalipsin libri diwdecim. Roma, 1930 e Madrid, 
1975 (reimpresión); DÍAZ Y DÍAZ, M.C.: "La tradición del texto de los Comentarios al Apoca
lip~is" . En Actas del Simposio para el estudio de los códices del Comentalio al Apocalipsis de Beato de 
Liébana, 1, Madrid, 1978, pp. 163-191; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: op. cit., 1981, p. 396; BA
LOIRA BERTOLO, A.: "Doctrina ele la dispersión apostólica en Beato", Compostellanwn (1985), 
314 e ss; lclem, "La dispersión apostólica en el comentario al Apocalipsis del Beato ele Liéba
na", XIII Ruta Ciclotwística del Románico Internacional. Ponteveclra, 1995, pp. 85-88. 

" PÉREZ DE URBEL, .Fr. J.: "Origen ele los himnos mozárabes", Bulletin Hispanique, XA'Vlll 
(1926), 125; lclem, "Orígenes del culto de Santiago en España", Hispania Sacra , V (1952). 

" ÁLVAREZ CAMPOS, S. : "Fuentes literarias ele Beato ele liébana", Actas del Simposio para el es
tudio ele los códices del Comentario al Apocalipsis ... , op. cit., 1, 1978, pp. 117-162. 

" FONTAlNE, J. : "Fuentes y tradiciones paleocristianas en el método espiritual ele Beato". En 
Actas del simposio para el estudio ele los códices del Comenta,.io al Apocalipsis ... ,op. cit., 1, 1978, 
pp. 75 e ss., especialmente pp. 98-101. 

" VV.M., El Beato ele Osma. Estudios. Valencia, 1993, pp. 151-179; MORALEJO, S.: "Mapa
mundi con la misión apostólica. Beato ele Liébana (atr.). Explanatio in Apocalypsin". En San
tiago, Camino ele Europa ... op. cit., 1993, pp. 247-248, fichanº 2. 

" PLÓTZ, op. cit., 1985, pp. 30-34. 

;s SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. : "El Asturorum regnum en los días ele ~eato ele Liébana". En Actas del 
simposio para el estudio ele los códices del Comentalio al Apocalipsis ... , op. cit., 1, 1978, pp. 19-32. 

" Edición crítica en DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: "Estudios sobre la antigua literatura relacionada con 
Santiago el Mayor", Compostellanwn , Xl (1966) , 623 e ss.; GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., 
CAMPO, A. del , e FREEMAN, L. G.: Beato ele Liébana. Obras completas (Ecl. bilingüe). Ma
drid , 1995, pp.·667-675. Outros estudios \iáliosos os ele PÉREZ DE URBEL, Fr. J.: op. cit., 
1977, pp. 124-126; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: "Te orante'', Estudios sobl"e Galicia ... , op. cit., 
1981, p. 491. 

'º SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: "En los albores ... En Estudios sobre Galicia ... ,op. cit., 1981, pp. 
397-411 ; PALLARES MÉNDEZ, M".C. e PORTELA SILVA, E.: Galiciana época medieval. Ga
licia. Historia, 11. A Coruti.a, 1991, p. 114. 

" O adopcionismo estencleu a idea ele que Cristo era filio adoptivo ele Deus; foi acolliclo polo cris
tiáns ele al-Anclalus , defendido por Elipanclo ele Toledo (754) e combatido por Beato ele Liéba
na e Alcuino ele York, logrando que o papa Aclriano 1 o condenase como herexía (794), o que 
levou a Félix de Urge!, gran teórico adopcionista , a retractarse do seu error (799-800). A bi
bliografía é abundante: ABADAL Y Vl ÑALS, R. de: La batalla del adopcionismo en la clesintegrn
ción ele la Iglesia visigoda. Barcelona, 1939; RlVERA REClO, j.F : Elipando de Toledo. Nuevas apor
taciones a los estudios mozárabes, Toledo, 1944; lclem, "La iglesia mozárabe", en GARCÍA-Vl
LLOSLADA, R.: (clir), Histolia de la iglesia en España, 11-1 º. La iglesia en España de los siglos Vl/l 
al XIV. Macl1icl, 1979, pp, 37-46; lclem, El adopcionismo en España (s. Vlll).Toleclo, 1980. 

" LÓPEZ ALSlNA, F: "El nacimiento ele la población ele Santiago ele Compostela en el siglo 
IX". En Atli del Convegno lntenrnzionale di Studi "11 pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la 
Letteraturajacopea", (Perugia, 1983), Perugia, 1985, pp. 23-35; ldem, La ciudad de Santiago 
de Compostela en la Alta Edad Media, Santiago, 1988, pp. 41-42. 
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TESTAMENTO DUN PEREGRINO DA SEU D'URGELL A SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

PERGAMIÑO ORIXINAL. 191 X 310 MM. 

SEU D'URGELL (LLEIDA). ARQUIVO CAPITULAR, Nº 443 

19 outubro 1057 
Testamento de Guillerme, sacerdote da igrexa do Santo Sepulcro da Seu cl'Urgell, 
pequena igrexa ó redor da catedral, "o cal se dispón a emprende-la viaxe ele pe
regrinación a Santiago ele Galicia" cupio pergere in cervicio domino Deo et sancti Ia
clwbi apostoli ele Gallicia. Antes da viaxe, dispón tóclolos seus bens en testamento. 
Neste tempo son varios os casos nos que algunhas persoas, ó face-lo seu testa
mento, mencionan expresamente que é "antes de emprende-la viaxe a Galicia, 
para visitar a San Xaime, Apóstolo". 

Serán os seus testamenteiros os sacerdotes Miró e Poncio, xunto con Pedro Er
memi ro. Deixa a propieclacle que ten en Estamariu ó seu sobriño, e tóclolos res
tantes bens inmobles que ten espallaclos nos lugares de Somont, Paraclís, Baltiñá, 
fo rmiguera, Sardina Quintmesó, Cases Noves, Campareny, Pinell, Uoberola, Tal
teüll, Ponts e Conques á igrexa do Santo Sepulcro da Seu cl'Urgell, que el rexen
taba e que construíra o seu tío, Miró Vivén, pola alma do cal cleixa establecido 
que diariamente se lle diga unha misa. Enumera tamén os ornamentos litúrxicos 
que son claquela igrexa. Dá unha onza para o retablo do altar ele Santa María da 
catedral e, valoranc:lo tamén as vías ele comunicación, entrega outra onza para as 
obras clunha ponte próxima, chamada Ribesaltes. O mesmo Guillerme corrobora 
o testamento coa súa signatura autógrafa no colofón do documento. 

Pergamiño editado por BARAUT, C.: "Els documents, dels anys 1051-1075, ele 
l'Arxiu Capitular ele la Seu cl'Urgell", Urgellia, 6 (1983) , nº 696, pp. 75-76. 

B.M.S. 
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TESTAMENTO DUN DEVOTO DA SEU D' ÜRGELL QUE FA! UNHA OFRENDA 

A SANTIAGO, APÓSTOLO, DE GALICIA. 

PERGAMIÑO ORIXINAL. 420 X 307 MM. 

SEu D'URGELL (LLEIDA). ARQu1vo CAPITULAR, Nº 260 

9 xaneiro 1030 
Publicación do testamento, feito polo arcecliago Bernardo do capítulo catedral da 
Seu cl 'Urgell, e xuraclo , á morte cleste, sobre o altar ele San Martiño ele Tost polas 
testemu1ias chante dos xuíces, para propoñérlle-la verclacle das clisposicións testa
mentarias do clefunto . Este fa¡ varios legados, para a súa alma, para a igrexa cate
dral ele Santa María e a súa canónica, para os pobres e a redención dos cativos. 
Manda tamén pagar algunhas clébeclas súas. 

Engacle , ademais, os donativos ele cinco onzas ele ouro para San Pedro ele Roma 
e "cinco mancusos para San Xaime ele Galicia", et acl Sane ti jacobi Gallecie man
clwsos Ve. É relat ivamente frecuente nos testamentos da Seu cl'Urgell , clesta épo
ca, sécu las Xl-Xll, que os testadores fagan donativos para San Xaime ele Galicia, 
movidos pola súa devoción ó Santo Apóstolo . A devoción era sólida nestas tenas, 
canelo uns entregaban os seus donativos, outros, os menos, emprendían a viaxe 
ele peregrinación ó sepulcro ele Santiago. 

Pergamilio ed itado por BARAUT, C.: Els clocuments, clels anys 1010-1035, ele 
l'Arxiu capitular ele la Seu cl'Urgell, en Urgellia, 4, (1981), nº 428, pp . 133-134. 

B.M.S. 
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DIPLOMA DA FUNDACIÓN DA COLEXIATA DE SANTA MARÍA A REAL DE SAR. 

PERÍODO XELMIRIANO, 1 DE SETEMBRO DE 1136. PERGAMIÑO. 510 X 280 MM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DE ARTE SACRA DA COLEXIATA DE SAR 

Durante a prelacía de Diego Xelmírez asistiuse á restauración da moral e discipli
na eclesiástica nos mosteiros galegos postos baixo a súa xurisdicción, impulsouse 
o nivel de instrucción do clero secular e aumentou o número ele cóengos catedra
licios, pasando ele vintecatro a setenta e dous. Os membros do Cabido composte
lán recibiron a formación adecuada en París ou na propia escala apostólica, baixo 
a docencia ele prestixiosos mestres ultrapirenaicos ou formados no estranxeiro. 
Este reforzamento da disciplina eclesiástica debe vencellarse á reforma litúrxica 
orientada por Roma, co obxectivo ele logra-la adopción universal do rito romano, 
auspiciado polo papado, difundido e imposto por Cluny nas igrexas de gran par
te de Europa occidental e por Xelmírez en Galicia. Coa restauración das boas for
mas e costumes da igrexa galega, Diego Xelmírez foi moi apreciado en Europa, 
como puiclo comprobar na viaxe realizada no verán de 1104 por Francia e Italia, 
camiño de Roma (HC, 1, 16), onde recibiría o privilexio do Palio de mans do papa 
Pascual ll, no altar da basílica de San Lourenzo (HC, 1, 17). A prerrogativa da clá
mide pontifical foi unha das primeiras ambicións do bispo de Santiago, ó antici
pa-la dignidade metropolitana da que gozaban as igrexas máis ilustres da Cristian
clade occidental. Neste contexto renovador da escena relixiosa, eclesial e monásti
ca da ciclacle ele Santiago, Xelmírez apartou en 1102 ós monxes ele Antealtares da 
súa primitiva obrigación ele servi-lo altar do Apóstolo, suficientemente atendido 
coa nutricia comunidacle ele cóengos catedralicios. Sen embargo, cos monxes ele 
Pinario -outra das comunidades monásticas da primitiva civitas apostólica
amosou relacións máis corcliais, comprometénclose activamente na construcción 
da igrexa monacal ele San Martill.o, iniciada en 1088 pero sen concluír aíncla a 
principios do século Xll (HC, ll, 19). En canto ás novas tendencias da vida ceno
bítica que aparecían en Occidente, como os cóengos regulares ele Santo Agostill.o, 
Xelmírez non amosou interese. En 1130 fúndase o convento agostill.o de Santa 
Cruz ele Coímbra, do cal parte o impulso para fundar novas comunidades ó nor
te do Mill.o. Os arredores de Compostela acubillaron o primeiro convento da Orcle, 
localizado nas vizosas beiras do Sar. A súa fundación debeuse ós auspicios de Mu
nio Alfonso, gran colaborador de Xelmírez no Cabido compostelán, redactor de 
parte da Historia Compostelana e bispo dimisionario de Mondoll.edo. O tempo que 
pasou á fronte da sede mindoniense afastouno temporalmente de Santiago, pero 
non se esqueceu da cidade apostólica, fundando extra muros a comunidade agos
till.a de Santa María a Real o 1 de setembro de 1136, ano do seu pasamento, coa 
idea de retirarse a vivir tranquilo os derradeiros anos da súa vida. O acto funda
cional contou coa confirmación do rei Afonso VII e o compromiso do seu amigo 
Diego Xelmírez e dos seus antigos compall.eiros do Cabido da catedral. En 1136 
comezaron as obras da igrexa románica do Sar, que consagraría con certa .présa o 
arcebispo Xelmírez ( tl 139), anos antes da conclusión das' obras. 

Bibliograíía: FLETCHER, R.A.: A Vicia e o Tempo de Diego Xelmírez, Vigo, 1993, p. 289; LÓPEZ 
FERREIRO, A.: Historia ele la San ta A M. Iglesia de Sa nliago de Compostela, IV, Santiago, 1901 , 
pp. 193-194 )' Apéndices VIII , pp. 21-25; YZQUIERDO PERRÍN, R.: Ai-te Medi eval (/), Ga licia. 
Arte, X, A Corufia , 1996, pp. 262-267. 

F.S. 
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DOCUMENTOSDEIRACHE 

1170 

Viviano, abade ele Irach e, clá a censo perpetuo a Aimerico ele Chartres e á síta muller 
dona Gaila unha tencla situada diante da igrexa ele San Martiflo, en Estella, por 40 "co
dos" de bo /enza e unha libra ele pementa ele renda anual. 
CARTA PARTIDA POR ABC, EN PERGAMIÑO. 155 X 305 MM . 

NAVARRA. ARQUIVO XERAL, SECCIÓN CLERO, DOCUMENTOS, 

lRACl-IE , CARTAFOL 14, Nº 409(A) 

1178 

Viviano, abade de !rache, dá a censo a don Ramón Guillén, fili o de Andregalia, e a don 
Gervais de Faleiza, unha viña en Estella, sita xunto ó camifw dos pereg1i11os, por 5 bos 
"morabetinos" ele renda anual. 
CARTA PARTIDA POR ABC, EN PERGAMIÑO. 190 X 275 MM . 

NAVARRA . ARQUIVO XERAL, SECCIÓN CLERO, DOCUMENTOS, 

lRACHE, CARTAFOL 14, Nº 346 

1218 

Dona María Ortíz, beata ott "sorora" de Irache, cleixa ó mosteiro e ó sw abade don San
cho, w1ha peza no lugar ele ü1c¡i1i11, lindante co CamiFto ele Santiago. 
ÜRIXINAL EN PERGAMIÑO. 75 X 240 MM. NAVARRA. 

ARQUIVO XERAL, SECCIÓN CLERO, DOCUMENTOS, IRACl-IE, 

CARTJ\l'OL 7, Nº 194(C) 

J.J.M.R. 
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BECERRO DE lRACHE. 

CóDICE MANUSCRITO EN PERGAM IÑO, DE 125 FOLS.SÉCULO XIII. 

ENCADERNAC IÓN EN TÁBOA, CUBERTA DE PEL DE BECERRO. 

NAVARRA. ARQUIVO XERAL. SECCIÓN CóDICES E CARTULARIOS, LETRA D, Nº 4 

O códice denominado Becerro de Irache, escrito no século Xlll, aíncla que con acli
cións nos séculas XlV e XV, recolle nunha copia iica e variada documentación re
íerente ó antigo mosteiro, que nalgún caso se remonta ata o século X. Trátase ele pri
vi lexios reais, cartas ele cloazón, escrituras ele censo, mandas piadosas, etc., realiza
dos ó longo dos séculas en beneficio do histórico cenobio benedictino. Ata a De
samortización ele Menclizábal conservouse o arquivo monacal. Posteriormente, foi 
recolli clo pola Comisión ele Monumentos Históricos, a través da cal pasou ó Ar
quivo Xeral ele Navarra a cornezos cleste século. 

J.].M.R. 
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ANTIPl-IONARIUM MONASTICUM. 
ANÓNIMO. SÉCULOS XII-XIII. 275 X 200 X 100 MM. 
PROCEDENTE DO MOSTEIRO DE CELANOYA (?). 
SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS). MOSTEIRO DE SANTO DOMINGO DE SILOS, 
ARQUivo, Ms. 9 

Manuscrito escrito en latín sobre pergamiño, producido e copiado no scriptoriwn 
dalgún mosteiro de España, a fins do século XII e comezos do XIII, consta de 396 
folios a dúas columnas, dunhas 34 liñas cada columna, tendo a caixa de cada co
lumna aproximadamente 17,4 x 6,2 cm. 

A escritura é letra minúscula francesa de gran regularidade e perfección. Carece 
de miniaturas e iluminacións; soamente ten unha inicial adornada no f. 354; a 
única decoración do manuscrito son as numerosas iniciais dos párrafos, (antífo
nas , himnos, salmos, lecturas) que destacan dentro do texto polo seu tamaño e 
polas súas cores vermellas e azuis. 

O manuscrito consta de 55 caclernos do oito folios cada un, reunidos nun groso 
volume encaclernaclo en pel. Orixinariarnente este manuscrito formou dous volu
mes, corno pode deducirse da numeración dos folios. Os 18 primeiros caderni
!los levan a numeración romana do l ó CXUX. E dende o caderno 19 ó 44 hai 
nova numeración romana que vai do l ó CCXVI; a estes seguen 4 7 folios sen nu
merac ión romana. O estado ele conservación é bo, aínda que haxa que lamenta
lo deterioro e percla dalgúns folios. 

Tocia a música que acornpa!la ós textos vai sobre unha liña en ve1mello en notación 
aquitana, menos cinco antífonas do común de virxes que levan a música en nota
ción caclracla sobre 5 li1ias en vermello. Musicalmente é de gran valor, e del serví
ronse os monxes benedictinos ele Solesmes (Francia) para a edición do Antiphona
rium Monasticwn, en: 1891. Como pezas destacables podernos cita-las Lamentacións 
ele Xeremías (fols. 63-67); as melodías clestes textos musicali2ados empregados nos 
oficios da Semana Santa, lembran á música mozárabe empregada en Toledo. 

O manuscrito contén os textos de Antifonario Monástico, é dicir: himnos, antífonas, 
salmos, oracións, lecturas e outros cantos para as celebracións litúrxicas do ano se
gundo o rito da liturxia romana. Ten o Propriim1 de Tempore, que abarca dende o do
mingo primeiro de Aclvento ata o domingo 24 despois ele Pentecoste (fols. 1-142). A 
isto engáclese o Prop1fom sanctorum (fols. 143-307v), o Comune sanctorum (fols. 308-
337), o leccionario (fols. 337v-453v), e o Psalteriwn, cantica, hymni, (fols. 354-396v). 
É, por tanto, un breviaiio que contén tódalas pezas cantables con música. A festa de 
Santiago o Maior, ton oitava e oficio para a súa traslación (30 de decernbro) e as nu
merosas festividades que se celebran en España (Froitoso, Baia, Euloxio, lldefonso, 
Leanclro) poñen en evidencia a súa orixe hispana. Os dous oficios de San Rosendo 
(solernnidade e tránsito) , fundador do rnosteiro de Celanova, fan pensar que o ma
nusc1ito se copiou en San Salvador ele Celanova, e non en Silos, pois non trae_ o ofi
cio para a festa de San Domingos. Os rnonxes de Silos recuperárono en 1889, no ve
citi.o lugar ele Espinosa ele Ce1-vera (Burgos), con outros manusc1itos de Silos, alí aga
chados polo P Echevanía, en 1837, con motivo da p1imeira guen-a carlista. 

Bibliografía: BOYLAN, A.: "The Lib rary at Santo Domingo de Silos and its catalogues (Xlth-A.'Vllth 
centuries)", Rcvuc Mabi /1011 , 64 (1992), pp. 59-102; FERNANDEZ DE LA CUESTA, !.: Manusclitos y 
fuc111cs musicales en Espalia, Madlid, 1980, pp.161-167; FÉROTIN, M.: Histoil"e de l'Abbaye de Silos, 
París , 1897, p. 278, nº 46; WHITEH ILL, W M. y PÉREZ DE URBEL,j.: "Los manuscritos del Real 
tvlonasterio de Santo Domingo de Silos", Boletín Real Academia de la Histolia, 95 (1929), pp. 521-601. 

L.M.S. 
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LIBRE DE CAPITOLS E ÜRDINA<;:IONS. CONFRARIA DE SENT )AUME DE LA SEU DE VALEN<;:IA 

l. RUBRIQUES: Comern;;en les Rubriques ... (f. s/n r) . . . Evangelii de Sent Iohan 
(f. S/n r). 

2. PRIVILEGIS: Noverint universi, quod nos Jacobus Dei gratia Rex aragonum ... 
(f. Ir) ... Datun Valentiae vicesima quinta die Jannuarii. Anno a Nativitate Domi
ni milesimo trecentesimo nonagesimo tertio . Regnique nostri septimo . (f. XII r). 

3 . CAPITOLS E ÜRDINA<;:IONS: Invocat lo nom de Nostre Senyor ver 
Deu .. . (f.XIIIr) . . . exaudi preces servorum tuorum, et intercede pro nostra salute, 
omniumque populorum. (f. XLVII v.). 

5ECULO XV 315 X 210 X 45 MM. EN VITELA. TEXTO A DÚAS COLUMNAS, 20 LIÑAS, 
5 X 60; CA IXA: 190 X 130, LETRA GÓTICA. 
VALENCIA. CATEDRAL., SIGNATURA: Nº 1 

Particularidades: os oito primeiros folios están sen numerar. A foliación, en ro
manos e tinta vermella , comeza no f. I ata o XLVII. 

Reclamos horizontais situados na marxe inferior, debaixo do espacio interlico-
1 umnar. Apostilas marxinais en varios folios . Letras capitais en vermello e azul. 
O f. XIII , iluminado con clúas miniaturas representando á Virxe co Neno e a 
San Xaime con confracle ele orante. Orla vexetal con cabezas de home e animais, 
soles con pan ele ouro e decoración en ouro, verde, azul e vermello . Parte infe
ri o r con tres escudos de gules con cunchas. 

Encacle rnación en macleira e coiro gofrado con motivos de carácter renacentista, 
con cinco cravos cada unha das cubertas . 

••• 
Sobre a confraría de San Xaime, tradicionalmente crese que foi fundada por don 
Xaime de Aragón; mesmo algúns aventuran como elata de fundación o primeiro 
ele clecembro ele 1246. 

Sen embargo , o máis probable, como se di nos privilexios concedidos por <lito 
rei á confraría , é que se fundara polo Cabido da Catedral de Valencia en honor 
de San Xaime. 

É, sen dúbida n ingunha, a confraría máis antiga da cidade de Valencia. 

Estaba estructurada en tres estamentos: o eclesiástico , o militar e o real. ó esta
mento eclesiástico pertencían os cóengos e os presbíteros da cidade. Ó militar, 
os nobres e os demais cabaleiros. ó real podían pertence-los cidadáns, mesmo 
co tempo , as mulleres , os cloutores, licenciados e bachareles en dereito . 

Tardas da confraría: orar polos confrades , sufraxios polos confrades defuntos, 
dotar a orfas para o matlimonio; e nalgúns casos tamén redención de cativos. 

Dende o ano da fundación ata a actualidade, con distintas alternativas, tivo vida 
esta gloriosa confraclía de San Xaime. 

S.VC. 
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lmRO DE CORO. ÜFICIOS PARA FESTIVIDADES DE SANTOS . 

ANÓNIMO. PERGAMIÑO MANUSCRITO. 515 X 335 MM E 43 X 25 CM DE CAIXA. 

SIGÜENZA (GUADALAXARA). ARQUIVO MUSICAL DA S . l. C. B., LIBRO DE CORO Nº 40 

Pergamiño, manuscrito con 55 folios numerados en arábigos ata o folio 42; b res
to está sen numerar. Contén entre 5 e 8 pentagramas por páxina e notación gre
goriana. Falta o folio 32. Caixa de escritura sen enmarcar. Nos pentagramas apa
recen ocasionalmente barras ele separación de compases engadidas nunha época 
posterior. No folio 2 7 aparece a seguinte portada: In f esta Aparitionis S. ]acobi Apos
toli, Hispaniarnm Patroni ... 

No folio 28, volto, aparece unha Tabiila ou índice de todo o anterior. A partir do 
fo lio 42, 4 pentagramas por páxina. 

F.P.R. 
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DOCUMENTOS DA CONFRARÍA DE SANTIAGO DE TUDELA 

1355 
Carlos II, reí ele Navarra, confirma as constitucións e ordenanzas cla confrmia ele San
tiago, establecida na igrexa ele San Marcial, fóra clos mw·os ele Tudela. 
0RIXINAL EN PERGAMIÑO. 295 X 660 MM. 

NAVA RRA. ARQUIVO XERAL, SECCIÓN CLERO, DOCUMENTOS, 

CONFRARiA DE SANTIAGO DE TUDELA, CARTAFOL 1, Nº 40. 

1514 
Compromiso e sentencia arbitral clo prio1; maiorais e confrades da confrmia de Santia
go cla ciclacle ele füciela, como ministros do hospital ele dita localiclacle, en relación coas 
westións qi1e sobre certos be ns se suscitaran cos hercleiros ele juan ele Mendavia. 
0RIXINAL EN PERGAMIÑO. 645 X 460 MM. 

NAVARRA. ARQUIVO XERAL, SECCIÓN CLERO, DOCUMENTOS , 

CONFRARiA DE SANTIAGO DE TUDELA, CARTAFOL 1, Nº 5. 

1520 
Carta ele venda e censo anual clunhas casas e oi1tros bens pertencentes á confraría ele 
Santiago cla ciclacle ele Tuclela, sitas na praza san Francisco e afrontadas ca hospital ele 
Sa ntiago, a Alonso ele Burclén e María Ri1íz, a síta mulle1: 
0RIXINAL EN PERGAMIÑO. 530 X 365 MM. 

NAVA RRA. ARQUIVO XERAL, S ECCIÓN CLERO, DOCUMENTOS, 

CoNrRAIÜA DE SANTIAGO DE TUDELA, CARTAFOL 1, Nº 9. 

].].M.R. 
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BULA DO PAPA Uxio IV CONCEDENDO A INDULXENCIA PLENARIA NA HORA DA 

MORTE ÓS QUE VISITEN A SANTA CRUZ DE ÜVI EDO. 

FERRARA, 10 DE NOVEMBRO DE 1438. PERGAMIÑO. 490 X 373 MM. 

ÜVIEDO. ARQUIVO DA CATEDRAL (ACQ), PERG., SERIE B, CARPETA 8, Nº 15 

O culto ás reliquias ele santos e mártires da Igrexa ele San Salvador ele Ovieclo re
móntase ós primeiros tempos do Reino ele Asturias e ás orixes da sede rexia funda
da por Afonso ll (791-842). Despois do período altomeclieval, caracterizado polo 
clesenvolvemento da devoción local· ó relicario ovetense procedente ele Terra Santa, 
o conxunto sacro comeza a gozar ele gran prestixio a partir do século XI, coinci
clinclo coa apertura a Europa dos reinos cristiáns peninsulares propiciada pola mo
narquía navarra e o Camiño ele Santiago. Obispo don Ponce ele Tabernoles (1028-
1035) será o principal promotor das reliquias ele Ovieclo durante este pe1íoclo. Os 
reís ele León seguiron promovenclo a peregrinación á Cámara Santa, coas visitas 
piadosas que foron realizando con regulariclacle. Como resultado ele tan feliz pro
moción, a fama das reliquias ele Ovieclo incentivou, a partir ele mediados do sécu
lo Xl, cuantiosas cloazóns piadosas e a visita dos peregrinos xacobeos, na súa via
xe ele ida ou ele regreso ele Compostela. A etapa ele maior esplendor para o relica
,rio ovetense iniciase o 13 ele marzo ele 1075, canelo se abre con toda solemniclacle 
a Arca Santa, en presencia do rei Afonso VI ele Castela e León e da corte, para re
al iza-lo inventario dos restos santos que custodiaba. Os clérigos catedralicios cle
clicáronse á tarea ele divulgación, por medio ele exempla, miracitla e clun catálogo
guía clif uncliclo pola Península e en Francia a fins do século XI, das admirables re
liquias da Cámara Santa, clifunclínclose a súa acción supranatural no século Xll por 
Lodo OcciclenLe. A esperanza no milagre e o poder ele percloa-los pecados emana
do das reliquias, que clesenvocará nunha práctica abusiva das inclulxencias, incen
tivará as peregrinacións meclievais a San Salvador. En 1383 institucionalízase o seu 
culto, por iniciativa do bispo don Gutierre ele Toledo (1377-1389) , cunha Consti
tución versada en ele commo se ha ele Jazer et sollempnizar la fiesta ele la Invención de 
las Reliquias. Nesta época, a práctica da peregrinaxe a Compostela e a Ovieclo su
fr ira un substancioso cambio en relación co acontecido nos séculas XI-Xll . O sen
tido popular e espontáneo primixenio derivara, a fins do século XIV, nunha prác
tica da pieclacle clirixicla palas elites eclesiásticas, que animan a peregrinación cara 
a santuarios concretos, novas ou amigos, outorganclo inclulxencias e perclóns es
peciais. Os clesarranxos causados nos campos ele Francia, durante o período ele in
seguriclacle da Guerra dos Cen Anos, procluciran unha baixa considerable ele iJe
regrinos ultrapirenaicos. Esta época ele tensións bélicas coincide ca auxe das pere
grinacións marítimas dende Flanclres e, sobre todo, dende os partos ruáis meri
clionais das lilas Británicas, senclo o destino principal as vilas costeiras galegas -Ri
bacleo , Ferro! e A Coruña-, dende as cales partían os peregrinos con destino a San
tiago. Os centros ele culto máis visitados na Baixa Iclacle Media serán aqueles que 
ofrezan maiores gracias e inclulxencias ós devotos, acunándose os anos ele purga
torio mediante esmolas e cloazóns piadosas. As bulas papais serán, no contexto de 
crise económica do século XIV, funclamentais para prestixia-lo poder taumatúrxi
co ele cleterrninaclos santuarios, reactivando a economía do clero catedralicio . A de
voción popular ás reliquias da Cámara Santa foi, durante os séculas XIV- XV, unha 
das principais fontes ele financiamento das obras da catedral gótica ele Oviedo. En 
14 38 o papa Eugenio lV concede inclulxencia plenaria ós peregrinos que acudan 
a venera-la reliquia da Cruz dos Anxos. A inclulxencia plena in articulo mortis ofré
cese canelo a festa da Santa Cruz, en seternbro, coincide en venres, facendo exten-
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sivo o período de indulxencia ós oito días anteriores e posteriores á festa da exal
tación da Cruz. Coa bula do papa Sisto IV, en 1480, e xubileo da Santa Cruz am
plíase ós quince días previos e posteriores a dita festa . Con este procedemento ins
titucionalízase un período de perdón para o mes de setembro, que provoca a che
gada de grandes multitudes a Oviedo, desbordando a capacidade da súa lgrexa ca
tedral e da propia cidade. 

FS. 

e _._. 
,J '""".5:' -·· 

Bibliografía: GARCÍA LAGARRETA, S.: Catálogo de los Pergaminos ele la Catedral de Oviedo, 1957, p. 
367; RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, JI., SUÁREZ BELTRÁN, S., SANZ FUENTES, M" .j. , GARCÍA 
GARCÍA, E. y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E.: Las Peregrinaciones a San Sa lvador de Oviedo en la Edad 
Media, Oviedo, 1990, pp. 53-66; SUÁREZ BELTRÁN, S.: "Los orígenes y la expansión del culto a las 
reliquias ele San Salvador de Oviedo". En Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela y Sa n Salvador 
ele Oviedo en la Edad Media. Actas del Congreso Internacional (Ovieclo, 3-7/X/1990), Ovieclo, 1993, 
pp. 37-55; URÍA RÍU, j.: "La peregrinación a Ovieclo en re lación con la compostelana". En Las pere
grinaciones a Santiago ele Compostela, 11, Madrid , 1949, pp. 457-496, especialmente pp. 479-492. 
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REAIS ÜRDENANZAS DA CONFRARÍA DE SANTIAGO DE LIÉTOR. 

R EDACCIÓN: 1598, XUÑO, 10. LIÉTOR. 

CONFIRMACIÓN: 1601, DECEMBRO, 26. VALLADOLID. CARTAFOL DE 13 FOLIOS EN 

CARPETA DE CARTON É. PAPEL, 300 X 210 MM, EN T INTA MARRÓN. 

LI ÉTOR (ALBACETE). ARQUIVO HISTÓRICO PARROQUIAL DE SANTIAGO DE L IÉTOR 

Dentro dos arquivos parroquiais, xunto ós libros sacramentais , de fábrica, 
visitas pastarais , funclacións, paclróns, preitos, etc., todos eles de indubi
cl abl e valor á hora ele rehabilita-la memoria cultural dos pobos de España 
e os se us modos el e vicia traclicionais , merecen tamén unha atención pre
f e renLe os libros das confrarías . Veñen senda estes libros ele cantas onde se 
especiJi ca n os es tatu tos polos que se goberna unha determinada irmanda
cle, advocac ión ó sa nto , actos relixiosos a realizar, quen a constitúen , par
Lici as ele ingresos e ele gas tos, inventario dos bens mobles e inmobles que 
ll e pertencen , etc . 

Dende unha elemental intención panexírica, as Reais Ordenanzas da confra
r ía ele Santiago ele Liétor reproducen unha visión triunfante de Santiago Ca
baleiro como un aval do merecemento do Apóstolo na especial devoción que 
lle tributan uns veciños beneficiados polo seu patrocinio , mantendo con isa 
a súa elevada posición na xerarquía do santoral español. O emprego do 
Apóstolo en escritos reivindicativos dos seus méritos e privilexios , relacio
nado co seu paclroáclego sobre as milicias cristiás, tiña en Liétor unha parti
cular significación histórica. A localiclacle , no antigo bispado ele Cartaxena, 
estivera baixo o dominio musulmán ; foi conquistada pala Orde de Santiago 
en febreiro ele 1242 , reinando Fernando IIl o Santo , quen aquí tivo loitan
clo ó seu fillo , o futuro Afonso X o Sabio . Meses despois da súa reconquista 
confírmase a encomenda da poboación á Orcle de Cabaleiros ele Santiago, á 
que pertencerá ata a disolución das areles militares no século XIX, outor
gánclolle para o seu goberno o foro de Segura (Segura ele la Sierra) . 



O texto das Ordenanzas de Liétor escolle, entre outros aspectos máis amables 
do santo, a súa imaxe máis combativa. A iconoloxía guerreira de Santiago , 
como defensor da cristiandacle no seu conxunto mediante a súa intervención 
victoriosa contra os "infieis", pon de relevo os postulados básicos, simboli
zando a unión da relixión e dos príncipes cristiáns ante o inimigo; pero ade
mais cumpre unha función propagandística , sensible ás mentalidades e gra
vada indeleblemente na imaxinación po pular. Entendamos que a imaxe len
daria de Santiago Matamouros é a actualización lóxica do Iacobits miles Chris
ti medieval , sublimación do ideal ele cruzada contra o Islam e da cabalería 
feudal hispanocristiá. A visión apoloxética do Apóstolo amósase acorde co 
seu papel histórico de claro aglutinante "de la española ge nte qites taba a punto 
ele perderse" e defensa segura que "espanta, confnncle y desbarata los esquaclrones 
ele moros e otros enemigos ele! nonbre cristiano". Resulta lóxico, pois, que nunha 
encomenda da Orde Militar de Santiago, os seus veciños e confrades recrea
sen a idea dun santo guerreiro, intimamente relacionada coa defensa dos 
príncipes cristiáns e coa peregrinación e, por tanto, coa defensa do padroá
clego xacobeo sobre España que promove a Igrexa de Compostela. Esta é a 
biografía que ele Santiago o Maior se fai no citado manuscrito: 

"En el nonbre ele la santísima triniclacl padre hijo y espíritu santo tres personas y un 
solo dios verclaclero, a ho111;ra e glmi a ele! glorioso y bienaventurado santiago ylustre 
e famo so caballero qite debajo ele la mili( ia ele cristo su capitan militava otro clibino 
sanson claclo por la mano ele clios para castigar los clolatros xentiles ele qnien dios es
taba enoxaclo porqite clexaron la ora(ion a el clebicla por aclarar las piedras e palos, a 
quien en partirnlar la cavalleria y xente ylustre cristiana tiene por (1.1:) 11 Caitclillo 
patron e abogado aquel que siendo en españa nuestro anparo e defensa en las guerras 
mere(io im nonbre bueno ele tronido claclo por la boca ele c1isto nuestro rreclentor pnes 
mas fnerte que tmeno ni rraio espanta confunde y desbarata los esqnaclrones ele mo
ros e otros enemigos ele! nonbre cristiano esrnclo f nerte ele los exer( itos rreales ele los 
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rreyes Catolicos ele gloriosa memoria con cuio anparo y proten(ion santísima la ver
dadera e catolica fee arraigo y rrenobo en los animas ylLtstres ele la espailola gente 
qu estara a piqiie ele perderse en ellos rreclu(íenclolos al estado antiguo i fele(isimo 
por 1rnest ros pecados e ansi conswniclo para que limíta(ion ele SL! chiei'io capítan cris 
to e ele sit alferez y glorioso patron Santiago derramasen su sangre y diesen sLts pro
pias vicias en aumento y defensa ele la santa fee catolica cuyo cuerpo Dios por sobe
rana mer(ecl nos enbio a espai'ia ele tan lexos por macla mas miraculoso que Ltmano 
a quien hi(o (2 . v.) 11 ele pescador umillcle baliente y cristiano caballero para qLte con
tra moros nos defendiese tantas y tan diversas ve(es en nuestro favor armado en w1 
caba llo blanco por lo qua! tocias las na( iones estrailas nos tiemen (sic) santa envidia 
ele que go(amos tan pre(ioso tesoro y bienen ele cavo clel mundo a vesitarle y rreco
no(en e giiian bien qi1e tiene espafia. E Ltn tal patron a qLtien la villa ele lietor con 
justo e cristiano (e lo tiene por particular patron anparo escuelo defensa y mLtralla en 
sus aclbe rsiclaeles y trebitla(ion por cuyo medio espera clel (íelo favor e gra(ia pues es 
vi lla ele SLt lwrclen y caballería y por sii horclen rregicla gobernada e con SLl rroxa cruz 
la gastó e/espacia en muchas bentaxas ylustraela en rrecono(imiento pues ele la gran
ele(a ele tan elibino santo e con cleswcle a(ertar a ha(erle algun peqL1efio serbi(io sir
bienclo en ello y en tocio a su clibina mages tacl los que ele yuso se nonbraran vezinos 
e/esta villa ele lietor que swnaran sus nonbres para qiie dios nues tro sei1or sea mexor 
(2. 1:) 11 serbiclo en es ta santa cofraclia y hi(ieron e horclenaron las horclenan(as y 
constitLt( iones siguientes''. 

A.J.G.M. 



T ODOS CON SANTIAGO 

71 



[ ODOS CON SANTIAGO 

NENO XESÚS PEREGRINO, CON DOCUMENTO DE INDULXENCIAS. 

SÉCULO XVII. TALLA, MADEIRA POLICROMADA. 

32 X 12 X 12 CM (INCLUÍNDO PEAÑA, 42 CM DE ALTO). 

CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA). MUSEO DO CONVENTO DE SANTA CLARA 

A iconografía de Xesús Neno é moi variada, xa que se representou segundo os 
máis variados temas .. Entre eles non pode falta-lo Neno como peregrino, abun
dando este tipo por todo o Camiño de Santiago. Por tanto, non é estraño que se 
conserve un no convento clariano de Carrión, en plena ruta xacobea. Non debe
rnos esquecer que as imaxes do Neno Xesús foron moi queridas dentro dos con
ventos fernininos onde aíncla hoxe existe un gran número, incluínclose algúns con 
esta iconografía, entre os que podíamos citar outro exemplo palentino e clariano, 
corno o Neno peregrino que existe nas Clarisas da capital de Palencia. 

A iconografía do peregrino estencleuse por tocia a vía xacobea e zonas aclxacentes 
dentro da relixiosiclacle popular que conseguiu diferenciar ós peregrinos cloutros ca
miiiantes. E tal consideración relixiosa conlevou as representacións que por analo
xía presentan a Xesús, xa adulto, con atributos ou insignias propias de peregrino. 
Como sucede no rel evo románico ele Santo Domingo de Silos, onde aparece Cristo 
peregrino ele Emaús. 

O Lipo iconográfico ele Xesús Neno Peregrino preséntanos e este enfeüaclo coas 
vest idu ras propias dun peregrino a Compostela. Acostuma ir portando na súa 
man esquercla o báculo ou bordón ele camiiiante e a cabaza, mentres que habi
tualmente bendice coa clereita. 

Esta imaxe responde a ese mesmo tipo. Trátase clunha talla completa do Neno nu, 
con policromía ele encarnacións. Está representado de pé, revestido con túnica e 
esclavina ele peregrino, na que por suposto non falta a cuncha da vieira que se 
identifica con Galicia e Compostela. A cabeza cóbrese cun sombreiro ele aba an
cha, igualmente adornado coa vieira. Coa man dereita suxeita o bordón, do que 
caiga a cabaza. A diferencia do que acorre noutras obras semellantes, neste caso 
a man esquercla non adopta a disposición de benclicir. 

Un expoiiente do interese clevocional clesta imaxe queda reflectido no feito de que 
o bispo palentino don Enrique Almaraz y Santos, con data de 30 de xaneiro de 
1907, concede u indulxencias a quen rece un pai noso ante ela, segundo consta 
no corresponclente documento ele lnclulxencias engacliclo. 

P.A.G. 

lgliilhill ik())<g,rafía: A1 lDRÉS G0 1 ZÁLEZ, P.: Los 111011 c1slcrios de Clrll"isas en la provincia de Palencia, 
ll".1fü1nltm1,, Il997. 
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PRIVILEXIO DO D EÁN E CABIDO DA SANTA IGREXA METROPOLITANA 

DO SEÑOR SANTIAGO DE GALICIA DE 239 MILL. 67 MARAUEDIS DE JURO AL QUITA 

DEA 20 MILL EL MILLAR, SOBRE LAS ALCAUALAS DO BISPADO DE LUGO. 

1600. XILOGRAFÍA. 

COLECCIÓN PARTICULAR 

Este privilexio foi impreso por juan ele Bostillo en 1600 en Valladolid. En medio 
da portada, cliviclinclo en clúas partes o título da obra, figura a efixie ele Santiago 
Peregrino . 

A súa iconografía, ele acorclo con Filgueira Valvercle, debe encaclrarse dentro dos 
modelos ele Santiago Peregrino cuñados dende as portadas das Constitucións da 
Catedral corresponclentes ó arcebispo don Francisco Blanco e impresas por Luís 
ele Paz con anteriorielacle a 1577. 

Conceptualmente, trátase elunha irnaxe avanzada da xilografía mencionada, como 
se pode observar ó terse constituido ó xeito "ele imaxinería", empregacla para a 
súa representación por un Santiago Camiñante en medio clunha paisaxe onde se 
superan as estilizacións paisaxísticas observables no Privilexio ele Filipe Il, reali
zado por esa mesma oficina ele impresores. 

A fi gura mantén o seu carácter solemne, maxestoso, moi próximo á escultura, e 
mesmo pervive ese gran manto que, entre os acibecheiros, permitiu que se lle re
co iiecese como "Santiago ele manto''. O seu forte carácter lineal e o seu modela
do fortemente escultórico, forzando os contrastes ele clarescuros e sombras, pre
ceden ós labores que durante este século tamén se levarán a cabo na ourivería. 

Por outra parte, non é estraüo que, tenclo en canta a técnica empregacla e a fa
cilidade con que as matrices das xilografías circulaban entre as diferentes ofici
nas, o impresor valisoletano estea reutilizando as matrices que, no século XVI, 
serviran para ilustrar bulas, sumarios ele inclulxencias e viñetas ele libros. Entre 
os ilustradores composteláns cleste momento, escola á que se debe asigna-la súa 
autoría , poden sinalarse os nomes ele Guitián, o milanés Viancano e juan Ma
teo López ele Aguirre. 

Bibliograíia: FILGU EIRA VALVERDE,J, : "Grabados Compostelanos en el Colegio Mayor de La Es
tila", Lcr ll11strcrció11 Ga llega , l, 2 , 1954 (ed. de BUJÁN ÑÚÑEZ, J.D. : O Gravado rn Galicia . O Gra
vado Co 111 postclci11 , Santiago de Compostela, 1995, pp . 115-119); ldem, "La iconografía de Santia
go y el grabado compostebno", Cuadernos de Estudios Gallegos , l (1944), (ed. de BUJÁN ÑÚÑEZ, 
J, D.: O Gravado en Gcr licicr. O Gra vado Co111postclci 11 , Samiago de Compostela, 1995, pp. 60-78). 

J.M.M.M. 
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DUPLEX ALLEGATIO PRO CATHEDRALITATE ECCLESIAE 

CAESARAUGUSTANAE SANCTAE MARIAE DE PtLARI. 

j.B. LEZANA, (LUGDUNI, PH. BORDE, l. ARNAUD, C. RtGAUD, 1656). 
222 X 162 MM. ENCADERNADO EN PERGAMIÑO. 

ZARAGOZA. IGREXA METROPOLITANA, BIBLIOTECA, StG. 20-84 

Este gravado da Chegacla da Virxe do Pilar a Zaragoza para confortar ó Apóstolo 
Santiago é un típico exemplo da literatura polémica do século XVlll entre os Ca
bidos da Catedral e do Pilar sobre a primitiva cateclraliclacle cesaraugustana, neste 
caso da parte pilarista. O Cabido clesta igrexa por medio do seu cóengo, Miguel ele 
Cetina, destacado en Roma para seguimento do preito da cateclralidacle ante a 
Rota, solicitara do prestixioso teólogo madrileño, P Juan Bautista Lezana, carmeli
ta calzado residente tamén na Urbe , unha resposta á obra Cátedra Episcopal (Zara
goza 1653) de Juan el e Arruego, defensor da cateclraliclacle primitiva da Seo. 

Unha primeira resposta de Lezana, titulada Columna Inmobilis, foi impresa en 
Bra ciano, cerca de Roma, en 1655. O encargado da réplica polo Cabido do Sal
vador foi o seu arcecliago, Miguel Antonio Francés ele Urrutigoiti , que imprimiu 
en Lyon a súa obra De unica et perenni catheclralitate caesaraugiistana en 1656. 

Coiiececlor ele que se preparaba esta réplica, o P Lezama reclacrou outro opúscu
lo co título Turri s Daviclica, que íixo imprimir en Roma xa en 1655. 

Finalmente fixo imprimir ámbalas clúas obras nun só volume co título Duplex 
Allegalio en Lyon, na mesma imprenta que empregara o arcecliago da Catedral, e 
no mesmo ano 1656. É o libro que presentamos. 

Tanto nas eclicións separadas, como na conxunta das clúas obras, aparece o mes
mo gravado da Virxe do Pilar e o Apóstolo Santiago. 

Esta obra contén aclemais (p. 168) un valioso testemuño sobre o Milagre ele Calan
da. En efecto, como argumento ele congrnencia a favor das teses pilmistas, aduce o 
milagre realizado por intercesión da Virxe do Pilar na restitución da súa perna a Mi
guel Pellicer, que califica ele insigni, potentissimo et evidentissimo miraculo. 

T.D.P. 
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LIBRO DE SEPULTURAS. 

P. MOSQUERA, 1705. 216 X 160 X 30 MM. PAPEL, ENCADERNACIÓN EN PERGAMIÑO. 

DOADO POR MARiA MIRANDA SAMPEDRO, VIÚVA DE MACiA, O 28 DE SETEMBRO DE 

1952. 
SARRIA (LUGO) . CONVENTO DA MERCÉ (ANTIGO MOSTEIRO AGOSTIÑO DE SANTA 

MARiA MADALENA) 

Este pequeno libro, extraviado trala exclaustración e recuperado en 1952, cubriu 
o baleiro documental que pesaba sobre o antigo mosteiro da Madalena de Sarria, 
un dos fitos máis relevantes do Camiño francés, ó achegar numerosas descricións 
e datos relativos á súa h istori a e vicisitudes artísticas e, ó mesmo tempo, enrique
ceu o seu patrimonio ó constituír en si mesmo unha pequena obra de arte. 

Trátase clun rexistro das "sepulturas así dotadas como por clota1; nichos y sepit!turas qiie 
tiene este Convento ele la Malena en Sarria", realizado en 1705 polo frade agostiño P 
Mosquera, con 193 foll as foliadas ás que, con poste1i01idade, foron engadiclas va
rias sen foliar. Nas primeiras recóllese unha táboa de tódalas sepulturas existentes 
nas diferentes capelas e espacios da igrexa conventual, así como as cloazóns e fun
dacións que rea liza ron os que nelas están enterrados, reproducíndose ademais, en 
numerosos clebuxos ou apuntamentos gráficos, os retablos e altares que as ocupa
ban, así como va ri os brasóns e peclras ele armas. Nas follas engacliclas ó final do li
bro recóll ense numerosos el atos sobre as obras e arranxos levados a cabo na igrexa 
ó longo do século xvm. 

Entre as referencias que a obra achega cabe destaca-las que aluden á relación que 
os condes ele Lernos mantiveron co mosteiro e vila ele Sarria dende comezos do 
século XVl, as noticias en torno ó mestrescola da catedral ele Ourense Nuño Álva
rez ele Guitián , patrocinador da capela maior da igrexa, e abundantes datos sobre 
os rnáis importantes mernbros da ficla lguía local. 

Pero, sen clúbicla, aíncla posúen maior interese os apuntamentos e debuxos ele re
tablos e sepulturas, algúns en parte ou totalmente desaparecidos, as elatas e notas 
sobre a súa construcción , pintura, domado e traslados dentro da igrexa, así como 
algunhas clescricións arquitectónicas, entre as que destaca unha minuciosa rela
ción sobre o chamado hospital vello, edificio situado fronte ó mosteiro, con cape
la e espacio para atender ós peregrinos, que foi derrubado en 1786, e os hospita
lif10s novos, construidos en 1797 coa mesma finalidade ele atención ós peregrinos. 

Bibliografía: VAZQUEZ SANTOS, R.: "El Li bro de Sepultu ras del Monasterio de Santa María 
1l:igcblcna de Sarria", Cuadernos de Estudios Gallegos, XLV (1998) , pp. 167-1 76. 

R.V.S. 
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BREVIARIUM GOTHICUM. 

FRANCISCO ANTONIO LORENZANA. SÉCULO XVIII. MADRID. JOAQUÍN IBARRA, 1775 
375 X 260 X 60 MM. PROCEDENTE DA ANTIGA BIBLIOTECA DO MOSTEIRO DE SILOS. 

LOCALIZACIÓN ORIXINAL: ESTANTE 23, BALDA 8 . 
SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS). BIBLIOTECA DO MOSTEIRO DE SILOS, 

SIGNATURA: LL-A / 09-03 

Libro, tamaño in folio, impreso en Madrid, en 1775, a <lúas columnas con rúbri
cas, e iniciais en vermello. A obra levouse a cabo pala intervención do cardeal 
Francisco Antonio de Lorenzana, arcebispo de Toledo, coa finalidade de purifica
los textos, xa existentes, do oficio litúrxico das horas do rito hispano-mozárabe, 
e así ciar maior esplendor á liturxia. É unha reedición do breviario, editado en 
1502 polo carcleal Cisneros, para uso da capela mozárabe, que este mesmo car
cleal creara na catedral ele Toledo no século XV, para restaura-lo rito mozárabe. 

O carcleal Cisneros, ó chegar a Toledo en 1495, constatou que as parroquias mozára
bes toledanas estaban en clecacencia, empobrecidas cultural, material e liturxicamen
te; abandonaran, en parte, o rito hispano-mozárabe, aceptando a liturxia romana máis 
viva e mellar adaptada ás circunstancias cambiantes. Os libros impresos da liturxia ro
mana, debido á súa comocliclacle e precisión ele rúbricas, impoñíanse por tódalas par
tes. As parroquias mozárabes tiñan gran cliversiclacle celebrativa por careceren ele li
bros impresos, pois cada grupo empregaba os manuscritos que tiña a man. 

Para obviar tales problemas, o carcleal Cisneros creou unha comisión que se en
cargara da edición dos libros litúrxicos. A comisión, clirixicla polo cóengo Ortiz, 
esLudiou, fundamentalmente, os libros litúrxicos da parroquia ele Santa Xusta e 
Ruíina, que custodiaba os manuscritos do século X que foron traídos de Sevilla 
polos fundadores da parroquia. Gracias a este afán renovador eclitáronse o Missa
le mixtwn sewnclwn regulan beati Isiclori (1500) e o Breviarium gothicwn secunclum 
regulam beati Isiclori (1502). Deste xeito, salváronse textos de gran valor teolóxico 
e litúrxico, e conseguiuse certa homologación co rito romano nos seus xeitos de 
celebrar e realiza-las cerimonias. 

O breviario contén o rezo eclesiástico para todo o ano litúrxico. Na introdución, 
aclernais ele explicar como se realizou a reforma dos textos antigos, o cóengo Ro
mero introcluciu unha nota explicativa sobre o canto mozárabe. O breviario reúne 
nun só tomo todo o referente ós oficios litúrxicos, tanto diurnos como nocturnos; 
establece un esquema único para as celebracións sacado dos oficios monásticos, 
catedralicios e particulares; ofrece tódolos textos para as horas canónicas: noc
turnos, (rnatíns), laudes, prima, tercia, sexta, nona, vésperas e completas. É un bre
viario plenario, é clicir, que trae tóclolos textos completos: antífonas, salmos, lec
turas, oracións. A primeira parte vai dedicada ós domingos do ano dende Adven
to ata Pentecoste (p. 1-450). Segue o Psalteriwn mozarabiwm (p. 1-LXIV), Cantica 
mozarabica (LXV-XC), Hymni mozarabici (p. XCII-CXV) e as partes comúns para as 
horas ele prima, tercia, sexta, nona e completas (p. CXXIV-CXLIV). Destacada im
portancia dáse ó oficio para enfermos e clefuntos. ó común de santos, segue o san
toral , onde achámo-la festa ele Santiago Apóstolo, o 30 ele clecembro, elata na que 
se celebra a translación das súas reliquias. O Himno O Dei Verbitm desc1ibe ó Após
tolo Santiago como "Cabeza dourada e refulxente que evanxelizou España". 

1.M.S. 
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Bibliografía: FERRER GRENESCHE; j.M.: Curso de liturgia hispano-mozámbe, Toledo, 1995; 
MESEGUER FENÁNDEZ, j. : "El cardenal jiménez de Cisneros fundador de la capilla mozára
be". En I Congreso lnlernacional de Estudios Mozárabes: Toledo, 1975, Toledo, 1978, pp . 149-247; 
PINELL, j.: Liturgia hispánica, Barcelona, 1998. 
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Virxe, mediadora de peregrinos 

"Quando los Discípulos estaban algunos clur111ie11do, 

y otros ornndo como su Ma estro; y porque todos estaban 

desimaginados de la novedad, que les venía, se alargó 

un poco la Procesión de los Santos Angeles con la 

música; de 111anera, que no solo Santiago la pudiese oir 

de lexos, sino también los Discípulos; con que 

despertaron los que dormían y todos fu eron llenos de 

suavidad inteiio1; y admiración, con celestial consuelo, 

que los ocupó, y casi enmudeció, dexandolos suspensos, 

y derramando lágrimas de alegría. Reconocieron en el 

ayre grandíssima luz, 111as de algún espacio como un 

grande globo. Los Santos Angeles pusieron al Trono de 

su Reyna, y Seíiora a la vista del Apóstol, que estaba en 

altísima oración; y más, que los Discípulos, sentía la 

música, y percibía la luz. Traían consigo los Angeles 

prevenida una pequeíia Columna de mármol, o de jaspe; 

y de otra materia diferente avían formado una Imagen, 

no grande, de la Reyna del Cielo. A esta Imagen traían 

otros Angeles con gran veneración, y ºtodo se avía 

prevenido aquella noche con la potencia, que estos 

Divinos Espíritus obran en las cosas qu e la tienen". 

Sor María de Ágreda, Mystica ciudad de Dios ... , Madrid , 1701 





O APÓSTOLO: CLIMA MARIANO E PAPEL INTERCESOR 

José María Díaz Fernández 

oa súa connatural sinxeleza e desenfado observa o P Sarmiento a 
escasa área de visión que alcanza o peregrino que se dirixe a Com
postela tanto se camiña a pé como se vai a cabalo. Vén a dicir que 

as xornadas sucédenselle sen a penas enterarse do moito bo que queda cerca. Pero 
o sabio benedictino pareée supoñer que o peregrino queima etapas sen que ad
mita desviacións o Camiño. E non foi esta a realiclade. Dende as súas orixes de
mostrouse río caudaloso do que as sendas e pequenos camiños doutros santua
rios se convertían en afluentes e, lonxe de entrar en confrontamentos co de Com
postela, víanse potenciados pola relación establecida co noso Apóstolo . 

Santos que conducen ata o Apóstolo 

O capítulo Vlll do Libro de la Peregrinación (libro V do Códice Calixtino) 
é ben ilustrativo, coa súa marabillosa rede viaria tecicla con nomes de santos fa
mosos que o peregrino atopará segundo cal sexa o seu punto ele partida. Os que 
pasen por Arlés, alí poderán venerar a San Trófimo "a quen recorda San Paulo na 
súa epístola Timoteo", a San Cesáreo, a San Honorato, a San Xenxo ("avergón
cense os húngaros que din posuí-lo seu carpo"), que socorre ruáis axiña que nin
gún outro santo ... Para os que queiran vir por Toulouse é abrigada a veneración 
de San Guillerme ele Aquitania, "importante conde do reí Carlomagno" e non di
gámo-la de San Sadurniño, bispo e mártir. No camiño de Puy, xustamente en 
Conques, está Santa Fe .. No camiño de limo ges haberá que pasar por Vezelay a 
rezarlle a Santa María Maclalena, sen faltar á cita con San Leonardo, que é aquí 
onde verdadeiramente se conserva o seu corpo, pese ós monxes de Corbigny. 

No camiño de Tours imponse a presenc.ia de San Martiño, que aquí ten a súa 
. igrexa "moi semellante á de Santiago", sen esquecerse de venerar en Orleáns un frag
mento da crnz do Señor e no mosteiro de San Sansón, o coitelo que se empregou na 
Última Cea. Non podía falta-la referencia a San Hilaiio en Poitiers nin a San Severino 
en Burdeos, aínda que sexa San Eutropio o que alcanza unha amplitude inforn1ativa 
claramente desproporcionada. Comprobará, ademais, o peregrino, como as hostes ele 
Carlomagno proporcionaron innui:ierables carpos santos ó Camiño. 

Diríase que, traspasados os Pirineos, acabouse a terra fecunda en santida
de; ou será, quizais, que tralo vagaroso camiñar por terras francesas, xa a présa se 
apodera do camiñante cobizoso de chegar a Santiago baixo o sol implacable da 
ancha Castela. Só lle queda pararse a visitar a San Domingos da Calzada, ós San-
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tos Facundo e Primitivo en Sahagún , onde non só fl oreceron as picas dos solda
dos ele Ca rl omagno, senón que o mesmo Emperador levantoulles unha basílica a 

ámbolos cl ous márti res ... En León o que máis debe interesarlle é o venerable car

po ele San Isidoro , "que infuncliu as súas cloutrinas ó pobo español e honrou a . 
toda a Santa Igrexa cos seus fl oridos escritos". 

Despois clesta refe rencia ampla, cabe preguntarse por que non se nomea 
un só santuario mariano, canelo hai moitos famosos especialmente relacionados 

co Cami ño, corno Rocamaclor, Villasirga , Castrogeriz ... por referirnos só a algúns 
dos que obterían especial cabida nas Cantigas do Reí Afonso. Pero o mesmo títu

lo do capítulo disipa os nosos reparos: "Dos carpos santos que descansan no Ca
mitio ele Santiago e que deben ser visitados polos peregrinos". 

Cando a Virxe o impregnaba todo 

Pocl eríase inquirir, nembargantes, por que mencionándose reliqiiias en sen
tido lato ele Cristo, consagradas co seu contacto, nada ele similar acaece con res

pecto á Virxe, canelo, por exemplo, Aquisgrán presumía ele conservar parte dos 
seus cabelos e Chartres, nada menos que o veo ele Nosa Señora, do que ben pui

cl o procede-l o anaco conse rvado na Cámara Santa ele Ovieclo e, seguramente, o 

mencionado na Relac ión ele reliquias da Catedral ele Santiago, impresa por Ro

cl ri go ele la Pasera en Momerre i antes do 1500. 

A ve rcl acl e é que as referencias no Cali xtino a santuarios marianos terían 

siclo completamente innecesari as: canelo o xacobeo comezou , os novos pobos ele 
Euro pa achábanse intirnarnente penetrados ele devoción mariana; e dende que se 

trouxeron ó latín os himnos marianos ele Santo Efrén , un fervoroso alento , ata en
tón clescoñeciclo, suscitou unha confianza tem a, sen límites, na protección ele 

Nosa Señora. ¿E non se cantaban xa no século VI os versos marianos compostos 

en Poitie rs por Venancio Fortunato, tan presente, por ceno, na liturxia xacobea 
do Calixtino? Aíncla resoan no canto oficial da Igrexa os clímitros iámbicos do 

"Quern terra, ponclus, siclera ... " e os do "O gloriosa Virginum". As se te estrofas do 
"Ave, maris stella", que algúns lle seguén asignando, son en realiclacle froito ma

du ro do mesmo século IX no que ernerxe das sombras da tumba apostólica. Po

súe este himno, como ben observa Pacher, o encanto clunha marabillosa sinxele
za e pe rtence ata hoxe ós cantos máis populares da Igrexa. Canelo a peregrinación 

a Santiago comezou a dar sinais claras ele vitaliclacle, en beizos ele todos estaban 
as mella res súplicas á "Sernper virgo" e "Virgo singularis": 

"Solve vincla reis, 

pro fer lumen cecis, 

mala nostra pelle, 
bona cuneta posee. " 

("Desata as cacleas dos pecadores, procura ós cegos a luz , escorren
ta os nosos males e alcánzanos todo ben") .. 



O humus fecundo do que puideron abrolla-las efusións tan felizmente po
pularizadas está tamén <leste lado dos Pirineos, na Toledo visigoda do século Vll, 
onde Santo Ildefonso compuxo o seu famosísimo Tratado ele la virginiclacl perpetua 
ele María. A pregaria coa que comeza xa fai barruntar mil marabillas:" Señora 
miña, dona e poderosa sobre min, nai do meu señor, serva do teu Fillo, enxen
dradora do que creou o mundo, a ti che oro, rógoche e pídoche que teña o espí
rito do teu Señor, que teño o espírito do teu Fillo .. . " 

A nota mariana do primeiro peregrino 

É claro que Santo lldefonso tivo particular interese en difundí-lo seu tra
tado. El mesmo enviouno clirec.tamente ó seu amigo Quirico ele Barcelona, que 
nos deixou a máis antiga apoloxía desta obra que tanto aplauso recibiría da pos
tericlade. Confesa Quirico ter encontrado na súa lectura "tranquilidade e-sereni
dade de espírito, remedio ás dores, clariclade e solidez doutrinal para as dúbi
clas .. . ". E out ro tanto acontecía en abundantes mosteiros: o tratado De virginitate 
constituía nas súas bibliotecas panal de rico mel. Así, en San Martín de Albelda, 
co seu activo scripto1iwn, convertido, nos séculas X e XI, nun dos máis impor
tantes centros da cultura peninsular. Xa é significativo que, gracias a unha das co
pias aquí efectuadas no século X, teñamos constancia do primeiro peregrino xa
cobeo ele nome coñecido . Godescalco, bispo ele Puy. Na precisa metacle do sécu
lo X (950-951) parábase en Albelda, desviándose un pouco do Camiño ele San
tiago, o que nacera e recibira a ordenación episcopal xustamente nun 25 de xu
llo, e aquí saboreaba as páxinas que nosa Señora agradecera ó seu autor coa fa
mosa casula "sin agua cosida/ obra era angélica, non ele omne texicla ... ". O mon
xe Gomesio, que tivo a copia a punto para que Godescalco a recollera ó regreso 
de Santiago, fíxonos o gran regalo de circunstanciar moi ben o seu traballo. 

O códice ele Godescalco, hoxe na Biblioteca Nacional ele París, é a p1imeira 
testemuña fóra ele España da obra ele Santo Ildefonso. Só a preceden os ele León e 
Toledo no século IX e non se conta para o século X con máis que o mesmo de 
Godescalco (951) e o do Escmial, de 954. Evidentemente non puideron faltar co
pias noutros moitos mosteiros, como ben comprobou Pérez de Urbel en testamen
tos e escrituras f unclacionais. Iso equivale a dicir que o que Godescalco atopou en 
Albelda, a pouco de atravesa-los Pirineos, seguramente se disfrutaba xa noutros 
mosteiros, como Compludo, Celanova, Antealtares, Santa María de Mezonzo e, con 
absoluta certeza, en Sobrado, onde San Pedro de Mezonzo foi abade . 

Poucas referencias fidedignas hai para o momento no que o bispo iriense 
Hermenegildo recibiu a Godescalco. Hainas, en cambio, e con especiais esplen
dores de santidade, sobre todo a partir do 968 no que San Rosendo, entonces bis
po dimitido de Mondoñedo e abade ele Celanova, comeza a administración da 
sede iriense que dura ata pouco antes da súa morte en Celanova o 1 de marzo do 
ano 977. No seu séquito, cando asiste no ano 974 a un concilio celebrado en 
León figura o citado Pedro- xa convertido en abade de Antealtares e chamado a 
rexe-la sede iriense no seu paso ó segundo milenio . 
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Unha pregaria para o ano 1000 

No ano 997 produciuse a destrucción de Alrnanzor, e a este momento 
de grande aílixirnento vencéllase en Compostela a composición da Salve por 
San Pedro ele Mezonzo. Dende logo, o lugar, o momento e a estructura espi
ritual do personaxe propician o que se lle atribúa a autoría admitida por Ma
billón nos seus Anales Benedictinos, polo papa Benedicto XIV, o sabio Prós
pero Larnbertini, e por Durando , que exclúe puntualmente a Salve das antí
fonas compostas por Hermanus Contractus: "Petrus vero cornpostellarnus fe
cit illam Salve Regina .... ". Coa súa habitual penetración López Ferreiro repara 
na sernellanza conceptual da Salve e o exordio dun diploma outorgado á igre
xa ele Lugo por Vermuclo II, o reinado do cal (984-989) coincide coa etapa 
episcopal ele San Pedro ele Mezonzo (985-1003). 

As consecuencias do conxunto son sabrosas: dende os prirneiros tempos o 
peregrino bota a anclar sentinclo en todo momento a proxirniclade protectora de 
Nosa Señora. En calquer igrexa ou santuario, estea dedicado a ela ou a outro san
to imponse cunha especial sensación de presencia ... Cando chega a Compostela, 
o peregrino trae consigo unha longa experiencia da protección de María, e aquí o 
canto garirnoso da Salve rnéteselle na alma asimilando perfectamente letra e mú
sica. Retornará cantáncloa e clifunclíncloa por onde queira que vaia. 

O Apóstolo intercesor ante a Virxe 

O aire ele protección mariana que respiraron dende o prirneiro momento 
os peregrinos santiaguistas denótase principalmente nas narracións de rnilagres 
que fixeron as delicias da Cristiandade. Gonzalo ele Berceo versificou vintecinco 
con sabiduría e candor, tornáncloo case todo do libro escrito en prosa latina hoxe 
coñeciclo corno o manuscrito ele Copenhague. Desta obra proveñen todos, a ex
cepción do X,'01 e da rnarabillosa introducción. Os seus ternas facía rnoitos anos 
xa que en tocia Europa eran rnoi coñecidos pola infinidade de exernplarios. 

Neste clima (e fóra dos posibles excesos dos que non é difícil achar exernplos 
nos nosos días) non cabía establecer antagonismos entre a protección universal de 
Nosa Señora e os especiais favores prestados por tal ou cal santo. En rnoitos santua
rios obraba un especial rexistro de rnilagres ou favores realizados polo seu titular. E 
non podía ser menos o de Santiago ele Compostela. No Cali.xtino non só se lle consa
gra un libro (o ll , que intencionadamente naceu aberto con vintedous que atopan a 
súa prolongación noutros cinco do apéndice), senón que se institúe unha festa anual 
fixa para celebralos, vixente ata entrado o século XV: Festurn Miraculorurn S. Iacobi. 

lnterésanos especialmente o do capítulo XVII, pola súa referencia explíci
ta á Virxe xa no mesmo título. "Do peregrino que por amor do Apóstolo rnatou
se a instigación do cierno , e Santiago, con auxilio da santa nai de Deus, María, vol
veuno da morte á vida". Ben se explica que figure entre os versificados por Ber-



ceo. É, ademais, un dos máis popularizados en toda Europa e o que máis moti
vou a institución da citada festa dos milagres, reclamándose para a súa narración 
a autoría nada menos que de Santo Anselo, arcebispo de Cantorbery. O peregri
no que instigado polo demo se quita a vida, resucita e el mesmo nárranos o su
cedido coa súa alma despois de ser arrebatada polos demos .. . Un Santiago "mozo 
e de aspecto gracioso , delgado e moreno" déralles alcance abrigándoos a chegar 
á mesma Roma "onde xunto á igrexa de San Pedro Apóstolo había un lugar ver
de e espacioso na planicie do aire ó que innumerable multitude de santos viñera 
a unha asemblea. Presidíaa a venerable señora nai de Deus e sempre virxe Maiia ... 
Eu púxenme a contemplala co corazón moi conmovido, porque xamais na miña 
vida vin tan fermosa criatura . Non era alta, senón de mediana estatura, de fer
mosísima cara, de aspecto deleitable. Ante ela presentouse enseguida o santo 
apóstolo, o meu piadoso avogado ... Despois de falar, a Virxe Santísima volveu os 
seus ollas cara a min con gran clemencia ... ". Ben quixeramos que a esta trad_l1cción 
correspondese no orixinal o "misericordes oculos ad nos converte" da Salve. O 
texto do Calixtino, con ser moi distinto ("clementer supra me sua flumina texit"), 
respira os mesmos sentimentos de clemencia, dozura e misericordia que dimanan 
da mirada da Virxe. Polo demais, os antolóxicos párrafos dedicados a María, coa 
nota sorprendente da paisaxe romana, bastan e sobran para impregna-las páxinas 
do Calixtino de fragancia mariana. 

Tradicións vinculantes 

O Santo Apóstolo ó que os peregrinos dirixen os seus pasos é venera
do como firme intercesor ante ela. Na lenda do Credo, composto coas frases 
sucesivas que van agramando de beizos dos Apóstolos, a Santiago correspón
delle pronuncia-la palabra María ("E naceu de Santa María Virxe") segundo 
aparece tantas veces nas series pictóricas dos apostolados. Obran, ademais, 
para o noso Santo tradicións marianas moi concretas que ningún outro Após
tolo obtivo en Occidente. Amósanno-la especial experiencia que tivo el da 
protección da Virxe, léase a advocación de Nosa Señora Pilar, verdadeira es
trela da evanxelización para Santiago á beira do Ebro. É o título xacobeo-ma
riano por excelencia, que contribuíu poderosamente a actualiza-la presencia 
de Santiago en toda España e en América. 

Pero non se esqueza que a Galicia posuidora do carpo do Apóstolo re
clama tamén a súa presencia evanxelizadora, incluída Braga, a capital da Ga
llaecia Romana, que niso fundou a Primacía das Españas que aínda ostenta. 
Ademais, nas costas próximas a Compostela, xustamente no porto de Muxía, 
rexístrase outra tradición da presencia de Nosa Señora en carne mortal, que 
aquí acudiu nunha barca a confortar a Santiago. Graves autores, como o P 
Nieremberg, tratan o tema con devoción. Velaquí unha das octavas reais, me
diocre certamente, de Rioboo e Seijas no seu poema La barca más prodigiosa, 
publicado en Santiago en 1718: 
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"A que é toda piedades, coñecendo 
do Sobriño os votos afectuosos, 
ás súas neutralidades dar querendo 

fin, e que comprendese portentosos 
efectos ele verdades, que ía vendo, 

e tocarían séculos máis clitosos, 
quixo ser (por precisa perla fina) 
ele Santiago primeira peregrina". 

O santuario ele Nosa Señora da Barca foi así, dende antigo, meta última 
para aqueles peregrinos que, clesexosos ele chegar ó mar océano, enclereitaban os 
seus pasos ó lugar santificado pola presencia ele María chegacla ata estes acantila
dos en barca proclixiosa para reanimar ó Apóstolo. 

Na súa Descripción del Reino ele Galicia, o Licenciado Molina, maxistral de 
Moncloñeclo, canta, no século XVI, os prodixiosos sinais que se observan no acan
tilado de Mongía. A secuencia dos sinais máis diversos converteu a dura rocha no 
muro dos "graffiti" no que cleixaron a súa firma moitos peregrinos, quen sabe se 
tamén o polaco .Nicolás Polielovo que no século XV escribiu o relato da súa pe
regrinación a Santiago, prolongada ata as esgrevias rochas, con mención expresa 
de canto Muxía representa. 

En conclusión, a devoción a Santiago nace e crece nun intenso clima ele 
fervor mariano no que Santiago é contemplado nunha especial vinculación a 
Nosa Se1iora: é o Apóstolo que experimenta a súa especial axucla e o que ten ante 
ela un particular poder intercesor. 

O caso singular de Raimundo Lulio 

Testemuñas especiais da mutua proxección entre a Catedral ele Santiago e 
os máis importantes santuarios marianos son aqueles personaxes dos que ternos 
particular relación da súa peregrinación. Nas súas biografías ou nos relatos escri
tos por eles mesmos figuran, á ida ou á volta, Rocamaclor, Villasirga, Zaragoza, 
Monserrat, Loreto, Chestokova, a Peña ele Francia, Muxía e, nos nosos mesmos 
días , Laureles e, máis intensamente cada día , Fátima. 

Quede especialmente consignado, por ser altamente representativo, o 
caso ele Raimunclo Lulio . Anclaba polos trinta anos cando se produciu a súa 
conversión. Cinco aparicións ele Cristo crucificado marcaron a súa transfor
mación interior que, dende moi axiña, tivo unha grandiosa proxección e bús
queda. Conversión, peregrinación a Rocamaclor e peregrinación a Santiago for
man tri loxía na gran miniatura do manuscrito do Breviculwn conservado en 
Ka rl sruhe. Vémolo en pé ante a imaxe de María, e a pregaria moi desexosa que 
lle sae da boca coincide plenamente coa que repite logo axeonllaclo ante o San-
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tiago sedente, recoñecendo o amparo do noso Apóstolo ante Cristo e ante Ma
ría: "que me alcancedes de noso Señor Xesucristo e da súa Nai Santísima a gra
cia de ser dócil instrumento da súa infinita sabiduría". 

O toque obrado pola devoción mariana exclúe toda intención belicosa 
ante o Apóstolo. Non lle pide a axuda da súa poderosa espada na loita armada 
contra o Islam, senón iluminación interior para descubrir un método persuasivo 
coque dar a coñecer a Xesucristo a cantos non eren ne!. ¡Nunca se formulara ante 
o Apóstolo unha oración de tan forte contido misioneiro! 

Bo será dicir de paso que a devoción de Nosa Señora de Rocamador xa no 
século XII tomara gran raizame nos reinos hispanos, propagada polos peregrinos 
franceses que dende alí viñan a· Santiago. Da imaxe de Rocamador descendeu ó 
laúde de Lulio, pouco antes xoglar, unha lapa propagadora, bien significada na 
Cantiga que lle cadra tan ben: "Esta é como Santa María fez de Rocama_9or de
cender húa candea na viola do jograr que cantaba ant'ela". 

A "Ianua caeli" da nosa Catedral 
Virxc do Pilar. 

Hoxe a Catedral de Santiago vén a ser como unha praia dourada onde 
as ondas sucesivas dun mar de devoción foron debuxando a imaxe de María 
nunha alegre conxunción ele títulos e aclvocacións . O sinal mariano da pere
grinación católica obtén aquí unha ladaíña compostelá dificilmente supera
ble. Claro que entre tóclolos títulos destaca o do Pilar, coa rica e grandiosa ca
pela que o arzobispo Monroy lle dedicou no lugar máis próximo ó sepulcro 
apostólico. Nos primeiros séculos non foi así: contaba só coa pequena igrexa 
de Santa María recolecta e exenta, case pegada á casa de Santiago. Aínda non 
se abrira o oco que se converteu en Porta Santa, e o Camiño desembocaba no 
pórtico setentrional polo que entraban en todo tempo peregrinos. E nada 
máis entrar, atopábanse cun pequeño pórtico á esquerda: "O primeiro pórti
co pequeno chámase de Santa María", dinos o Calixtino. E é que por el se ac
cedía a Santa María da Corticela. Aquela antiga porta desaparecida ben mere
ce ser lembrada como Iamta Caeli, porta do Ceo. 

Capela do Pilar. Cmedrnl de 
Santiago de Compostela 
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tigas de Santa Maria, edición crítica de Walter Mettmann, Vigo, 1981; ARRAIZA,j.: Maria en el 
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FERNÁNDEZ,] .M.: Rainrnndo Lulio y su peregrinación a Santiago en 1261 , El Correo Gallego, San
tiago (25-Vlll-1986); DíAZ Y DÍAZ, M.: Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1979; 
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VIRXE DE ROCAMADOR. 

DERRADEIRO TERCIO DO SÉCULO XVI. MADEIRA POLICROMADA. 105 X 34 X 28 CM 

VITIRIZ (MELIDE). RETABLO Mi\IOR DA IGREXA DE SAN VICENTE DE VITIRIZ 

(ANTIGO SANTUARIO DE NOSA SEÑORA DE ROCAMADOR) 

A Virxe ele Rocamaclor, patroa da igrexa do mesmo nome, hoxe San Vicente ele 
Vitiriz, é a única das moi.tas tallas marianas que marcan o Camiño francés en te
rritorio galego, que conserva tal advocación e recorcla unha devoción ligada á pe
regrinación xacobea dende que, na segunda metacle do século Xll, o santuario 
francés ele Rocamaclor se enlazara coas rutas traclicionais a Santiago . A pesar ele 
que corresponde a dita devoción mariana, a imaxe non segue o tipo iconográfico 
da Virxe conservada no célebre santuario francés, unha Virxe negra. 

O modelo seguido pola imaxe é medieval, trátase clun tipo ele influencia francesa 
moi frecuente na escultura galega dos séculos XIV e XV no que se representa á 
Virxe cornada, elepé, co Neno sobre o seu brazo esquerclo, neste caso excepcio
nalmente sobre o clereito , e en coloquio maternal. O Neno preséntase ele perfil , 
vo lvendo a mirada cara a súa nai e estenclenclo a súa man para colle-la flor, hoxe 
desaparec ida, que ela debía ofrecerlle. Sen embargo, o Neno, co seu corpo nu, a 
súa anatomía robusta e os ri zos dos seus cabelos, a postura da Virxe, que presen
ta un xe nll o li xe iramente fl ex ionado, e o manto, ele panos lenes que se axustan 
á súa perna esquerda fo rmando pregamentos curvilíneos un tanto concéntricos, 
lévannos a fin ais do século XVl. Tamén os rasgos da Virxe con boca pequena, na
ri z recti líneo , c¡ueixe lo pec¡uet'i.o e saínte, fronte ancha e olios redondos e avulta
dos, achégannos a esta cronoloxía. 

A frontalidacle, rixidez e fa lta ele expresiviclacle son atribuíbles ó modelo medie
val do que parte, así corno ele falta ele habelencia do escultor. 

O feito ele que o Neno se asen te sobre o brazo clereito da súa nai é menos ex
cepcional no século XVl , posto que existen varias esculturas españolas con 
esta carac terística, como a chamada "Virgen ele la silla", atribuícla ó círculo ele 
j eró nimo Hernánclez . 

Bibliografía: BROZ REI, X.M.: "O Románico da Terra de Melide no Camilio de Santiago", Boletín 
do Crn tro de Estudios 1\ilc/idrnscs, VII (1992), pp. 119-130; ldem, "As lgrexas de Melide", Boletín do 
Crnt ro de Estudios Mc/idrnscs, VIII (1993), pp. 270-276; CARRO, X., CAM PS, E. y FERNÁNDEZ 

XEA , X. R.: "Arqucoloxía Rclixiosa de Mc lide". En Tcrrn de Mclidc, Santiago de Compostela, 1933, 
pp. 278-279; VILAJ AT , tvl".D.: Escultu ra Manierista, Santiago de Compostela, 1983. 
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NosA SEÑORA Do PILAR. 

TERCEIRO TERCIO DO SÉCULO XVII, PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVIII . 
MADEIRA POLICROMADA. 125 X 23 X 16 CM 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. C ATEDRAL 

Como xa sinalou Otero Núñez, a plasmación iconográfica do relato dedicado á 
milagreira aparición da Virxe a Santiago á beira do Ebro resolveuse, salvando un
has escasas excepcións, a partir da imaxe que se venera en Zaragoza. 

Deste xeito, óptase por obvia-la presencia das figuras dos anxos e os discípulos, 
reclucinclo o grupo ás imaxes ele Nosa Señora e ele Santiago vestido ele peregrino . 

O modelo que se segue no grupo catedralicio é o realizado para a igrexa ele San 
Marti1io Pinario a mediados no século XVII . Tanto un como o outro están re
petinclo o modelo realizado por Mateo ele Prado para a igrexa conventual ele 
Santa Clara . 

María repite o modelo zaragozano. A súa frontaliclacle e hieratismo, imposto pola 
presencia da columna sobre a que se asenta, contrasta co dinamismo dos eixes es
tab lec idos polas mans el e María e o Neno que, asemacle , sost:eñen o manto da Vir
xe, manLéncloo recolliclo sobre o seu corpo. 

l lo que se reíire a Santiago, enfeitaclo cunha esclavina ele cor negra e un manto 
ve rmell o, a súa posición lateral rompe a frontaliclade antes mencionada e propi
cia unha composición diagonal descendente na que se establece a comunicación 
entre o santo e a imaxe da Virxe. 

Débese ter presente que esta rixiclez, tantas veces mencionada, responde á iden
tificación precisa que se establece entré a imaxe ele María venerada en Zaragoza e 
a que se pretende representar. Éntrase, cleste xeito, no ámbito dos "retratos ó di
vino" ele ca rácter escultórico . 

Bibliografía: OTERO TÚ t- EZ, R.: "Ví rgenes «aparecidas» en la escultura santiaguesa", Co111pos
tcllm 111111, 111, 4, Santb go (1958), pp. 167-192. 

J.M.M.M. 
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GRUPO ESCULTÓRICO DA VIRXE DO PILAR. 

ATR113UÍDO A JUAN F ÉLIX CAMPORREDONDO. ÜBRADOIRO DE CALAHORRA. 1692. 
MADEIRA POLICROMADA. 35 X 14 X 20 CM (VIRXE) / 32 X 12 CM (COLUMNA)/ 

35 X 25 X 13 CM (SANTI AGO)/ 34 X 23 X 15 CM (DISCÍPULO). 

C ALAHORRA (A RIOXA). CATEDRAL, CAPELA DE SAN FRANCISCO XAVIER 

No ano 1691 estase traballando na construcción dun oratorio adxacente á sacris
tía, gracias ó mecenado de D. Gerónimo Pérez de Riezu , arcediago de Berberiego 
e cóengo clesta Catedral, para o cal cede os rendementos dun censo da fundación. 
O 2 ele outub ro ele 1692 o bispo da cliócese, D. Pedro ele Lepe, daba licencia para 
a súa bendición . O xeneroso cloaclor marre en 1701 , e trátase ele modificar al
gunha ventá do oratorio. 

Quizá na construcción clesta estancia, cuberta con fermosa cúpula, interveu San
ti ago Raón, quen por estas elatas é o único mestre canteiro da ciclacle, o único tra
cista el e prestixio, e que está traballanclo na fronte principal do templo. 

A ornamentación do oratorio fo i custeacla por el mesmo, coa colocación clalgunhas 
pi muras, doce láminas de cobre que afortunadamente se conservan , e un retablo de 
columnas sa lomónicas, a imaxe de San Francisco Xavier no carpo 1 º e o grnpo da 
Virxe do Pilar no ático. 

autor do retablo e escultu ras foi , quizá, juan Félix Camporreclonclo, que ten o 
seu obradoiro en Calahorra por estas elatas, e con obras semellantes nesta ciclacle 
e os seus arreci a res. 

Sobre columna que imita mármore xaspeado , érguese a tradicional talla ele María, 
ele pé, levando no seu brazo esquerclo. ó Neno, quen á súa vez sostén unha pam
ba entre as súas mans. Viste túnica e manto branca con rico clourado. Ós seus pés, 
ele xeonllos, aparecen clous personaxes sinalanclo á Virxe cos seus brazos: á es
querda do espectador, Santiago, coa cruz xacobea na súa esclavina e rico labor de 
dourado que inclúe algunhas aves; á clereita, outro apóstolo ou discípulo , con tú
nica ele co r verde e motivos ílorais no clouraclo. Labor minucioso que, como ou
tros moitos, non se aprecia por estar colocado na parte superior do retablo. 

Fontcs: Actas Capi tulares , anos 169 1, 1692 (s" 136) , Arquivo Catedralicio, Catedral ele Cala
horra; Canas ele don Pedro ele Lepe (s" 3078/58), Arquivo Catedra licio, Catedral ele Calahorra. 

13ibliograíia: FERNA1 DEZ PARDO, E e out ros: Pi11tu rn jlw11enca barrorn (cob1·es, siglo XVII) , Logro-
1io. Diócese ele Calahorra e La Calzada, Consejería ele Cultura , Logro1io, 1996, p. 59; MATEOS GIL, 
A.j. : "Los Raón }' la arquitectura barroca calagurritam ". En IV jornadas de Arte Riojano, Logroño, IER, 
1994. p. 140; MOYA VALGAÑÓN. j .G. e out ros: In ventario artístico de Logro fw y su provincia, ! , Ma
drid, Ministerio ele Ecluc:ición e Ciencia, 1975, p. 243; SEGURA JI MÉNEZ, j .A.: Diego Campo
rrc fondo y el arte ba rroco y rococó c11 Calahorra y su co111arrn , Logrrnio, IER, 1994, p. 67. 

A.O.L. 
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YIRXE DO L EITE. 

LuisA ROLDÁN. C A. 1700. MADEIRA POLICROMADA . 35 X 25,5 X 5 CM 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA C ATEDRAL 

Luísa Rolclán (1654-1704) pertence a unha eminente familia ele escultores sevi
ll anos que desenvolverá o seu labor nunha época ele gran brillantez para a cul
tura española. O seu pai, Pedro Rolclán , organizou na súa plenitucle o obracloiro 
ele escultu ra máis importante ele Andalucía occidental, realizando para a catedral 
sevillana e o Hospital da Cariclacle complexos conxuntos clevocionais cheos ele 
exaltac ión e tensión dramática . No dinámico obracloiro fo rmáronse os fillos e tra
ball aron como escul tores, aíncla clespois da morte do patri ai·ca. Luísa clestacou 
entre os seus irmáns e irmás pola súa sensibiliclacle e o seu refinamento, acaclan
do cotas el e virtuosismo que a situaron no máis alto da escala social á que podía 
aspi ra r un pin tor ou un escultor do seu tempo. A partir ele 1692 Luísa Roldán , 
que fora levada á corte mad riletia polo axudante ele cámara don Cris tóbal ele On
Laii ón, é nomeacl a escultora ele cámara de Carlos 11, realizando encargos para o 
pro pio monarca e Lraballos ele devoción privada, en madeira ou terracota poli
cromada, para conventos e familias nobres da capital do reino. Esta posición pri
vil exiacl a da escultora incluciu a Gilman Proske (1964) a pensar que a Virxe do 
Le ite da cated ral compostelá sería encargo da raíüa Mariana de Neoburgo, como 
regalo ó capítul o catedra li cio en agraclecemento polas atencións recibidas na ci
cl acle do Apóstolo, con ocasión da súa viaxe a Madrid para casar con Carlos 11. A 
supos ición inva lidase, sen embargo , cun elato documental do Arquivo da Cate
e! ra l el e Santiago, achacl o polo pro fesor Ta ín Guzmán (1 997) no reconto dos bens 
e alía ias do arcecliago el e Ne nclos e cóengo catedralicio, don Francisco j erónimo 
ele Cisneros, rea li zado clespois do seu pasamento en 1750. Formando parte da 
súa colección ele obras ele arte atopábase "itn quaclro con la efixie ele Nuestra Seiio
ra ciando el pecho cd Niiio y algi1n os angeles teniendo la corona, imo y otro en madera 
y pi11Laclo, con un rotulo al lacio ele cwaxo: Doiia Litisa Roldana, esailtora ele su Ma
gesLacl; pues to en marco ele madera cloraclo con sit bicl rio christalino delante". Se o re
levo chegara a Santiago como ofrenda rexia, a principios do século XVIll , non 
pocl ería estar, algúns anos despois, entre os bens privados do cóengo Cisneros. 
Máis ben parece que a Virxe do Leite fora comprada polo arcediago de Nendos 
nalgunha viaxe rea lizada á corte. O encanto e dozura da escena cautivarían a sen
sibiliclacle cultivada do clérigo compostelán que non dubidaría en levar a Santia
go tan delicada composición . María aparece enfeitada con elegantes vestimentas 
ele época, lucidas baixo o rico manto encarnado que se creba en maxestosos pre
gamentos. Séntase mm banco ele tosca fe itura e ladéase lixeiramente para aleitar, 
risotia, a Xesús. O encantador cadro, afastado da ostentación abraiante e teatral, 
habitual nas graneles composicións da época, vén marcado por un dosel sostido 
por cl ous anxos ele mórbidas anatomías , entre os que descende o Espírito Santo. 
Trátase clunha obra intimista e refinada, na litia da anunciada sensibilidade ro
cocó dezaoitesca, realizada para servir á devoción privada, máis que ó fervor dun 
pobo afeito ó efectismo dos marcos asombrosos da cultura barroca. 

13ibliografía: GlLMf\N PROSKE, B.: "Luisa Rolclán al t-.i!acl ricl ", Thc Hispanic Society, New York (fe
brci ro-abri l , 196-+); OTERO TÚ - EZ, R.: "Escultura". En El Barroco y el Rococó. Hi storia del Arte /-Iis
[!Ci nico, IV, Madrid. 1980, p. 189; Tf\ ÍN GUZMAN , M.: "f\ncla lucia y la Catedral ele Santiago, ss. 
XV ll-XV lll'". En Sc111 tia •c>-Al-A11da /11 s. Dicilogos w'lísticos parn 1111 milenio, Santiago, 1997, p. 446. 

FS. 
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A VIRXE DO PILAR APARÉCESE A SANTIAGO. 

ATRIBUiDO A DIEGO DE SANDE. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVIII. 

MADEIRA POLICROMADA. 65 X 166 X 11 CM 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CASA SACERDOTAL 

Este relevo, conservado durante algún tempo no Museo Diocesano e na actuali
clacle localizado na Casa Sacerdotal ele Santiago, realizouse como peche e com
plemento iconográfico do retablo ele alabastro regalado por john Gooclyear en 
1456 á basílica compostelá. 

Esta circunstancia condiciona non só a súa temática, posto que clito retablo está 
dedicado á vicia ele Santíago Apóstolo -dende a súa vocación ata o traslado do 
seu corpo a Santiago-, serrón que tamén determina a súa anchura e altura, ele 
acordo coas proporcións impostas polo retabliño inglés. 

O seu autor, polo tanto, está obrigaclo a clesenvolve-la escena nun longo eixe lon
xituclinal no que dispón ós personaxes cleste episodio milagreiro xunto con ou
tros elementos complementarios da narración. Curiosamente, opta polo emprego 
dunha iconografía na que só participan a Virxe do Pilar e Santiago Apóstolo, ob
viando ós discípulos deste e os coros anxélicos. 

No centro da táboa, cliviclíncloa en clúas partes iguais, situouse á Virxe que, ele 
pé sobre unha columna toscana, rebasa en altura o límite imposto polo marco 
do alLorrelevo. A súa concepción como figura ele vulto redondo, a pesar ele estar 
limi Lada no seu cl esenvolvemento tridimensional, permítelle ó escultor analizar 
minuciosamenLe o traballo da súa túnica e manto, nos cales os pregamentos 
mulLiplícanse, sendo máis profundos, dinámicos e crebaclos que os modelos cia
dos por Maleo ele Prado. Non obstante, dende un punto ele vista iconográfico, a 
imaxe de María repite o mesmo modelo que Prado clesenvolvera na Virxe do Pi
lar de San Martifi.o Pinario, é dicir, María sostén ó Neno -na actualiclacle perdi
do- sobre o seu brazo esquerclo e leva sobre a túnica e a cabeza un manto de 
perfís angulosos, o cal se recolle sobre o seu corpo ó ser sosticlo por ela e polo 
seu Filio. Como noviclacle, aproveitando a súa condición ele relevo, Diego de 
Sancle introduce o recurso pictórico ele rodear á Virxe cun halo luminoso seme
llante ó empregaclo polos obracloiros derivados da escola ele Gregario Fernánclez 
para a representación da Inmaculada Concepción. 

A imaxe ele Santiago, axeonllado no ángulo inferior clereito da táboa, repite tamén 
as características impresas no obradoiro ele Mateo ele Prado. Deste xeito, esta fi
gura orante repite o mesmo perfil de cabeza e rostro, mentres que o tratamento 
minucioso do pregamento na esclavina e o manto proporciónalle, segundo Otero 
Túnez, "un aire arcaico, moi afín coa expresiva rusticiclade do rostro e mans". A 
composición definida polas clúas imaxes sorprende pola súa rixiclez , ó clispor en 
diálogo clúas figuras que adoptan esquemas radicalmente contrapostos, a fronta
liclacle da Virxe e o perfil rigoroso ele Santiago. Dende un punto ele vista icono
gráfico , tal como viña ocorrenclo noutras obras cleclicaclas a Nosa Señora do Pilar, 
na vestimenta ele Santiago poténciase a presencia da vieira xacobea na esclavina e 
no sombreiro ele aba ancha. 

Estas clúas figuras sitúanse sobre unha paisaxe esquemática na que o obxectivo é 
crea-lo efecto pictórico ele profuncliclacle a través clunha liña ele horizonte ondu
lada e pequenas notas naturalistas, ele árbores e rochas na distancia. Mesmo o mo-
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vemento ondulante desa paisaxe na parte media da táboa, máis acentuado que no 
resto da composición, podería ser un intento de localización realista do aconte
cemento á beira do Ebro. Neste sentido tamén se debe interpreta-la igrexa, con 
cúpula central e torres angulares, situada no ángulo esquerclo da táboa. O seu es
quema responde ó que Felipe Sánchez e Teodoro Ardemáns,- tal e como sinala 
Otero Núñez, concibían nas reformas da basílica do Pilar de Herrera. Estas solu
cións paisaxísticas deben poñerse en relación, non só co obracloiro de Mateo de 
Prado, senón tamén cos relevos que, a principios do século XVII, realiza Grego
rio Español para o retablo das reliquias da catedral compostelá, situado xunto á 
capela ele San Fernando, lugar onde se encontraba esta obra orixinalmente . 

Bibliografía: FOLGAR DE LA CALLE, Mª.C.: "Virgen del Pilar". En Sa nliago de Compostela. 1000 
ans de Pélerinage fatropéen Gante, 1985, p. 457; GARCÍA IGLESIAS, j.M.: "Repertorio iconográ
fi co mariano en la catedral de Santiago y la Corticela". En 11 Semana Mariana en Compostela, San
tiago de Compostela, 1996, pp. 15-46; LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: "El Barroco". En Gran Enciclo
pedia Temálica de Galicia. Arte, \( Barcelona, 1988; OTERO TÚÑEZ, R.: "Vírgenes «aparecidas» 
en la escultura santiaguesa'', Compostellanwn , III , 4 , Santiago (1958), pp. 167-192 . 

J.M.M.M. 
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VIRXE PEREGRINA DO ARENTEIRO. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVIII. MADEIRA POLICROMADA. 78 CM 

SAN XOAN DE BARRAN (PIÑOR DE CEA, ÜURENSE). CAPELA DA PEREGRINA 

O tema iconográfico identifícase coa Fuxida a Exipto da Sagrada Familia, segun
do o texto evanxélico ele Mateo 2, 14, considerando esta viaxe como unha "pere
grinación". Componse o grupo ele clúas figuras: a Virxe co Neno en brazos, mon
tada "ó estilo ele muller" sobre un burriño que levanta unha das súas patas para 
da-la sensación ele trote, e San Xosé, que, cliante, conduce a cabalgadura. Tóu
canse os tres personaxes con tricornes, segundo a moda do século XVIII. 

Estas tallas son obxecto ele viva devoción nun pequeno santuario nacido á beira 
do cami!lo ourensán a Compostela na parroquia ele Barrán, concello de Piñor ele 
Cea, e nas proximidades do río Arenteiro, de, aí que se denomine a esta imaxe e 
ó seu santuario como "Peregrina do Arenteiro". 

Atopámonos coa inxenua frescura da arte popular, realizada sen pretensións de 
alta estética e sen apostar por renovados repertorios formais, pero co atractivo do 
auténLico. É unha talla dun descoli.ecido escultor local que se entretén en facer 
patente a tenrura e en plasmar con acerto unha imaxe case do cotiá, á que se pre
tende dotar dunha cena so lemnidade, que non consegue desbancar, sen embar
go, a atractiva simplicidade, sentando a Nosa Señora na cadeira en aspa do asno 
como se se tratara dun trono. 

A policromía, renovada fa i algunhas décadas, pero mantendo o espírito da orixi
nal, insiste nunha viveza cromática sempre aceptada e case demandada polos co
mitentes do mundo rural. 

O santuario, que ata 1784 se charnou ele Santa María das Neves, mudará dende 
entonces a súa titulariclade dentro clun clima efervescente da advocación de Ma
ría Peregrina, que dende Sahagún e dende Pontevedra se difunde con éxito, prin
cipalmente no contorno dos camili.os que levan a Compostela. 

Estivo exposta na rnostra "O Apóstolo, Ourense e os Camiños" (Ourense, 1993). 

Bibliogrníía: Garcfa Alén, A.: "Origen y extensión del culto a la Virgen Peregrina", El Museo de 
Po11tcvcdrn , XIV, Pomeveclrn (1960); GONZl\LEZ GARCÍA, M.A.: "Las Nieves y la Peregrina del 
Arenteiro, en Barr:\n (Ourense)", Bolctí11 de Es t11dios del Sc111i11ario Fontán-Sarmiento, nº 9, San
tiago ele Composteln (1988); LlMlA GARDÓN, EJ.: "Aclclencla sobre la capilla ele la Peregrina 
del Aremeiro (Barrán-Pi1ior ele CeN'Ourense)", Bolctí11 de Est11dios del Sc111i11ario Fontán-Sarmien
lo, nº 11 , allliago ele Compostela (1990). 

M.A.G.G. 



T ODOS CON SA TIAGO 

103 



T DOS ON SANTIAGO 

104 

EXVOTO DE DON GONZALO DE MANUEL LANZÓS. 

ATRIBUÍDO A DOMINGO ANTONIO UZAL. 1724. ÓLEO SOBRE LENZO. 120 X 151 CM 

DN. GONZALO DE MANVEL. LANZOS l TABOADA. HIJO DELOS SRES. CON

DES DELA FVENTE DEL SAVCO. l NIETO DELOS EXC~105 • SRES.CONDES DE 

MAZEDA. TUVO LAS BIRVELAS DE HEDAº DE 

SIETE AÑOS. l AVIENDO ESTADO MVI DE PELIGRO. COBRO SALVº PER

FECTA POR'"' INTERCESION. l PIEDAº DELA PVRISSIMA l 

MILAGROCISSIMA VIRGEN DELA BARCA, l ENRECONOCIMIENTº DESTE 

SINGVLAR BENEFICIO SEDEDICA ESTE RETRATO ENSV 

SAGRADO TEMPLO. AÑO DE 1724. 

MUXÍA (A CORUÑA). SANTUARIO DE NOSA SEÑORA DA BARCA 

Esta obra, posto que se trata clun exvoto, responde a unha expresión de agraclece
mento e devoción propia ele calquer santumio. Nembargantes, tanto polo seu tamaño 
como pola súa posible autmía, é necesmio incluíla dentro da pintura barroca galega. 

Ta l como se expón no cartel situado na parte baixa do lenzo, nel aparece don 
Gonzalo el e Manuel Lanzós en actitucle orante, axeonllaclo ante o altar ele Nosa 
Señora da Barca. Este va i vestido cunha rica casaca de cor carmín e bordados clou
raclos minuciosamente tratados. A calidez do seu coriclo contrasta coa palidez en
íermiza do seu rostro, onde é evidente a vocación realista do seu autor. 

Frome a el, dentro clunha estructura arquitectónica ele difícil definición -supo
iiemos que se trata do camarín el e Nosa Señora-, é posible ver como clous an
xos recoll en unha pesada cortinaxe para que, sobre o altar, o devoto conde poicla 
comempla- la imaxe da Virxe, que ten un tratamento que delata un sentido escul
tóri co, tanlo no pregamento das teas corno na súa rixiclez, que está indicando a 
existencia clunha trampa "ó divino obrigaclo", se é que fora posible diferenciar en
tre un emprego forzado e outro libre deste recurso ilusionístico. 

Como peche da escena, buscando a sensación de profunclidacle, o pintor situou 
no ángulo superior esquerclo do cadro, unha ampla cortinaxe gra que deixa ver, 
ó fondo, unha porta e unha paisaxe mariña. 

Esta tea sitúanos ante un artista dotado para o debuxo, preocupado pola minuciosicla
cle ornamental e o realismo, coñececlor das fónnulas retratísticas imperantes na primei
ra metacle do século XVIII, cunha pincelada miúda e apretada e unha paleta dominada 
polas tonalidades azuladas e frías , que, en ocasións, anímase con outras máis cálidas. 

Se ben carece de firma, é posib~e que o seu autor non sexa outro que Domingo 
Antonio Uzal, pintor compostelán que, en 1726, contratou coa excelentísima se
ñora clona Teresa Taboada Castro y Villamarín a pintura e o domado do retablo 
da Vi rxe da Barca. Se isto poidera ser constatado documentalmente, estariamos 
ante a segunda obra coñecida deste artista que, segundo Murguía, "compartía con 
Bouzas, fili o, a gloria ele ser dos máis afamados pintores do seu tempo". 

Bibliografía: COUSELO BOUZAS, j.: Galicic1 m"lística en el siglo XVIII y en el primer tercio del XIX, 
antiago de Compostela, 1932, p. 637; LL01vlPART, G.: "De la nave de la Virgen a la Virgen de 

la Nave", Trnzc1 y Ba::a, 2 (1973), pp. 107-1 32; MONTERROSO MONTERO, j.M.: "La obra de 
Domi ngo Antonio de Uzal y el Samuario de Nuestra Señora de la Barca de Muxía", Abren le. 27-
28 (1995- 1996), pp. 233-250; MU RGUÍA, M.: El arte c11 Santiago c/11rnnte el siglo XVlll y noticia 
de los artificcs que jlorccicro11 en dicha ci11clacl y ccntwia , Mad rid, 1885, p. 233 . 

J.M.M.M . 
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VIRXE DO PILAR. 

FINAIS DO SÉCULO XVIII . . ESCULTURA DE ALABASTRO. 57 X 22 X 12,5 CM 

AS PALMAS. MUSEO DI OCESANO DE ARTE SACRA 

Esta escultura ele Nosa Señora do Pilar, hoxe no Museo Diocesano ele Arte Sacro, 
procede do primeiro mosteiro cisterciense, populannente coñeciclo como das ber
nardas, fundado na illa ele Gran Canaria en 1592 polo bispo don Fernando Suá
rez ele Figueras. Suprimido este mosteiro na desamortización ele Menclizábal, as 
súas pertenzas foron clistribuíclas entre as igrexas pobres da cliócese, segundo 
mandato do entonces bispo clonjuclasjosé Romo y Gamboa. Localizada nun prin
cipio na ermicla do Espírito Santo, fo¡ posteriormente destinada á nova parroquia 
el e San Bernalclo, dende onde pasou en 1971 a este Museo. 

A escultura consta ele tres partes perfectamente ensambladas entre si. Realizada en ala
bastro, material ele importanción nestas illas, polas súas liñas estilísticas póclese datar 
cara a finais do século XVH. Aíncla conserva algúns restos ele policromía. -

Q ui za is debido á súa menor capaciclacle expresiva, sobre todo en manifestacións 
patéti cas, a escultura en pecl ra branca non é abundante nas illas. Nembargantes, 
os exemplares ex istentes presentan a través clun fino e delicado acabado manifes
tacións ele gran perfección e tenrura; características que se reflicten non só nesa 
fermosa imaxe da Virxe do Pilar, senón noutras da súa mesma natureza como a 
Virxe da Pe1ia en Fuerteventura (século XV), ou as existentes na Catedral ele Ca
nari as e no mesmo Museo Diocesano ele Arte Sacro das Palmas. 

J.1.1. 
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APARICIÓN DA VIRXE DO PILAR Ó APÓSTOLO SANTIAGO. 

ANÓNIMO ARAGONÉS (VIRXE) E DIEGO fERNÁNDEZ DE 5ANDE (APÓSTOLO). 

ÜBRADOIROS DE ZARAGOZA E COMPOSTELA. 1721 E 1723, RESPECTIVAMENTE. 

ALABASTRO, XASPE, MÁRMORE, VIDRO E MADEIRA, CON DOURADOS EN DETALLE. 

43 X 17 ,5 X 15 CM. (VIRXE) / 56 X 58 X 15 CM (FUSTE DA IMAXE) / 

62 X 27 X 28 CM (APÓSTOLO). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CATEDRAL, RETABLO DE NOSA SEÑORA DO PILAR 

Na diócese compostelá, a carón da trascendencia do signo xacobeo, merece igual
mente ser posta ele relevo a importancia que sempre se lle concecleu ás clevocións 
marianas. Nembargantes, a introducción do culto á Virxe do Pilar ele Zaragoza en 
Santiago parece ter siclo moi tardía, acrecenta no século XVII e aclquire mesmo 
unha maior relevancia nos primeiros anos do século XVIII. 

Durante o episcopado ele frei Antonio ele Monroy (1686-1715), un dos prelados 
máis xenerosos da sede, o culto á Virxe aragonesa creceu considerablemente. En 
1711, canelo en Santiago se vive o apoxeo pilarista propiciado polo mecenaclo ar
tístico e as eficaces directrices xacobeas do arcebispo, Monroy manifesta ó Cabi
do o seu desexo de concluí-las obras da sacristía nova que entonces se estaba 
construíndo na Catedral e colocar alí un altar dedicado á Virxe do Pilar, aclemais 
da súa propia tumba. ó ser consentida a súa pretensión, esta sacristía vai acabar 
por conve rterse na capela homónima que coñecemos. Os seus argumentos recó
ll eos a esc ritura de fundación, segundo lectura que dela fixo o profesor Otero Tú
nez , nesLes Lermos: "Y considerando será del mayor agrado ele Nro. Seflor-y venera
ció11 ele la Rey na ele los angeles y consuelo ele los muchos peregrinos que ele la Chris
lic1nclc1cl y l~eynos mas remotos bienen a bisitar el Citerpo ele nuestro Santo apóstol, Pa
trón, tu.telar y defensor ele las Espaiiass, el Seiior Santiago Zevecleo, qite se venera en 
es te sagrado templo, el hallar en el itna copia ele la mas Divina y primera Peregrina, 
que goza ndo aun ele vicia mortal bino desde ]ernsalem a bisitar a nro. Sagrado Aposto! 
a Zaragoza puesto en oracion ... ., y justamente para aumento de la devoción ch1istiana 
un traswnpto de aquella imagen bella a quien tributó Espafla la primera veneración, 
colocar en dicha Sta. Iglesia una copia ele su sta. ymagen wia clevocion resplancleze en 
el santuario que se yntitula nues tra se fwra ele! Pilar ele Zaragoza, la cual dejó allí colo
cada sobre la misma columna, en qite bino ele ]ernsalem peregrinando la Reyna del Cie
lo asistida ele ynnumerables Angeles a bisitar a sit sobrino 1rnestro sagrado Apóstol...". 

O retablo desta capela está en mans de Miguel de Romay no ano 1718, mentres que 
hai que poñer unha parte da súa irnaxine1ía en relación con Diego ele Sancle, a quen 
se debe a figura orante do Apóstolo. Sabemos que a imaxe da Virxe do Pilar foi en
cargada a Zaragoza, con intención de ter unha boa reproducción da aragonesa. O gm
po escultórico que o preside recolle a iconogr~fía que dende comezos do século XVIII 
ocupa numerosas creacións plásticas en todo o territorio hispano, como consecuen
cia do acrecentamento do culto. De acorclo co programa cleseñaclo polo arcebispo 
Monroy, representa o momento no que, segundo a tradición piadosa acollicla pola 
lgrexa, a Virxe se lle apareceu a Santiago o Maior para confortalo na súa misión evan
xelizadora canelo este se atopaba predicando á beira do Ebro, encargánclolle a cons
trucción dun templo cleclicaclo ó seu nome; terna que reitera o lenzo pintado en 1721 
por juan Antonio García de Bouzas para o mesmo con,\.'Unto. 

A escena presenta a tradicional composición apiramiclacla da Virxe co Neno en 
brazos, erguida sobre o pilar coa cruz equilátera , e ós pés o Apóstolo, interpre-
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taclo como un peregrino máis, axeonllaclo en sentida actitucle ele oración. Tal e 
como se di na f unclación, a escultura da Virxe é un ha réplica da imaxe que se 
venera en Zaragoza, obra ele finais do século XV ou comezos do XVI, a poñer 
en relación con artistas da escala aragonesa que, como Gabriel joly (tl538) e 
Damián Forment (tl540), traballaron nos graneles retablos ele alabastro da Seo 
e do Pilar ele Zaragoza por estas mesmas elatas. Nela, María cobre a cabeza, co
roacla, cun veo ele finas teas que recolle o seu cabelo e enmarca as faccións re
dondeadas do seu rostro vivido . Viste túnica longa e ele talle alto, atada cun cin
to ele fibela, que cae en amplos pregamentos verticais crebaclos sobre o calzado. 
O manto cruza a figura clun lado a outro para pender anguloso dende o brazo 
que porta ó Neno cun abano ele amplos pregamentos, mentres que o costado 
contrario fai aceno ele suxeita-lo pano coa man, reforzando con iso a corporei
clacle da imaxe e servinclo tamén para cubrí-lo espiclo carpo do Fillo. Este, son
rinte, amasa unha anatomía ele formas branclas e carnosas, como é igualmente 
característico da súa infancia a natural inquietucle do xesto que rompe coa 
frontaliclacle ele María. O Neno clirixe a súa mirada ó espectador, mentres que 
ca lle coa man clereita o veo da Nai, do que tira, xesto que, para Trens, é unha 
fórmula pudorosa ele representación da Virxe do Leite. Coa outra man suxeita 
unha ave, meticulosamente tallada, que se pode interpretar cun significado va
riado xa que se trata "clun dos atributos máis amigos e ele máis difícil repre
sentación", segundo dita autor. 

O grupo inclúe a figura orante ele Santiago axeonllaclo ante a imaxe da Virxe 
Nai. VisLe o Lraclicional enfeite do peregrino; é dicir, a túnica longa ele abrigo, 
cubena por unha esclavina toucacla cunhas cunchas xacobitas, o zurrón ele via
xe e o bordón coa cabaza, a cal apoia sobre un dos seus ombros. En valoración 
do profesor Otero Núfi.ez, os pregamentos angulosos do vestiario e a técnica 
detallista outórganl le un aire arcaico, moi afín coa rusticiclacle do rostro e as 
mans. Con ela, os cabelos e a barba clouracla intensifican a devota expresión do 
seu rostro e acentúan efectos plásticos vencellaclos á suntuosiclacle. A través da 
imaxe apostó lica, a escultura ele María percle significación icónica para adquirir 
un sentido ele presencia viva na súa aparición en carne mortal ó santo. Relació
nase aclemais iconográficamente a devoción mariana co fenómeno da peregri
nación xacobea, fomentando a práctica peregrinatoria a Santiago previa visita ó 
afamado santuario do Pilar ele Zaragoza. 

Tipoloxicamente, a aparición da Virxe do Pilar ó Apóstolo Santiago responde a 
un modelo que coñeceu unha gran difusión nos tempos do barroco. Sen saír
nos da cliócese, dentro ele análogas características estilísticas, merecen ser lem
braclas a representación que remata o órgano do lado da epístola na propia ca
tedral compostelá (Miguel Romay, 1713), así como a procedente da capela de 
San Fernando (probablemente obra ele Diego ele Sancle, ca. 1728), ou as exis
tentes no mosteiro ele San Martiño Pinario (atribuida a Mateo ele Prado, media
dos do século XVII) e o convento de Santa Clara (do círculo ele Mateo Prado, 
da mesma elata). Xa fóra ele Compostela , o grupo que preside o retablo maior 
da colexiata de Iría (Miguel ele Romay, 1714) e aquel procedente do antigo re
tablo maior da igrexa ele Santiago da Pobra do Deán (anónimo compostelán, 
1744) clan boa mostrada suxestión que exerce o episodio na arte galega . 

A.J.G.M. 



Bibliografía: BARR!OCANAL LÓPEZ, Y. : "El grabado compostelano en el siglo XVIII", A Coruña, 
1996; GARCÍA !GLES!AS,j.M.: A Catedral de Santiago e o Barroco, Santiago, 1990; ldem, O Ba-
1Toco 1 e O Barroco//. Galicia Arte, Xlll y XIV, A Coru!'ia, 1993; ldem, "A Idade Moderna". En A 
Catedra l de Santiago de Compostela, A Coru!'ia, 1993; OTERO TÚÑEZ, R. : "Vírgenes «aparec i
das» en la escultura santiaguesa", Compostellanwn, lll , 4, Santiago (1958), pp. 167-192; RÍOS 
M!RAMONTES, M.T.: "La Capilla -del Pilar de la catedral de Santiago", Co111postella11u111 , XXV, 
Santiago (1980) , pp . 125-130. 
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Camiños e devocións a Compostela 

"Ó chegannos a unha pequena montmia chamada o Monte 

Gmulio, ancle clescubrímo-lo tan clesexaclo e aclmnado Santiago, 

distante ¡JJ"eto de media legua, descuberto subitamente, 

postnínclonos, e pala gran alegría caeron dos olios as bcígoas, e 

comezmnos a canta-lo-Te Dcum; pero dilos clous ou tres versos, 

e non mcíis, país non pocliamos pronunciar palabra palas 

moitas bágoas que abonclosas saían dos olios con tal compaixón 

que o corazón estremecia e os continuos prantos fixeron para

lo canto, ata que, aliviado o pranto, volvemos dici-lo 

principiado Te Dewn, e asi cantallilo, conti111wnws clescenclenclo 

ata cl1egannos ó burgo, que é fer;noso e grande e sempre en 

obra; pasado o burgo, chegamos cí porta". 

Domcnico Laffi 

"Causa alegria e admiración cont empla-los coros ele peregrinos 

ó pé do altar do venerable Santiago en perpetua vixilancia: os 

teutóns a un lacio, os francos a outro, os italianos a out ro; están 

en grupos, levan cirios prencliclos nas stias mans; por isa tocia a 

igrexa se ilumina como o sol mm gran día moí claro. Cacla un 

cos se us compatriotas cumpre individualmente con mestría as 

vixilias. Uns tocan cítaras, outros liras, outros tímpanos, outros 

frautas, caramelas, trompetas, arpas, vio!íns, roelas blitcínícas 

ou galas, outros cantando con li ras, outros cantando son 

acompmiaclos con diversos inst.nnnentos, pasan a noíte en vela; 

outros choran os seus pecados, outros len os salmos, outros clan 

esmolas ós cegos. Ali poden escoítarse cliversiclacle ele línguas, 

diversas voces en idiomas bárbaros; conversas e cantinelas en 

teutón, inglés, grego e nos idiomas cloutrns tribos e xentes 

diversas de tódolos climas do mundo. Non existen palabras nin 

linguaxe nas que non resoen as stias voces. Estas vix ilias son 

celebradas ali coiclaclosmnente; uns ve11en, outros retírnnse e 

ofrecen na süa varíeclade diversos dons. Se algiin se acl1ega 

triste, marcha alegre. Ali celébrase continua solemnídade, a 

J estíviclade prepárase coíclaclosamente, cí esclarecida 

celebriclade réndeselle culto de día e ele noite, louvanzas e 

gozos, alegría e contento, en comün se canta. Tóclolos días e 

noites en ínínterrompicla solemnid(l(le, en continuo cont ento, 

celébranse os cultos para a gloria do Se1ior e do Apóstolo ... ". 

"Líber Sanctíjacobi", Veneranda Dics 





CAMIÑOS E DEVOCIÓNS CARA A COMPOSTELA 

juan M. Monterroso Montero 

n 1982 , nunha alocución efectuada polo Sumo Pontífice Xoán Pau
lo II dende a Catedral de Santiago de Compostela , este referíase a 
Europa como unha unidade homoxénea no espiritual que tiña un 

dos seus pilares no fenómeno da peregrinación. "A peregrinación a Santiago -

dicía- foi un dos fortes eiementos que favoreceron a comprensión mutu~ dos 
pobos europeos tan diferentes, cos latinos, os xermanos, os celtas, anglosaxóns 

e eslavos. A peregrinación achegaba, relacionaba e unía entre si a aquelas xen
tes que, século tras século , convencidas _pola predicación das testemuñas de 

Cristo, abrazaban o Evanxeo e contemporaneamente, pódese afirmar, xurdían 
como pobos e nacións". 

En efecto , a peregrinación ten un carácter sigular dentro do cristianismo 
posto que, máis alá da simple viaxe individual ou colectiva emprendida co ob

xectivo ele visitar un determinado lugar, onde se manifesta a presencia dun poder 

sobrenatural, simboliza, dende un punto de vista ascético, o paso do home pola 

terra nunha peregrinación cara a Xerusalén celestial. Nun primeiro momento, con 
toda seguridade dende a paz de Constantino, as peregrinacións encamíñanse cara 

a aqueles lugares que o Redentor Santificara coa súa presencia; máis tarde serán 

Roma, onde se achan as tumbas de San Pedro e San Paulo, e Santiago de Com
postela, lugar no que se veneran os restos do Apóstolo Santiago o Maior e con

sérvanse as reliquias ele Santiago Alfeo, as cidades que atraian a atenció_n dos fieis. 

A trascendencia <lestes fenómenos vai máis aló do simplemente relixioso 

para conventerse en feitos· culturais de primeira orde, como se intúe na Histo1ia 
Compostelana, cando os seus autores poñen en boca do embaixador do emir Ali -
ben Yusuf (1106-1142) , en misión diplomática á corte compostelá de dona Urra

ca, as seguintes palabras: " ... ¿Quen é tan grande e excelsa personalidade, Santia

go, a quen acoden a rezar innumerables cristiáns do outro lado dos Pirineos e de 
máis lonxe aínda? É tan grande a multitude dos que van e veñen, que a penas se 

pode transitar pola calzada cara a Occidente". 

O que se infire desta pregunta retórica, posta intencionadamente en boca 
daquel que, pola súa condición de infiel, debería sentir un íntimo rexeitamento, 

máis que unha admiración mal disimulada pola peregrinación xacobea, é o que, 

dende fai algúns anos, se puxo de relevo. En efecto, en 1987, o Consello de Eu

ropa declarou o Camiño de Santiago itinerario europeo, posto que a identidade 
cultural do continente "fíxose posible a través da existencia dun espacio ... carga

do de memoria colectiva e cruzado polos camiños capaces de supera-las distan-
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cías, as f ronteiras e as linguas". Algo moi parecido ó declarado polos Ministros ele 
Cultura do mesmo Consello que consideraban , en 1993, que "o Camiño de San

tiago fara durante séculas un eixe básico na construcción histórica e na formación 

da iclentidacle europea ... un ámbito de encontro e intercambio cultural". 

Sen embargo, esta imaxe patrimonial e conservadora das rutas de peregri

nación é algo demasiado recente e próximo no tempo. A pervivencia dos cami
ños ca ra a Santiago d ébese explicar dende a súa condición de eixe esencial da tra

dición cristiá europea, dentro do cal un gran número ele devocións relixiosas en
contraron un ámbito singular ele expresión. É este, o clevocional, un patrimonio 

cultural que nace no mesmo Camiño, a medida que se avanza por el. Igual que 
era preciso que as ru tas ele peregrinación contasen cunha infraestructura viaria, 

hospi talaria e asistencial mínima que lles faciltase a marcha a aqueles peregrinos 
que acudían dende os recantos máis agachados ele Europa, tamén era necesario 

que, durante o traxecto, recibisen o apoio espiritual doutras devocións diferentes. 

O termo "devoción", a devotio latina, adquire neste caso o seu significado 

pleno, pasto que se re fire tanto á dilixencia en servir a Deus na gabanza, o culto 

e a oración, na aplicación ó seu servicio, como á práctica relixiosa particular que 
a lgrexa recomenda e autori za no momento no que a alma se sente atraída a cen

tra- las súas prefe rencias ca fin ele achar así un medio mellar de servir de forma 

plena a Deus. Ámbalas cl úas orientacións serven para poder chegar a sistematizar 

clous ti pos ele clevocións diferentes: as correspondentes a aqueles santos qtie en

tencleron que o mella r se rvicio que lle poderían ofrecer a Deus era a súa entrega 
ó Cami1io, senda a súa actividade nel a que lles concede a santidade; e a multi

tucle de clevocións ma rianas que proliferan ó longo do Camiño. Á marxe deben 

quedar aqueles santos peregrinos que, movidos pola súa devoción a Santiago , po
tencian coa súa presencia o Camiño Francés. Entre estes últimos habería que des

taca r a San Francisco ele Asís, San Domingos de Guzmán, San Franco de Sena, 

San Atilano, San Froilán, Santa Sabela de Portugal ou Santa Bríxicla. 

Os constructores do Camiño 

De acordo ca xa sinalaclo por outros moitos autores, a construcción do Ca

miño xacobeo non se debe só á intervención de emperadores, reis, nobres, papas 

ou arcebispos. Xunto ós seus nomes deben situarse os daqueles individuos que 
entregaron a súa vida ó servicio dos peregrinos que transitaban aquela ruta, como 

medio de servi.r a Deus e ó seu glorioso Apóstolo Santiago. O seu número é moi 

elevado; sen embargo, son cinco os que, como indicou Bango Torviso, están na 
mente dos "marchad ores da fe", "pois gracias á súa abnegación poden superar con 

algo máis de comodidade a fa tiga da longa viaxe, a dureza do sendeiro, a incle

mencia da climatoloxía e, ás veces, a indiferencia, senón a violencia , das xentes": 

SAN DOMIN GOS DA CALZADA. Este santo rioxano do século XI -ma
rre no ano de 1109- , pode definirse como o artífice do Camiño francés da Rio

xa. Coñeciclos son os seus labores como constructor de pontes e calzadas que fa -



cilitaron o tránsito dos peregrinos. Ben salvando o río Oja, gracias a unha ponte 
de madeira , ben construíndo calzadas que conducisen cara ó occidente peninsu
lar salvando o río Arlanzón, terreo pantanoso, selvático e perigoso polos saltea
dores que o habitaban, ou que levase directamente de Nájera cara a Grañón por 
medio doutra ponte pétrea que volvía a salva-lo río Oja. 

É tamén fundador dun centro hospitalario, destinado ó cuidado dos pereg1i
nos, que co paso do tempo se convertilía na actual Santo Domingo de la Calzada. 

A súa memoria mantense viva gracias ó sepulcro do Santo localizado na súa 
Catedral, un quiosco de alabastro realizado por Rasines a partir dun deseño ele Vi
garny, e polo curral, situado no cruceiro da basílica, no que os viaxeiros poden aín
cla ver un galo e unha galiña que recorclan a lencla cantada na copla "Santo Domin
go ele la Calzada, onde cantou a galiña despois de asada". Künig apúntao no 1495 
clicinclo: "non esquéza-la galiña xunto ó altar, e consiclerarala ben, pensa que _Deus 
pode facer milagres; e eu sei ben que non é mentira que escaparon do asador, pois 
eu mesmo vino cuarto onde botaron a anclar e o fogar onde foron asadas". 

SAN XOÁN DE ORTEGA. Discípulo de San Domingos da Calzada, con 
quen permanecerá ata a súa morte, é á vez peregrino, xa que viaxa a Roma e ós 
Santos Lugares, e constructor do camiño, posto que ó seu regreso ele Xerusalén, 
sorprendido por unha tormenta, invoca a San Nicolao ele Bari prometéndolle le
vantar un oratorio no seu honor. 

A súa promesa cúmprea, como se pode observar no seu testamento 
(1152), canelo declara, tal e como o recolleu Bango Torviso: "No nome ele Deus, 
saiban todos, así os presentes como os vindeiros, que eu, juan ele Quintanaorclu
ño (vila do norte ele Burgos da que era natural), pola gracia de Deus Señor ele Or
tega, da igrexa ele San Nicolao e da casa que, para o servicio dos pobres, levantei 
no Camiño ele Santiago, co meu irmán Martín, e por conta dos nosos propios 
bens así como do seu territorio , que ata aquí foi goricla de laclróns que ele noite e 
ele día roubaban e mataban moitos peregrinos que se clirixían a Santiago". 

O seu corpo repousa na cripta da igrexa románica ele San Xoán ele Ortega, 
onde un letreiro explica como, no momento de abrí-lo seu sepulcro para trasla
da-los seus restos, púiclose comprobar que estes estaban incorruptos e que, mila
grosamente, a capela encheuse ele abellas brancas. 

SAN VEREMUNDO DE IRACHE. Este monxe benedictino, profeso no 
mosteiro ele Santa María ele Irache, é o exemplo máis acabado claqueles santos que 
son lembrados polas súas accións caritativas cos peregrinos. Con el pode abrirse 
o grupo ele "santos hospitaleiros". 

A súa vida sitúase entre as localidades navarras de Villatuerta e Arellano, 
onde nacería no 1020, e o mosteiro ele Irache, onde chegou a ser abacle. Dende 
1969 recoñéceselle como patrón oficial do Camiño ele Santiago en Navarra. 

O seu labor caritativo entre os pobres e peregrinos que chegaban ó mos
teiro é minuciosamente descrito por Yepes quen, aclemais, insiste na extremada 
humildade do Santo e no seu poder taumatúrxico: "moi a principios da súa profe-
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sión e11 come11cloiille o abacle o coi dacio ·da portería, oficio ele vellos e virtuosos, como cleii 
a entender San Berna/do. Nes te destino clistínguese singularmente na cariclacle para cos 
pobres, cheganclo a extremos ele ser/le preciso ó abacle poi'ter límites ós piadosos excesos 
do seu sobrii'to ... Despois qi1e clixo, resplancleceii San Veremunclo con don ele Jacer mila
gres, e que explica os ciemos dos ca rpos dos homes, e que ciaba vista ós cegos, e sanaba 
diferentes enfermiclacles, vén clicil; qLLe noso señor por San Vere11rnnc10 obroLL coi1sas es
tupendas e milagrosas .. . " 

SAN LESMES. Trátase, novamente, dunha figura vencellada estreitamente 
coa regra monástica de San Bieito, -á cal abraza durante a súa peregrinación a 

Roma ó coñecer a San Roberto, abacle do mosteiro benedictino de Casa ele Deus
e a coroa española, posto que chega a España chamado por Alfonso VI , clesexoso 
ele reform a-los costurnes relixiosos no seu reino . 

A súa estancia xunto ó rei e, sobre todo, o apoio cleste, favoreceu a crea

ción do mosteiro ele San Xoán Bautista e da capela ele San Xoán Evanxelista. Den

de as súas dependencias atendía ós peregrinos qu~ ían camiño ele Santiago. 

Na actualiclacl e aíncla pervive o recorclo da presencia do Santo na ciclacle 

burga lesa , como se pode observar no Hospital ele San Xoán e a igrexa ele San Les
mes, reconstruícla no século XV No interior clesta encóntrase o vulto funerario do 

Sa mo datado a fin ais do século XVl. 

SAN AMARO . Ó igual que San Lesmes -interpretación castelá ele Aclelel
mus-, a o ri xe cl esLe Samo, sumamente popular e apreciado entre os burgaleses , 

era rrancesa, senclo o seu nome unha traducción ele Mauro . 

A tradición transmitida polo padre Flórez sitúao no século XIII , como un 
máis dos peregrinos que tras viaxar a Compostela aséntase en Burgos, onde cles

tacou polos seus labores ca ritativos dentro do Hospital do Rei. 

Bango Torviso recolle a clescrición dacia por Flórez coas seguintes palabras: 

"Volveu ó Hospital do Rei ... onde Deus o chamara a sacrificarse ó seu servicio no 
máis admi rable emprego da ca riclacle; e entrando na enfermería, pecliu ós minis

tros que lle permitisen face-las camas, limpa-los vasos, e servir en canto puiclese 

ós enfermos .. . Déronlle o título ele ministro dos pobres e, vénclose co logro dos 
seus desexos, empezou a desempeña-lo cargo con vixilancia, utiliclacle dos pere
grinos e edificación ele tocios ... " 

Santa María do Camiño e outras devocións marianas 

Unha deticla revisión das devocións marianas difundidas ó longo do 

Cami1io el e Santi ago sinala que era esta a devoción máis estendida . Non é es

Lra1io se ternos en conta que a Virxe María, á marxe de tódalas aclvocacións 
que se ll e queira asignar, é a nai do Redentor, a gran intercesora ante o seu fi
lio polos pecados dos homes. Pero ademais , como lembra Rey Martínez, no 
caso do Após tolo Santiago materialízase "o amor á Nai; nai do Redentor; nai 

- por dispos ición de Xesús- do seu privilexiado irmán ; nai que vivía na súa 



propia casa; nai da nacente Igrexa , na santificación da cal ela debía intervir 
eficazmente coa súa mediación, como eficazmente interviría cos seus rogos no 
simbólico milagre de Caná''. 

Neste marco ele actuación apostólica, non só son de interese os milagres 
de vinculación mariana que ocorren no Camiño , senón tamén aquelas devocións 
particulares que se potencian. 

Entre os primeiros bastaría lembrar como en Puente la Reina, un chori -
paxaro en vasco- de vez en canelo achegábase á imaxe da Virxe, acubillada 
nunha pequena capela en medio da ponte, e limpábaa coa auga que transpor
taba no seu peteiro. A Virxe de Chori, tal e como se coñece, fo¡ trasladada en 
1843 ó interior da igrexa ele San Pedro. Pola súa parte, en Villalcázar ele Sirga, 
en competencia co Camiño de Santiago, xorde o culto a Santa María a Branca 
de Villalcázar, os milagres da cal acostumaban recaer en peregrinos a ComJJOS
tela, e así a difundiu Afonso X nas súas Cantigas: "Esto foi en aquel tempo/ Que 
a Virgen comec;:ou / A facer en Vila-Sirga / Miragres, porque sanou / a muitos 
d'enfermiclades / Et mortos ressocitou / Et por ende as gentes algo / Comenc;:a
ban d'y facer. / Come sofre muj gran coita / O om'en cego seer, / Assi faz gran 
piedad/ A Virgen en ll'acorrer". 

Entre as segundas, cabería destacar tres advocacións que teñen a súa ori
xe no Camiño de Santiago: Nosa Señora de Rocamador, a Virxe Peregrina e Nosa 
Señora do Camif'10. 

NOSA SEÑORA DE ROCAMADOR. Esta devoción mariana clébese cir
cunscribir no ámbito da Virxe Misericordiosa, posto que, para o peregrino, Roca
maclor é sinónimo de hospital e albergue. Así se a invocaba na antífona da Salve 
do século XI, atribuída a Hermanus Contractus, como Regina misericordiae. 

A súa orixe, seguindo a Cuencle e Izquierdo , débese remontar a unha len
da medieval segundo a cal, o publicano Zaqueo, preclicou a palabra de Deus na 
Galia trala aparición da Virxe. Polo que se refire ó seu nome, segundo-Huidobro 
e Serna, débese relacionar cun anacoreta que vivía na gruta onde estaba a imaxe , 
senclo a paisaxe penedosa a que daría nome á advocación. 

A partir deste momento , a devoción a Nosa Señora de Rocamador será 
unha constante nas traclicións do Camiño , e así se recolle na cantiga 158 de Afon
so X e en Los Milagros de Nuestra Sei'wra de Gonzalo de Berceo. 

De acordo cos autores mencionados con anterioridacle, a devoción a Nosa 
Señora de Rocamador impórtase dende Francia, implántase en Estella e, dende aí, 
clifúnclese por tocia a Península, fundándose numerosas igrexas, confrarías e hos
pitais que forman unha única unidade. Bos exemplos do sinalado son as igrexas 
e confrarías de Lisboa, o mosteiro de Sousa -nas proximidades de Coímbra-, 
Córdoba, Encinasola (Huelva), Almendral (Badaxoz) , Valencia de Alcántara, Hor
nillos del Camino (Burgos) ou A Peroxa (Boente). 

VIRXE PEREGRINA. Esta advocación, segundo Trens, emparentada coa 
Divina Pastora, ten unha orixe franciscana dominada polo seu aspecto "rural e 
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pintoresco". A súa ori xe débese buscar na chamada Nosa Señora do Refuxio, a súa 

tradición arrinca dos episodios relativos á Fuxicla a Exipto nos que a Virxe am

para ó seu Filio e lle busca refuxio. 

En última instancia, a idea que inspira esta advocación, nacida no ámbito 

das rutas ele peregrinación, ten unha orixe antiga , tal e como se pode comprobar 

a través das diferentes referencias que as Cantigas de Afonso X fan á Virxe como 

peregrina, en especial, a cantiga XLIX, na que María guía a uns romeiros empu

ñando un bordón. 

A súa difusión dende Sahagún, o nde se conserva o modelo esculpido por 

Luísa Roldán, que marcará a iconogra fía da Virxe pontevedresa, non só chegou ós 

puntos máis recónditos das terras galegas, atravesadas na súa totaliclacle por ve

llos camifios el e peregrinación, senón tamén a outros lugares como Santa Cruz ele 

Querétaro (México), a Misión del Río San Sabas ele los Apaches (Texas), Nuestra 

Sellara del Refugio ele Tunja (Colombia) e Sampaloc (Manila). Mesmo no caso dos 

Padres Mercedarios Descalzos ele Cácliz, segundo, sinala García Alén, venérase 

unha imaxe da Peregrina ele Quito, que chegaría á Península en 1703. 

Acl emais el e Sahagún , a Virxe Peregrina conta con veneración en Leira , La

gu nill a clejubera e en Murillo (A Rioxa), Donado ele Carballecla e San Antolín, fi

li al ele San Vicente Mártir (Zamora). 

No caso ga lega son moitos os lugares nos que se rende culto á imaxe ele 

María, co Neno ou sen el, con sombreiro ele aba ancha, esclavina con cunchas ele 

vie ira e bordón. Entre os máis destacados póclense sinalar Ponteveclra, que en 

1776 cambiará o paclroáclego da Virxe da O polo ele María Santísima do Refuxio, 

e parroquias como San Xoán ele Ortoño (Ames), San Martiño ele Brávío ele Afora 

(Betanzos), Santiago do Burgo (Cullereclo), Santa Baia ele Meira (Moaña), Santa 

María de Noceda (Lalín), San Xián (Ponteveclra). 

NOSA SEÑORA DO CAMIÑO. Esta última advocación, seguinclo a opi

nión ele Filgueira Valvercle, é a orixe, por confusión, da advocación da Virxe Pe

regrina. García Alén lémbranos, aclemais, que "nalgún santuario, como o ele León, 

nos cruceiros galegas e en acibeches, recorclo da piadosa viaxe, a patroa dos pe

regrinos representou, ás veces, como Virxe das Angustias, é clicir, ó final da súa 

triste peregrinación ó Calvario, quizais por un recorclo da devoción ele Fisterra, 

etapa final da 'piadosa viaxe' . Deste xeito , a través clunha iconogra fía como a ele 

Nosa Set1ora do Camiño ele León, asóciase o sentido penitencial que posuía a pe

regrinación coa imaxe da Virxe das Dores, e mesmo se pode chegar máis lonxe, 

posto que, como se recolle no Concilio Vaticano 11-De Civitate Dei- 'A igrexa 

vai peregrinando entre as persecucións do mundo e os confortas ele Deus"'. 

Entre as imaxes que se veneran baixo esta advocación atópanse as ele Nosa 

Señora ele Pamplona, localizada mm p1incipio en Alfara (A Rioxa), que, proclixiosa

mente, se traslaclou á igrexa pamplonesa ele San Cernín; a ele Santa María ele Canión 

dos Condes, cof1ecicla tamén como a Virxe das Victorias debido á redención do tri

buto das cen cloncelas, e as corresponclentes a León e Santiago ele Compostela. 



García Alén, pola súa parte , sinala que "esculturas iconograficamente 
iguais á Virxe do Camiño ele León achámolas tamén no Hospital ele Peregri
nos ele Rigoitia (Biscaia), e na capela pontevedresa do Nazareno, que procede 
da, en mala hora derribada, capela local da advocación, na que existían re
presentacións ele Nosa Señora camiñante co seu fillo en brazos ... ". 

Como é lóxico , existen outras tres aclvocacións marianas que non se 
deben esquecer: Nosa Señora da Barca, a Virxe do Pilar ele Zaragoza, a Nosa 
Señora ele lria. 
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No primeiro caso, recóllese a que sería a primeira aparición mariana , que 
el ata do ano 35, canelo o Apóstolo Santiago se atopaba predicando en Muxia. A 

súa iconografía preséntanos á Virxe co Neno sobre unha nave impulsada por uns 
anxos, mentres San Miguel arcanxo a patronea. De acorclo con Díaz Fernánclez, 

"sen o alcance da tradición do Pilar, a ele Nosa Señora da Barca salienta tamén a 
asociación da Virxe Maria ó Apóstolo Santiago, con quen coincide no artigo ma

ri ano do Símbolo Apostólico ... ". 

No segundo caso, recóllese a Chegacla da Virxe do Pilar ele Zaragoza, can
elo se lle aparece en carne mortal ó Apóstolo Santiago á beira do río Ebro. Esta 
tradición sitúase cara ó ano 40, canelo María aíncla vivía en Éfeso. Pode falarse ele 

clous modelos iconográficos empregaclos ele forma xeneralizacla polos artistas á 
hora da súa representación. O primeiro deles , clatable a finais do século XV, pre

senta unha disposición axial e simétrica, articulada pola Virxe e o seu pilar, en tor

no ó que se dispón Santiago e os Varóns Apostólicos en clous grupos. O segundo 
modelo, que arrinca do século XVI, é empregaclo no lenzo pintado por Nicolás 

Poussín cara a 1630 para a igrexa ele Valenciennes. -Neste lenzo óptase por unha 
composición diagonal, na cal a Virxe se representa sentada nun trono ele nubes 

sosticlo por anxos, mentres que Santiago e os convertidos se sitúan na parte infe
rior do ángulo oposto. 

Para remata r, na imaxe ele Nosa Señora ele !ria recóllese o momento no que a 

Virxe se lle aparece a Santiago en lria Flavia, instándoo a regresar a Xerusalén. 

Murguía non pode evitar facer referencia a este feíto canelo describe a localida

cl e e comenta: " Pero rnáis vivos que esas peclras e máis ~locuentes que as ins
cricións nelas abe rtas, son os recordos que a tradición garda e se refiren á len

da xacobea : ... segundo eles, nestes lugares ele bendición cleu comezo o Após

tolo á predicación do Cristianismo no noso país ... Tocio aquí nos fa la ou ten a 
súa parte na sagrada lencla". 

Bibliografía : BANGO TORVISO, l. G.: El Cam ino de Sa ntiago, Madrid, 1993; BONET CO
RREA, A.: Sa ntiago de Compostela . El Camino de los peregrinos, Barcelona, 1985; BOTTINEAU, 
Y. : El camino de Sa 11tiago, Barce lona, 1965 ; CARRO GARCÍA, X. : A Pelegrinaxe ao Xacobe de 
Ga li cia , Vigo, 1965; CHAMOSO , M., LACARRA, j.M"., LA., DOSTE MESSELIÉRE , R. de , 
PITA ANDRADE , j.M., e out ros: Santiago en Espa lia , Europa y América, Madrid , 1971; CUEN 
DE, l\11"., IZQU IERDO , D.: La Virgen Ma ria e11 las Rutas j acobeas. Cam ino Francés, A Coruña, 
1997 ; DÍAZ FERNÁN DEZ, j. M".: "Ve rdadero retrato de Nuestra Señora ele la Barca , en el 
puerto ele lviug!a , Reino de Galicia". En Sa ntiago. Ca mi110 de Europa. Santiago de Compostela. 
1993, fi cha 74, pp.355-356. Iclem: El espejo de nuestra historia . La diócesis de Za ragoza a tra
vés de los siglos, Catálogo da Exposición , Zaragoza , 1991; FITA, P F. e FERNÁNDEZ-GUERRA, 
Au.: l~ cwcrdos de 1111 viaje á Sa ntiago de Ga licia , Mad rid , 1880; GARCÍA ALÉN, A.: "O rigen y 
extens ión de l culto a la Virgen Pe regrina". 1\1/usco de Pontevedra. XIV (1960), pp . 59-65; 

NZÁLEZ VAZQUEZ, tvl. : Las mujeres de la Edad i\iledia y el Ca mino de Santiago, Santiago de 
ompostcla , 1989; LIMIA GA RDÓN, F. j.: "El cu lto mariano en el Arte". En Galicia Re11ace. 
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"Galicia Terra Única", Santiago de Compostela, 1997. pp. 126-142 ; MARTÍNEZ, T.: El Cami 
no jacobeo. Una nita milenaria, Bilbao, 1976; MURGÍA, M.: Galicia. Madrid. 1888. (ed. Ma
drid. 1980); OTERO TÚNEZ, R.: "Vírgenes 'aparecidas' en la escultura santiaguesa". Compos
tellanum . Ill , l. (1958), pp. 167-192; PETSCHEN, S.: Europa, Igles ia y Patrimonio Cultural , 
Madrid, 1996; PRECEDO LAFUENTE, ].: "El culto mariano en Galicia". En Galicia Renace. 
"Galicia Terra Única", Santiago de Compostela. 1997, pp. 114-125; REY MARTÍNEZ, M.: "El 
Apóstol Santiago y la Virgen María". Compostellanwn. VI. (1961) , pp . 603-623. Idem: Sa ntia
go y América , Catálogo da exposición celebrada no mosterio de San Martiño Pinario, Santia
go de Compostela. 1993; TRENS, M.: Maríc1. Iconografía de la Virgen en el arle español, Madrid, 
1946; VÁZQUEZ DE PARGA, L. , LACARRA, ]. Mª., URÍA RÍU, J.: Las peregrinaciones a Sa n
tiago ele Compostela , 3 tomos, Madrid, 1948-1949 (edic. Fac. Pamplona . 1992). ldem: Vicia y 
peregrinación, Catálogo da exposición celebrada na igrexa de Santo Domingo de la Calzada, 
Madrid, 1993; VILAJATO, Mª. D.: Sonidos de L!l1 viaje milenario, Madrid, 1997. 
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SAN MARTIÑO 

SÉCULO XVI. MADEIRA. 80-X 70 X 40 CM. PROCEDENTE DA ERMIDA DE CUEVAS 

(VIANA, NAVARRA) 

VIANA (NAVARRA). PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

Talla de arte popular, realizada en madeira, que representa o momento no que o 
santo, montado a cabalo, desenvaiña a espada para parti-la súa capa ó pobre. Ten 
este grupo despreocupación pola falta ele proporcións e rusticidade de factura, 
pero sorprende o realismo expresivo, sobre tocio do pobre coa súa muleta e a súa 
pata ele pao. Algúns pregamentos das roupas lémbi:anno-lo gótico do século XV, 
pero parece que sería executacla no século seguinte, con certos arcaísmos. Dende 
logo a po licromía é posterior1

• 

J.C.L. 

Notas 
1 CRUZ LABEAGA, J. (coorcl .): Viana 111om111m1tal y artística, Navarra, 1984. 
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TALLA DE SAN BIEITO E SAN VEREMUNDO DE IRACHE. 

ATRIBUÍDO A BERNABÉ IMBERTO. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVII. 

TALLAS EN MADEIRA POLICROMADA. SAN B IEITO: 163 X 50 X 45 CM. 

SAN VEREMUNOO: 147 X 50 X 43 CM . PROCEDENTE DO MOSTEIRO DE I RACHE . 

PAMPLONA. MUSEO D IOCESANO 

As clúas tal las ele San Bieito e San Vermuclo fixéronse para o gran retablo do mos
teiro ele lrache nos primeiros anos do século XVII. No século pasado, clespois da 
desamortización, foi trasladado á veciña poboación ele Dicastillo. Pouco clespois, 
talláronse senllas imaxes dos santos titulares da parroquia, San Emeterio e San 
Celiclonio, sustituínclo ás clúas orixinais dos santos monxes. En 1960 pasaron a 
formar pan e do Museo Diocesano ele Pamplona. 

O retablo de lrache é unha mostra entre as máis notables das saíclas dos obracloi
ros nava rros do Renacemento conservados en gran parte. Foi atribuído ó escultor 
Bernabé lmberto , o máis completo clunha familia formada por juan I, Pedro, juan 
11, Bernabé e juan lll, documentados entre 1563 e 1625 . Concretamente, Berna
bé intervén nos retablos ele Murillo ele Yerri, Mencligorría, Anclosilla, Allo, Cárcar, 
Ma1ie ru, Garísoain, Echávarri, Lácar, Alloz, Eguiarte e Enériz. Foi requiriclo para 
as taxacións cl outros importantes retablos contemporáneos. Os seus acertados 
xufzos nalgunhas problemáti cas foron sempre escoitaclos con respecto, o cal rea
l'irma o seu inclubiclable prestix io. O seu estilo é moi afín ó do propio Anchieta e, 
ele feíto, algunhas das súas obras foron atribuíclas ó xenial escultor guipuscoano, 
que Li vo o seu ta ller en Pamplona. Entre os colaboradores ele Bernabé figuran os 
seus irmáns juan ll e Pedro e o seu sobriño juan lll, aclemais ele Martín ele Mor
gota, os Troas e os Zabalza, ele Estella e juan ele Gaztelúzar, ele Pamplona. 

Estas clúas tallas ele lrache representan un exemplo do seu bo facer, dentro dos 
canons da escultura romanista. Corno di García Caínza, o tipo imposto por An
chieta é ele "personaxes hercúleos, heroicos, ele actitudes grandilocuentes; os ros
tros, ele ce llo pregaclo e beizos apretados, que expresan forres temperamentos, 
que imitan a terribilitá ele Miguel Ángel". -

No caso clestas clúas tallas, estas características áchanse atemperadas pola perso
nalidacle dos representados, que, na súa caliclacle ele rnonxes, non poden adap
tarse ele tocio a eses caracteres cornúns. Non obstante, a expresión dos rostros e a 
grave disposición dos hábitos acusan abonclo esa concepción común da escultu 
ra romanista . 

Bib liograíia: BlURRUN SOTIL, T.: La Eswlt11m religiosa del Renacimiento en Nava rrn, Pamplona, 
1935; CAMÓN AZNAR, J. : El Eswltor j11a11 de A11d1icla , Pamplona, 1953; GARCÍA GAÍNZA, 
l\ll. .: Lc1 cswlt11rn m111a11ista rn Navc1rrn , Pamplona, 1969; GARCÍA GAÍNZA, M.C. e oULros: Ca
tc1lo 'º 11w1111111rntal de Navarrn, 11 , Pamplona, 1982. 

].M.O.S. 
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SAN ROQUE. 

ANÓNIMO. 1671. MADEIRA POLICROMADA. llS X 82 X 45 CM 

VILLi\FRANCi\ DEL BIERZO (lEóN). COLEXIATA DE SANTA MARÍA, 

PARROQUIA DE NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN, RETABLO DE SAN ROQUE 

Dúas inscricións, unha conservada na base da talla e outra no retablo no que se 
atopa, vencellan a súa elaboración a un encargo feito pola confraría de San Roque 
en 1671 . A partir cleste texto a obra non só queda rexistrada temporalmente se
nón que, aclemais, revela en si mesma a dinámica social e estética na que partici
pa a cultura artística española do século XVII. 

Así, a orixe do encargo revela que a demanda escultórica durante os anos do ba
rroco en España sofre unha descentralización. lgrexas locais, confrarías, ardes re
lixiosas e nobreza local compiten coa corte e coa alta xerarquía eclesiástica novo
lume ele encargos e na caliclade dos mesmos. 

As confrarías, organizacións ele tipo corporativo e finalidade benéfica ou devo
cional, encargarán multitucle ele retablos e tallas, ó ser estas as manifestacións 
plásticas el e rnaior recepción popular. Os retablos das confrarías colocaranse nas 
capelas late rais das igrexas; o seu despregue formal e iconográfico perrnitiralles 
funcionar como símbolo identificativo nun modo de defini-la presencia e a ima
xe pública do comitente. 

NesLe caso, a confraría ele San Roque amosa publicamente ó seu patrón e a si mes
ma, racénclose partícipe, ó mesmo tempo, da dinámica da actividacle e-scultórica, 
emerxeme po r estes anos na vila ele Vilafranca do Bierzo. 

O arlisla recorre a un tipo iconográfico arquetípico, semanticamente evidente ó 
espectador. San Roque, enfeitado á maneira dos peregrinos nobres, amasa a súa 
fericla a un anxo que porta un ungüenteiro con remedios para alivia-la súa dor; 
á outra beira , un can ofrece ó santo un anaco ele pan que calme a súa fame. 

A estenclicla devoción a este santo obedece á mensaxe que proxecta: un nobre que 
repartiu as súas riquezas entre os pobres e que se cleclicou a viaxar curando ós 
apestados (de aquí a súa indumentaria de peregrino). O tema expresa, por un 
lado , a finalidade asistencial da con"rraría e, por outro, adecúase e exemplifica a 
funcionaliclade directa do ideal estético e relixioso do barroco: a activación dos 
sentimentos e a incitación á pieclacle popular. 

A tensión dramática formal contribúe a tal fin. O xesto facial transmite ós fieis, ele 
maneira impactante, o sufrimento acumulado por quen entrega a súa vida ós ne
cesitados . A forza expresiva tamén emerxe dende a composición do grupo escul
tórico. O esquema frontal triangular crébase mediante o aceno da imaxe do san
to de acliantar e amasa-la súa perna ferida. O punto de fuga queda definitiva
mente descentrado do clespregue oblicuo e violento da capa, metáfora formal do 
tránsito inherente a unha vida de peregrinaxe. 

13ibliograíía: LU\ lvlAZ.ARES , f : "Escultura ba rroca en León". En Historia del Arte en León, León, 
1990, ¡ p. 24 1-256; lclcm , El retablo barroco en la provincia de León, León, 199 1, pp. 215-242. 

R.C.S. 
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SAN MILLÁN E SANTIAGO NA BATALLA DE SJMANCAS. 

PEDRO Ruiz DE SALAZArL .. ÓLEO SOBRE LENZO. 112 X 191 CM 

PROCEDENTE DO PRIORATO DE CIHURI, A RIOXA. 

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (A RIOXA). MOSTEIRO DE Yuso 

"No medio dunha ampla paisaxe, San Millán e Santiago, cun exército de anxos, 
aparecen no tempestuoso ceo sobre brancos corceis; á dereita, os exércitos dos 
reis cristiáns suspenden a acción e axeónllanse ante a visión dos santos invoca
dos; na parte central, varios mouros perseguen a unhas mulleres e raspiñan os 
cadáveres. Polo estilo dos panos ríxiclos e voluminosos, a súa cor ácida ele ton 
verdoso e azulado avivado con algúns amarelos e rosas pálidos, é obra segura de 
Pedro Ruíz de Sal azar, aínda que difire moito en canto á concepción espacial, e é 
moi distinta na súa composición de grupos a outras do pintor. A pintura ingre
sou no mosteiro como regalo, e procede do Priorato de Cihuri, A Rioxa, granxa 
que pertenceu ó mosteiro ele San Millán ata o século XIX"'. -

P.J.L 

Notas 

GUTIÉRREZ PASTOR, l. : Catálogo ele pintura del monasterio ele San Millán ele la Cogolla , !ER, 

Logro1io, 1984. 
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SAN FROILAN. 
ÜBRADOIRO COMPOSTELAN, 1673. MADEIRA POLICROMADA. 170 X 65 X 45 CM 
Luco. CATEDRAL, RETABLO DA CAPELA DE SAN FROILAN 

San Froilán, bispo ele León, é o patrón da cliócese ele Lugo e da súa capital, nos arre
clores da cal parece que naceu cara o ano 833. A prirneira noticia documental sobre o 
culto a este santo na Catedral ele Lugo rernóntase ó século XlV, mm códice do Arqui
vo catedralicio, aparecenclo, na súa terceira parte, os textos litúrxicos relativos á súa 
festiviclacle. A creación clun espacio específico no recinto da catedral iníciase cara a 
14 70-75, canelo don Gómez García ele Gayoso auspicia a construcción da chamada 
"capela vella ele San Froilán", como fundación piadosa onde coloca-lo seu enterra
mento. Nas súas clisposicións testamentatias, datadas o 13 ele outubro ele 1481, o fun
dador establece a celebración ele misa e vésperas na capela para o día ele San Froilán, 
orixinanclo ou, canelo menos, impulsando o culto ó santo bispo no citado espacio. 
Esta disposición piadosa chega a ser obrigación ele Mesa Capitular lucense a partir ele 
1601, elata a partir da cal os cóengos acorclan celebra-la festa do santo. Catro anos 
máis tarde, en 1605, a Santa Sede outorga a San Froilán o padroáclego da cliócese ele 
Lugo. En 1610 institúese a súa confraría , e en 1613, corno elemento fundamental da 
reli xiosiclacle contrarreformista e da sensibiliclacle da cultura barroca católica, chega á 
ciclacle un ha reliquia do santo para veneración dos fieis. A "capela vella " ele San Froi
lán únese , en 1611, á ele San Domingos dos Reis, trala demolición do muro que mi
xinalmente as separaba, creándose-un espacio ele grande amplitucle, dedicado á ad
vocación da Virxe do Pilar a partir ele 1815. Para este recinto encárgase ó escultor Juan 
Martínez , en 1615, un retablo cleclicaclo á histmia e vicia ele San Froilán, do cal non 
¡uecl a constancia documental da existencia ele escultura exenta. A fins do século XVlll 

constrúese, apoiacla á nave do evanxeo, unha capela específica para o patrón San Froi
lán: a "capela nova", para cliferenciala da "capela vella" baixomeclieval, colocándose no 
seu retablo neoclásico a imaxe do santo que presentamos nesta exposición. Manuel 
Chamoso Lamas pensou que esta escultura poclería ser obra do mestre Francisco ele 
Moure (1575/1576-1636), autor do coro catedralicio lucense (encargado en 1621), 
quen a realizaría entre 1615-20, antes ele acomete-lo grandioso traballo do cacleiraclo. 
Esta atribución, sen embargo, foi posta en clúbicla en 1990 pola profesora VilaJato. As 
noticias clocumentais recentemente facilitadas polo arquiveiro catedralicio, don Ama
dor López Valcárcel, amosan unha nova luz sobre tan interesante peza. A ptimeira no
ticia relativa a unha imaxe ele San Froilán atópase no Libro das Actas Capiti1lares, Xl, 
41 v., onde consta que o 29 de xullo ele 1673 o Cabido decide escribir ó rexeclor com
postelán e morclomo capitular ele Lugo, don Juan López ele Baamoncle, co propósito 
ele que axustase co escultor (non se cita o nome) "a feiti1ra do santo San Froilán e as 
súas angarellas", realizadas na ciclacle ele Santiago, para o cal clispoñía ele mil reais 
como canticlacle máxima. Este elato refórzase con outra noticia achacla nas contas ele 
1673 do Libro de la Cofradía de San Froilán , l 75v. , onde se vetifica a libranza ele 75 du
cados (uns 825 reais) para o Cabido ele Lugo, como axucla ele custa "da imaxe do san
lo e angarellas que se fixeron na cidade de Santiago". Por último, nas comas ele 1674 do 
mesmo Libro (fol. 176), formalizadas en 1680, consta " ... ter pagado polo porte do san
to e angarellas que se trouxeron ele Santiago e outros gastos, 82 reais e medio". A imaxe te
ría, polo tanto, un carácter procesional complementario, ó servicio do ce1imonial sa
cro o día da festa do santo, e habería que encaclrala no 1ico ambiente artístico com
postelán ele principios dos anos setenta do século XVll, dinamizado pola obra do bal-
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daquino da capela maior da catedral do Apóstolo, ó ser
vicio do cal traballaba un bo número de escultores de 
diversa fonnación. 

San Froilán está representado, nesta imaxe barroca de 
orixe compostelá, como bispo, enfeitado con manto e 
mitra e portando báculo na súa man esquerda. O san
to patrón de Lugo aparece en actitude de bendicir, le
vanta o seu brazo dereito e imprime un suave move
mento á súa figura e ós panos que cobren a súa anato
mía, no seu suave pregamento, sen aristas nin dobras 
profundas, afastado dos acaneos e intensos clarescuros 
propios da tradición castelá (Gregario Fernández, Ma
teo de Prado) , parecen transmitirlle ó fiel a intensa vida 
interior que a cultura do seu tempo busca na represen
tación da imaxe relixiosa. O mestre logrou no rostro do 
santo unha morbideza moi naturalista, que o sitúan na 
esteira dos escultores galegas do barroco, iniciada por 
Francisco de Moure e continuada por outros, como Pe
dro del Valle ou Esteban de Cendón Buceta, que inci
den no veÍ-ismo como vía de achegamento á sensibili
dade relixiosa do pobo devoto. 

F.S. 

Bibliografía: CHAMOSO LAMAS, M.: La Catedral de Lugo, León , 1983 , 22 ; LÓ PEZ 
VALCÁRCEL, A.: Datos liislól"icos acerca de la imagen de SC111 Froilán de la Catedral de Lt1go, Lugo, 
.1998 (informe inédito); VILA JATO , Mº D.: "Notas sobre el primi tivo retablo ele San Fro ilán", 
Bo1elíÍ1 do Museo Provincial de Lt1go, XLI X (1987); Iclem , "San Froilán". En Galicia No Tempo, ca
tálogo da exposición , Santiago, 1990 , 286 , nº 153 . 
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SANTELMO. 

1778. MADEIRA POLICROMADA. 92 X 25 X 30 CM 

TUI. MUSEO DIOCESANO 

Consérvase en Tui , centro da súa acción ministerial, esta pouco frecuente repre
sentación iconográfica el e San Telmo , caracterizado como deán. Efectivamente , 
Pedro González , nacido en Frómista - en pleno Camiño ele Santiago- a princi
pios do século Xll , no seo clunha rica e cristiá familia , fo¡ ordenado sacerdote sen
cl o xa monxe dominico. Anteriormente aclquirira moi boa formación intelectual 
en Palencia, ciclacle onde aclemais foi acolliclo pola Comuniclacle fundada por Do
mingo Guzmán . 

Son moito máis coñeciclas as representacións haxiográficas ele San Telmo como 
misioneiro, dominico, protector das xentes ele mar .. . nas que varios atributos o 
caracteri zan: nave , lapa na fronte, cirio aceso, etc. Aquí San Telmo leva como úni
co atributo o li bro na man que evoca a súa forte activiclacle como preaicaclor da 
[ alabra de Deus. A vestimenta confórmase cunha túnica talar sobre a que leva 
unha alba e, encima dela, unha capa que se envolve nos brazos. 

As teas estructúranse nunha form a piramidal, rota unicamente polo voo do man
to. Os pregamentos defínense con meticulosiclacle , imitando as teas naturais , arís
Lanse e crean ocos que provocan, á súa vez, efectos ele contraste luminoso. Espe
cial interese merecen os clous pregamentos cliverxentes da alba e a túnica que xe
ran liñas ele dirección apostas. Idéntico efecto lógrase coa colocación do brazo cle
reito, separado do corpo , que abre unha liña cara a fóra mentres o pé esquerclo 
fa i o mesmo en dirección contraria. No rostro , as elevadas e excesivamente pró
ximas cellas, unha mal lograda mirada ascendente o mesmo que o gran tamaño 
do seu bonete, foxen ele tocio estereotipo. Estas procuras lembran ás ele Romay, se 
ben o modo ele ta llar afástase do foco compostelán . 

San Telmo foi morrer a Tui e alí se enterrou "na sepultura que lle cleu entre o coro 
da Santa lgrexa e a porta principal"1 razón pola cal o seu culto alí é tan intenso. 

E.Mª.LA. 

Notas 
GALMÉS, L.: San Telmo, ecl. S. Esteban, Salamanca, 1991, p. 133. 

Bibliografía: GALMÉS, l.: Sa11 Tc/ 1110, ecl. S. Esteban, Salamanca. 1991; GARCÍA IGLESIAS, J. M.: 
O Ba rroco 11. "Galicia Arte". Hércu les ele Ediciones, A Coruña, 1993; LÓPEZ VAZQU EZ, j. M. : 
Enciclopccl ia Tcm:\lica Galicia , ecl . aula, Barcelona, 1990. 



T ODOS CON SANTIAGO 

135 



T ODOS ON SANTI AGO 

SAN DOMINGOS DE SILOS VISITA A SAN DOMINGOS DA CALZADA. 

fR. GREGORIO BARAMBIO. 1744. ÓLEO SOBRE LENZO. 240 X 140 X 3 CM (SEN MARCO). 

SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS). MOSTEIRO DE SANTO DOMINGO DE SILOS, 

CAPELA DE SAN DOMINGOS DE SILOS 

A comunidade de monxes de Silos, baixo o primeiro abadiato do P Baltasar Díaz 
(1729-1733), decidiu construír en 1732 unha capela que albergara máis digna
mente os restos de San Domingos. A capela, realizada polo arquitecto benedicti
no Fr. Pedro Martínez, natural de Quintanilla da Mata (Burgos) e leigo de San Pe
dro de Cardeña, foi solemnemente consagrada por D. Manuel Samaniego y jaca, 
arcebispo de Burgos, o 18 de abril de 1733. Uns anos máis tarde, e para coroa-lo 
ornato de dita capela, o P Sebastián de Vergara (1680-1748) encargou dez lenzos 
sobre a vida do santo ó artista mercedario Fr. Gregario Barambio, predicador xu
bilaclo do convento da Mercé de Burgos. Así nos consta pola inscrición que el 
mesmo estampou nun deses dez lenzos: " .. .}LtSSLt Swnptibus Rmi PM.F Sebastiani 
de Vergara Piclurae mandata. Pingeb F1: Gregario Barambio. Preclicor ]ub. Orcls. Re
demptonim Ssme Virgs Mariae ele Mercecle. Ann. D. M.D.CCXXXXIV". Por último, os 
cadros foron instalados, con fermosos marcos tallados no máis puro estilo barro
co do seiscentos, sen do abad e Fr. Isidoro Rodríguez ( 17 41-17 45). Con posterio
ridad e encargáronse seis lenzos máis, dos cales non ternos documentación. 

A obra que nos ocupa, San Domingos ele Silos visita a San Domingos da Calzada, 
forma parte do conxunto, o sétimo en orde cronolóxica e o terceiro na ringleira 
el e abaixo do lacio do evanxeo. A temática, ele clara referencia xacobea, evoca 
un ha piadosa tradición estendicla dende o século XVI , que narra por primeira vez 
Pedro ele Vega na súa obra Flos sanctorwn (Zaragoza, 1521). Segundo conta a len
cl a, San Domingos ele Silos, clesexoso ele orar por última vez ante as reliquias ele 
San Millán da Cogolla, viaxou ata as terras rioxanas, e visitou ó seu homónimo e 
amigo, San Domingos da Calzada. O resto do relato cóntao mellor un cartel ó pé 
da escena que di así: "Lo inculto y fragosso ele el camino y los pantanos ele el Río, 
hazian pesosso el passo ele los peregrinos, /que iban a Santiago, movido ele su 
gran caridad S'º Domingo ele la Calzada emprehenclio hazer una / para la como
didad ele los Pobres. Pero embidioso el Demº estorbando los medios y amonto
nando ynconvenientes, llenó / ele congoja el corazón ele el S'º. Mas Dios q' con
suela los humildes avisó a Sto Domingo ele Silos, q" con su venida, ele tal/ suer
te le alentó, y a(nim)o a los officiales, que, no solo hizo la Calzada sino tambien 
el Puente, y hospital pª alivio cl'Peregr'". 

O artista representou a San Domingos de Silos, xa ancián, con longa barba branca, 
calvo, vestido ele negra cugula e acompañado clun monxe novo. É recibido con 
grande espavento polo santo constructor, que viste hábito marrón con escapulario 
e capela. Ás súas costas, unha paisaxe ele alto h01izonte onde se representa o río, ele 
cobregueantes marxes, sobre o que se está construínclo a ponte, o hospital en edi
ficación e unha serie ele personaxes que traballan, examinan planos e carretan ma
terial. No cumio, acubillaclo polo medio punto e coroáncloo todo, un rompemento 
de gloria , onde cinco querubíns contemplan a escena rodeados ele clouradas nubes. 

Realmente, o con,'\'Unto pictó1ico non é de gran valor artístico e cínguese ás liñas e co
res do barroco español de tema relixioso. As súas cores apagadas e o pouco modela
do dos volumes contrastan co gran valor haxiográfico e clevocional do conxunto. 

F.A.M. 
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Bibliogtafía: ÁLAMO,], del: Vicia histórico-crítica ele/ tau111atu1go espaiiol Santo Domingo ele Silos, 
Madrid , 1953; FEROTIN , M.: Historie ele /'Abbaye ele Silos, París, 1897; ldem, Recuerdo ele/ San
tuario ele Santo Domingo de Si los, Burgos. 
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SAN fAMIANO. 

ANÓNIMO OURENSÁN. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVIII. 

TALLA EN MADEIRA POLICROMADA. 120 CM 

SAN PAIO DE VENTOSELA (ÜURENSE). IGREXA PARROQUIAL 

Famiano é un santo consubstancialmente peregrino. Nado en Colonia no ano 
1090, de familia distinguida, .ós 18 anos emprende a peregrinación a Roma, re
correnclo os principais santuarios de Italia. Visitou Terra Santa e partiu lago para 
Santiago ele Compostela; viviu varios anos en Galicia, ata que en 1142, ó ente
rarse da fundación de Oseira, solicitou o ingreso, e na abadía cisterciense pasou 
varios anos, pero, sentinclo a forza do seu carisma peregrinante, e con permiso 
dos superiores, ponse de novo en camiflo cara a Roma. Despois, como anacore
ta, cletense en Galesse, unha pequena ciclade non distante de Roma, onde o es
peraba a marte dos santos o 10 de agosto ele 1150. É o patrón ele dita ciclacle. 

Oseira fixo ele Famiano no barroco "o seu santo", o emblema precioso que deco
ra a súa historia ele acerto no vivir cisterciense, e ofreceuno como prestixio e 
exemplo na iconografía das súas igrexas. Son todas tallas barrocas, e isto fálanos 
clun clescubrimento neste século clun personaxe ele tan distante cronoloxía e do 
fervor haxiográfico que viven es tes séculas. 

Aparece, na igrexa mosteiral e nas dos seus prioraclos principalmente, facilmente 
recoñecible palas súas caracte rísticas formais: o clásico hábito branca con esca
pulario negro do Císter, cinguiclo con cinto ele coiro, hábito ó que se engade a es
clavina coas veneras xacobeas, e a escarcela que pende do cinto sobre o costado 
dereito . O bordón é, circunstancialmente aquí, cruz patriarcal por équivocada 
mutación. O escultor clesta talla da igrexa de Ventosela , un priorado de Oseira nas 
terras fértiles do Ribeiro, é, sen dúbida, un mestre local vencellado á abadía ursa
riense; traballa con dignidacle, aíncla que lonxe da excelencia, e esculpe a San Fa
miano novo, tonsurado, imberbe, nunha actitude airosa de camiflante, como cle
mostra o contraposto dos seus pés que se asentan sobre a base rochosa. Sostén na 
man esquerda o libro da Escritura, como referencia á meditación reflexiva propia 
do monxe e do anacoreta. A policromía é festiva, con flores e formas xeométricas 
en ouro que queren dar realce á talla que se enmarca dentro clun barroco sereno. 
A imaxe colócase nunha das fornelas superiores do retablo maior. 

Bibliografía: YÁ - EZ NEIRA, D. e LIMIA GARDÓN, J: San Fa111iano. Un alemán, cisterciense de 
Oscira, peregrino rn Compostela. Hi storia y A1·tc, Santiago ele Compostela, 1993. 

M.A.G.G. 
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SANTOS FACUNDO E PRIMITIVO. 

FRANCISCO DE C ASTRO CANSECO. ÜURENSE, 1716. POLICROMÍA: 1718, 
PEDRO FERNÁNDEZ CARBALLAL. MADEIRA POLICROMADA. 86 X 30 / 85 X 42 CM. 

ÜURENSE. C ATEDRAL-BASÍLICA, CAPELA MAIOR, ALTAR RELICARIO DOS SANTOS MÁRTIRES 

As fi guras dos santos Facundo e Primitivo, supostos mártires do século II, vencé
llanse a Ourense pola referencia clun texto antigo no que se afirma teren sufrido 
martirio "xiinto ó río Cea na Gallaecia''. A existencia ele tal hiclrónimo en Ourense 
e en León propiciou que ámbalas clúas igrexas pretencleran, en tempos nos que 
era grande o prestixio da santiclacle e das reliquias, facelos propios, celebralos con 
solemninacle e porfiarse lembranzas e reliquias. Se en León é Sahagún, en pleno 
Cam iño Francés, o punto elevado do seu culto, aquí, e tamén cop vinculacións 
xacobeas, será a propia Catedral o "santuario das súas reliquias" e o escaparate 
máis prestixioso da súa devoción que se prolonga, igualmente, no Camiño que 
dende Ourense leva a Compostela, en San Facundo ele Cea e no seu contorno. 

Mozos irmáns, mártires e clegolaclos, son as circunstancias que condicionan a súa ico
nografía au1iense. Tiveron capela na catedral dende a Iclacle Media (a que correspon
de coa absicla esquercla) , e o culto cotiece diversos momentos ele auxe, entre eles a fins 
do século XVI, canelo o arcecliago donjuan ele Deza financia os sepulcros pétreos que 
aíncla se conservan; e no século XVIII , dentro dos fervores barrocos, canelo se trasla
dan as re liqüias ó retablo da capela maior no que se colocan estas tallas, compoñen
clo un claro programa ele "exaltación haxiográfica auriense" xa que se clispoñen en pen
dcnL das tall as ele Santa Eufemia e Santa Mariña, colocadas no altar-relicario fr;ntal. 

Francisco el e Castro Canseco, que entrou con bo pé na activiclacle artística da Ca
tedral e é, dentro do barroco do século xvm, o máis importante mestre que se 
documenta en Ourense, é o encargado ele realizar estes retablos e estas tallas que 
ocupan un lugar privilexiaclo en directa e comprometida relación co retablo maior 
ele Corne lis ele Holanda. 

' 
Os santos, ele pé, cruces e palmas nas mans , símbolos ele martirio, foron figura-
dos como se se tratase ele clous cortesáns distinguidos do século XVlll: casacas, 
go rgueira, botíns ... tal como esixía a etiqueta do momento, engadínclolJes, como 
referencia ó pasado e ó martirio, unhas capas vermellas que colgan do ombro es
querclo. Cabelos longos e unha certa afectación na actitude, en claro contraste coa 
escena martirial que representa o relevo superior, onde os dous personaxes nus 
son sometidos a suplicio. 

Castro Canseco cumpre, dentro do seu bo quefacer, o encargo, aínda que sen alcan
za-la caliclacle sobresaliente cloutras tallas, polo que se pode pensar razoablemente na 
participación do obracloiro. A policromía, moi ele acordo coa estética do momento, le
vouna a cabo o pintor compostelán Pedro Carballal en elatas próximas ás da talla. 

Wb>ll®>.ya(ía: G\RAMÉS GONZÁLEZ, C.: "El escultor y entallador Francisco ele Castro Canseco" , 
&ioi(noDm ,\~urtum.f.t, 11 , 1, Ourcnse. 1972; GARCÍA IGLESIAS, j.M. : "La capilla mayor y el coro''. En 
ll.i 1((i 1t<nJb1,a !111ln01m:nsc. A Coru1ia, 1997, pp.172-260; l-I ERVELLA VÁZQUEZ,J. : "La Catedral ba-
111<.Q :i1 '))' lh1 ..:.at¡p11Ill\;n del Santo CrisLO''. En LCI Ca teelrnl ele Orrnse, Ou rense, 1996. pp.132-136; 
~\\~01\llEZ ,\lm-'lílEAG M.: Apuntes liistórico-C1rtíslicos ele /C1 CC1 tcelrnl ele Orense, Orense, 1916. 

M.A.G.G. 
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Santiago, Apóstolo, Peregrino e Cabaleiro 

"De catro maneiras diferentes é designado este 

apóstolo: Santiago ele Zebecleo, Santiago innán ele 

Xoán, bonaerges ou filio do trono e Santiago o Maior ... 

O Apóstolo Santiago, fillo do Zebedeo, despois da 

Ascensión do Sellar preclicou durante algún tempo palas 

rexións de Xudea e ele Samaria, trasladándose lago a 

Espm1a e sementando nas súas terrqs a palabra ele 

Deus; pero vendo que o froito que obtiiia era escaso e 

que malia ter preclicaclo moito no dita país non lograra 

recrutar máis que nove discípulos, cleixou álí a dous 

deles para que seguisen preclicanclo, collet1 ós outros 

sete e volveu a Xudea. O mestre Xoán Beleth di que o 

apóstolo Santiago converteu en Espmla soamente a 

unha persoa . . . Naso Seiior Xesuclisto envíache o carpo 

do Apóstolo Santiago, porque quere que acollas marta e 

con benevolencia ó que non quixecl1es escoitar canelo 

estaba vivo". 

jacomo della Voragine , La Leyenda Dorada 





SANTIAGO, APÓSTOLO, PEREGRINO E CABALEIRO 

Manuel jesús Precedo Lafuente 

Tres termos califican iconograficamente ó Apóstolo Santiago o 
Maior: apóstolo, peregrino e cabaleiro. O primeiro deles débese á 
elección que del füm Cristo para envialo, como ós seus once com

pafi.eiros, a predica-lo Evanxeo. Certament~, Santiago foi o que cumpriu máis ó 
pé da letra o de "predicade o Evanxeo a tódalas xentes" (Mt. 28, 19) e o de "se
redes as mifi.as testemufi.as en Xerusalén, en toda Xudea e ata o extremo da terra 
(Feitos 1, 8), porque Santiago chegou realmente ata Fisterra. 

Os outros dous títulos gafi.ounos co tempo. O de peregrino correspónde
lle dende o principio, aínda que non se reflectise n9 mundo artístico ata moitos 
séculos despois da decapitación como primeiro dos mártires do Colexio Apostó
lico, por mandato de Herodes Agripa I, entre os anos 41 e 44. E o de cabaleiro é 
consecuencia da súa protección ós espafi.ois, sentida e recofi.ecida polo pobo. 

No altar maior da Catedral compostelá, formando parte do retablo barro
co ideado polo cóengo Vega y Verdugo, aparecen as tres figuracións ele Santiago 
ele Zebedeo. O Apóstolo, agora sedente en calidade ele mestre, procede da escola 
ele Mateo; o peregrino cos catro reis en actitude ele veneración é obra de Pedro del 
Valle; e o cabaleiro débese a Mateo ele Prado. 

Riqueza de representacións 

Non son estas tres as únicas representacións artísticas de Santiago o Maior. 
A historia e a imaxinación deron pé a outras moitas, inspiradas unhas en fei tos 
comprobados, e outras, no que as traclicións nos legaron. Son frecuentes, por 
exemplo, as escenas relacionadas co martirio e os admirables sucesos que nos re
fire Santiago de Vorágine, como pode se-lo caso da victoria apostólica sobre os es
píritos e as conversións ó Cristianismo que levaría emparellado o seu testemufi.o 
acerca da fe que Santiago profesaba. 

Un ciclo completo creouse sobre a vida do Apóstolo, tomando como base 
a concisa biografía que se pode debuxar partindo dos datos que nos ofrecen o~ li
bros sagrados do Novo Testamento , en concreto os Evanxeos e os Feitos dos 
Apóstolos, asociándoos nalgúns casos ós milagres narrados no Códice Cal ixtino , 
combinación que aparece reflectida nun par de exemplos da Catedral santiague
sa: a custodia realizada por Antonio ele Arfe, e o púlpito da esquerda, aínda que 
o autor de ámbolos dous, o da esquercla e o da dereita -que tradicionalmente se 
chamaron o do Evanxeo e o da Epísto_la , respectivamente-, juan Bautista Celma, 
copiou de Arfe. 
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Santiago como Apóstolo 

Santiago, dende que coñeceu a Cristo, foi, antes que outra causa, apóstolo. 
O termo "apóstolo" indica movemento, pois etimoloxicamente vén a significar "en
viado", "mensaxeiro". E a realidade fixo dos primeiros seguidores de Cristo, a ex
cepción de Santiago o Menor, uns predicadores itinerantes, dos que había xa un 
precedente no Xudaísmo nas persoas dos rabinos difusores da relixión yahvista. 

É natural, pois, que Santiago fara representado, antes que nada, como 
apóstolo, con vestimenta e símbolos similares ós <l.os seus compañeiros de voca
ción. Un apóstolo ten como ornamento destacado o libro , aínda que non se teña . 
constancia de que escribira algo. Tal é o caso do noso Santiago que , por exemplo, 
na fronte de Praterías aparece sostendo nas súas mans un volume, que debe sig
nificar que el foi un dos comunicadores da doutrina evanxélica. Aparece tamén, 
nesta fachada sur da basílica compostelá, enmarcado entre dous troncos de árbo
res, posiblemente cipreses, árbores consideradas na antigüidade como sagradas, 
e, en atención á perennidade das súas follas , anuncio de inmortalidade, como o 
resto das coníferas. 

Outro adorno de Santiago -así se ve, por exemplo, no Pórtico da Glo
ria- é o bastón. Pode sorprender a quen lera os Evanxeos que Santiago pareza 
clesobeclece-la prohibición ele Xesús ele levar alforxa, <lúas túnicas, sandalias e 
bastón (Mt. 10, 10). Pero este veto do Mestre non debe tomarse ó pé da letra , se
nón como unha enumeración destinada a suscitar nos seus discípulos o despren
demento con respecto ós bens materiais, e de advertir ós destinatarios das súas 
preclicacións do deber que tiñan de auxilia-las necesidades dos enviados. 

Un viaxeiro xudeu tiña que levar sempre bastón, sen diferenciarse niso .de 
ningún camiñante cloutro pobo. Era un instrumento útil para vadear correntes de 
auga, para defenderse de animais, e para axudarse nas subidas e baixadas das cuí
ñas. O bastón foi típico nos Patriarcas, e houbo dous, o de Moisés e o de Aarón, 
que incluso se converteron en instrumentos para obrar milagres. De Xacob clise 
que , no camiño de Mesopotamia, non levaba máis que bastón, un modo de po
ñer de manifesto a súa pobreza. Por iso San Marcos, en texto diverxente do men
cionado ele San Mateo e do paralelo ele San Lucas, pon en beizos de Xesús que os 
apóstolos, na súa misión, non debían levar máis que bastón. 

Santiago, o primeiro peregrino 

Ten que parecernos normal que Santiago apareza como peregrino. El foi, 
en realidacle, o primeiro peregrino a Compostela. E fai o camiño palas clúas vías 
que, antes da aparición dos modernos medios de comunicación, podían empre
ga-los romeiros: o mar e a terra. Foi tamén peregrino, porque veu a terras afasta
clas, que é o que significa, na súa primeira acepción, a palabra peregriniis. 

Por outra parte, procedía Santiago dun pobo, o de Israel , que era histori
camente peregrino , e que tiña as súas peregrinacións abrigadas dende o punto de 
vista relixioso. En realiclacle, non foron exclusivas dos ist:aelitas as peregrinacións, 



senón que formaban parte do ritual relixioso de moitos pobos, varios deles da 
área mediterránea na que vivian os xudeus. Entre eles, a Mesopotamia dos de
vanceiros dos israelitas e o Exipto d9s tempos de Xacob e a súa descendencia. 

Para un xudeu, a peregrinación era o recordo do tránsito purificador e li
berador do deserto e, ó mesmo tempo, dos deberes sagrados que debían cumprir, 
despois de chegar ós doce anos, subindo -porque este é o termo técnico da Bi

blia- a Xerusalén, a Cidade Santa. Santiago e os demais apóstolos fixeran moi
tas veces esta viaxe. E Santiago, durante a súa formación rabínica na capital, fo¡ 
testemuña da chegada de moitos peregrinos. · 

O seu desprazamento palas terras que o trouxeron ata a Península Ibérica 
foi, ademais dun deber de fidelidade ó mandato de Cristo, unha camiñada espi
ritual, unha peregrinación. No Salterio, o libro que continuou senda devociona
rio dos apóstolos, tiña Santiago composicións en honor de Sión e liturxias pro
pias da peregrinación e, sen dúbida, terá rezado algúns deles cando realizaba a 
súa oración diaria, e, especialmente, nos escenarios que lle recordaban a subida á 
Cidade Santa. 

As imaxes de Santiago Peregrino 

Ca tránsito do románico ó gótico xorden as imaxes de Santiago Peregrino, 
que, a partir do século XIV, se van xeneralizando. Tal vez o primeiro móbil para 
vestir dese xeito a Santiago fara o feito de que se tivera como Patrón dos Peregri
nos, de onde se pasou a consideralo como un peregrino máis, o que non deixa de 
ser un grande acerto, segundo o que dixemos anteriormente. Tamén é frecuente 
que a imaxe na que se representa <leste xeito nos ofreza un rostro máis xuvenil de 
Santiago, en contraposición ó venerable ancián que esixía a condición apostólica. 
É, por outra parte, un momento no que a peregrinación, aproveitando o tempo 
de paz, adquire un novo auxe, por iso resulta oportuno contar cun santo pere
grino que sirva de estímulo e de modelo ós romeiros santiaguistas. 

Hai, de tódolos xeitos, un certo pudor con respecto á transformación de San
tiago en peregrino, xa que os elementos da que poderiamos chamar "panoplia ro
meira" vanse engadindo pouco a pouco. O primeio de todos é o sombreiro, que se 
adorna coa cuncha da vieira. O seu sombreiro serviralle para que os sombreireiros 
franceses o convertan en patrón do gremio e da confraiía. ¿ Tivo nalgún momento un 
sombreiro a imaxe pétrea de Mateo no altar maior da Catedral compostelá? É unha 
hipótese válida, se ben non se poderá converter en tese mentres non se demostre que 
o rito do sombreiro, do que falaban as crónicas, consistía en que o pereg1ino toma
ba o de Santiago e poñíao sobre a súa propia cabeza, buscando un favor por conta
xio , como se acostuma a facer aínda nos santua1ios de Galicia, nos que as xentes pa
san un pano de man pola imaxe venerada en cada un dos lugares, e logo aplícano ó 
propio carpo, con_ especial atención á parte enferma, cando a hai. Pero este enigma 
admite tamén a explicación de que o peregrino poñía o seu sombreiro na cabeza da 
imaxe de Santiago para así poder darlle máis comodamente o abrazo de reconci
liación con Deus, a través do que se coñece como Amigo do Señor. 
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Santiago peregrino coa monarqula. 
Fachada da Acibcchcria. 
Cmeclrnl ele Santiago ele Compostela 
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A Virxe peregrina 

Os outros elementos do hábito do peregrino fóronse engadindo despois de 
maneira rápida, e a icona de Santiago queclou convertida na dun peregrino con 
tóclalas da lei: a esclavina, o zurrón e o bordón - que sustitúe ó báculo xucleu
apostólico- e o sombreiro. Así o vemos en tóclalas representacións que foron 
aparecenclo no mundo artístico, tanto no ámbito escultórico como pictórico, a 
partir claque! momento. 

Ternos que clicir que esta asimilación dos santos a tempos distintos cla
queles nos que viviron cleuse noutros benaventuraclos, porque o home quere fa
cer, ós que veneramos como protectores, o ruáis semellante que sexa posible a si 
mesmo, xa que cleste xeito sénteos como ruáis achegaclos e, por conseguinte, ins
píranlle máis confianza. 

O mesmo sucecleu tamén coa Virxe María, se ben cunha razón nova. Ó lon
go das rutas ele peregrinación a devoción mariana foi, e segue senclo, un elemento 
fundamental da romaría relixicisa. E así, xunto á Virxe do Camiño, de resonancias 
xacobeas posta que nace nos camiños que traen a Santiago ele Compostela, naceu 
a advocación da Peregrina, sobre todo dentro ele Galicia. A ruáis coñecicla é a ele 
Pontevedra, co seu santuario no camiño portugués, pero hai que mencionar tamén 
a do Burgo, nos arreclores da Coruña e no sencleiro ele rorñeiros ingleses e das Ma
riiias , e a de Bertamiráns. 

O Santiago Cabaleiro 

A lclacle Media inventou outro modo ele presentar ó Apóstolo convertén
cloo en xinete. Sempre se cleu como causa clesta nova iconografía a batalla ele Cla
vija, que, por certo, algúns autores quixeron converter nun invento do século 
Xlll. Non entro na discusión acerca da existencia ele tal batalla nin na súa locali
zación cronolóxica, pero si quero cleixar ben sentado que o tímpano ele SaQtiago 
recliminclo do tributo das cen cloncelas, que se atopa sobre a porta catedralicia ele 
acceso ó claustro, é ele clous séculas antes, do XI. 

Sospeito que poden ter influíclo outros motivos na representación ecu~s
tre do Apóstolo Santiago. O principal deles, a cligniclacle coa que se quixo re
vestir ó Patrón. O cabalo era símbolo de nobreza, e tóclolos homes importantes 
tü'tan a súa cabalgadura. Non parecía digno que tan significado personaxe, ele 
tradición ininterrompicla na devoción galega, fara soldado ele a pé. Se, por ou
tra parte, se estenclera a idea ele que el era quen, sobre cabalo branca, levaba a 
victoria ós soldados cristiáns, había motivos ele sobra para convertelo tamén a 
el en xinete e guerreiro. 

O cabalo é branca, e quizais non debamos pasar por alto o simbolismo 
clesta cor, que sernpre significou o puro, a luz e a perfección absoluta. Brancps 
eran os vestidos ele Cristo na Transfiguración, como certifican os evanxelistas. E 
o cabalo branca foi considerado sempre na rnitoloxía como o animal simbólico 
do sol e da luz, cabalgadura ele cleuses. 



A espada e a bandeira branca 

Imaxes de Santiago como apóstolo incorporaron ó libro ou ó rolo, me
moria da mensaxe evanxélica dos discípulos de Cristo, a espada. A iconogra
fía cristiá acostuma poñer a tódolos mártires a palma, símbolo da alegría, do 
triunfo, e da paz , así como sinal ele victoria e esperanza de vida eterna. A San
tiago pónselle na man a espacia, en memoria da modaliclacle do seu martirio 
que, como acredita San Lucas, se levou a cabo facéncloo matar por medio da 
espada (Feitos 12 , 1). 

Na imaxe ecuestre leva tamén unha espada, que parece ser instrumento 
bélico, sobre tocio se ternos en conta que tal configuración nace como recorclo 
clunha aparición no campo da batalla, e nos fixamos tamén nos inimigos que se 
atopan baixo as patas do cabalo. Pero a espacia era inseparable do cabaleiro, como 
podemos ver na abundante escultura funeraria. De tóclolos xeitos, neste caso San
tiago ten máis aspecto ele guerreiro que ele membro da nobreza. 

A bancleira que enarbora o Apóstolo é igualmente branca, e leva como 
ornamento a cruz vermella -metade cruz, metacle espacia- da Orde Militar 
ele Santiago , nacida para a tutela dos peregrinos xacobeos. Non cabe clúbicla 
de que o Apóstolo, primeiro peregrino, é tamén o primeiro custodio dos que 
camiñan cara ó seu sepulcro. Podemos clicir, por conseguinte, e sen facer 
ofensa ós cabaleiros ele Santiago, que el aparece nesas imaxes ecuestres como 
o primeiro deles. 

Precedentes bíblicos do Cabaleiro 

Non é o Apóstolo Santiago o primeiro que , na tradición relixiosa que ten 
como libro fundamental a Biblia, é representado montando un cabalo branca. É 

verclacle que os xucleus tardaron en empregar os cabalas na guerra, a pesar ele que 
xa Salomón fixo unhas cortes para cabalas, aíncla que as cortes do gran monarca 
xucleu estaban orientadas ós carros máis que ás cabalerías, que non é testemuña
da antes da dominación persa en Palestina (séculas VI-V a C). Pero , a pesar clesa 
introducción tardía, a figura do cabaleiro a cabalo clebeu ele exercer un atractivo 
grande entre os israelitas. 

O caso máis significativo lémolo no libro segundo dos Macabeos. Lisias, 
lugartenente de Antíoco IV Epífanes, atacou a Xuclas Macabeo en Betsur, que, cle
rrotaclo, tivo que fuxir. A baza decisiva fara a aparición clun "xinete vestido ele 
branca, armado ele armadura ele ouro e vibrando unha lanza" (2 Mac. 11, 8). A 
aparición, recoñecicla como celestial polos soldados do Macabeo, reforzou os áni
mos dos guerreiros israelitas que xa non se cletiveron ante a mellar dotación dos 
seléuciclas e, obticla a victoria, deron gracias a Deus polo auxilio divino. 

No Cristianismo son varios os santos que se representan como cabaleiros, 
empezando por San Xurxo, o mártir do século IV que aparece sempre cabalgan
do en tóclalas súas imaxes, e chegando ó arcanxo San Miguel, ele presencia rele
vante na literatura apocalíptica do Amigo Testamento (Libro ele Daniel) e do 
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Samiago Matamouros. 
Baldaquino da Catedral ele Samiago de Compostela 
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Novo (Libro do Apocalipse) como defensor da causa de Deus contra Satán e de 

protector dos xustos, ó que tamén representan a cabalo como o gran príncipe 
(Dan. 12, 1). 

E en Santiago de Compostela ternos un magnífico exemplo de santos en fi
guración ecuestre: coroa o mosteiro de San Martiño Pinario o titular do cenobio, 

representado en escena do reparto da capa co pobre, cando aínda San Martiño era 
soldado romano. ·E na igrexa barroca coroan o altar maior tres imaxes ecuestres: 

a de San Martiño, a quen flanquean San Millán e Santiago o Maior. 

A representación ecuestre de Santiago é, por conseguinte, un caso ruáis 
dos benaventurados ós que a imaxinación popular considerou como líderes, e ós 

que, por este motivo, quixo ver montando cabalas, como expresión da súa dig

nidade e da súa protección. 

Non é a tradicional a única forma de Santiago Cabaleiro. Noutros lugares, 
especialmente en América, cámbiaselle a vestimenta, converténdoo, nalgunhas 

imaxes, nun xeneral coa diversid~de de sombreiros castrenses que se prodigaron 

ó longo do tempo. Hai obras, como a de Ernesto La Orden, que nos informan 
amplamente acerca destas recreacións. 

A aparición de Santiago, festa litúrxica 

É frecuente escoitar á xente falar de Santiago Ecuestre como o Santiago 

Matamouros. É unha expresión que non me gusta. É verdade que se presenta cos 

invasores musulmáns ós seus pés; é tamén verdade que nos tempos da Recon

quista gustaba esta imaxe e incluso moito tempo clespois. Ninguén debería es
candalizarse desa figuración, porque hai que ter en canta o momento histórico no 

que se fixo, e xulgalo con criterios de entonces e non cos de hoxe, de acordo .co 

aforismo que di distingue tempora et concorclabis iura, que non quere dicir senón 

que hai que darlle a cada cousa o valor que se lle deu no seu tempo. 

Pero hai que ter en canta que, aínda que Santiago e o seu irmán Xoán 
eran impulsivos e chegaron incluso a pedir, por afecto ó seu Mestre, mal re 

cibido nun lugar, que baixara lume do ceo e que devorara a aquetas xentes, a 

misión histórica do noso Apóstolo non foi a de disputar batallas, é menos a 

de matar a homes na guerra, senón a de predica-la paz. Por iso me gustaría 
que cambiarámo-lo nome de Matamouros polo título que lle deu sempre o 

pobo español , o de Evanxelizador e Patrón. Este último é o que mellar co
rresponde ó Santiago Cabaleiro. 

Ó longo dos séculas os pobos de España viran en Santiago ó avogado ante 
Deus en tódolos momentos da historia, especialmente nos adversos, e esta ha de 

se-la explicación destas imaxes de Santiago ó lombo dun cabalo branca . Üturxi

camente vense falando da Aparición do Apóstolo, talé o nome da terceira das fes
tas que celebramos en honor de Santiago, a que ten lugar o día 23 de maio, es

pecialmente vencellada á arquiconfraría do Apóstolo Santiago. 
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É unha festa litúrxica que o Cabido promoveu, a instancias do bispo de 
Calahorra e La Calzada, e co amparo explícito de tódolos bispos españois. O 
cóengo Raxoi, despois aréebispo, foi o autor dos textos. E o Papa Benedicto 
XIV, por un breve dirixido ó metropolitano D. Cayetano Gil Taboada, de data 
5 de agosto de 1750, instituíu a festa do citado nome da Aparición. Un epi
sodio que, por encima da súa realidade histórica, e na medida que responda 
ós requisitos para tal obxectividade, non pasa de ser unha manifestación de 
algo permanente: a confianza española na protección secular de Santiago 
Apóstolo. A seguridade que levou a celebrar cada 25 de xullo a procesión so
lemne do Padroado. 

As miñas tres imaxes máis estimadas 

As tres imaxes estudiadas neste traballo, que non son máis que outras 
tantas maneiras de contempla-la_ riquísima personalidade de Santiago o 
Maior, teñen en Compostela e fóra dela fermosísimas representacións. As do 
altar maior catedralicio, superpostas unha a outra en ascensión continuada 
cara ó cume do retablo maior barroco, xa son un excelente exemplo. O San
tiago peregrino do Pórtico da Gloria, nacido na escala de Mateo cando o gó
tico sustituía suavemente ó románico, ten o encanto especial da familiaridade 
coa que Santiago e Xoán, os dous irmáns, dialogan. E, se queremos un San
tiago cabaleiro, habería que quedarse co do mencionado tímpano de Clavija 
que, segundo Otero Túnez , procede do vello claustro xelmiriano. 

Pero quero deixar constancia de tres imaxes que están menos á vista do 
visitante cotiá da basílica, qµe engaden ó seu valor artístico a historia indivi
dual de cada una delas. Para o Santiago peregrino, o de prata dourada, rega
lo dó matrimonio Roucel, parisienses, que amasaron a súa devoción xacobea 
<loando á basílica santiaguesa esa xoia. Para o Ecuestre ou éabaleiro, sen es
quecernos do ·que coroa o Pazo de Raxoi -no que colaboraron, debuxando , 
Gregario Ferro Requeixo e esculpindo José Gambino e José Antonio Ferrei
ro- o de prata, de autor portugués anónimo, imaxe regalada pola duqúesa 
de Aveiro á Catedral compostelá no ano 1677. Apóstolo e Mestre, o do Pórti
co da Gloria, situado inmediatamente debaixo da figura de Cristo, indicando, 
co seu tamaño, inferior ó de Xesús, Señor e Salvador , pero superior ó dos res
tantes santos, é a representación que serve para dar á lección eclesiolóxica do 
mestre Mateo a concreción santiaguista <leste capítulo da Biblia dos Pobres, 
que vén a se-la fronte interior oeste da basílica santiaguesa. 

Santiago Apóstolo. 
Pórtico da Gloria. 
Catedral de Santiago de Compostela 

Bibliografía: GARCÍA IGLESIAS, j.M. (coord.): La Catedral de Santiago de Compostela, A Coruña, 
1993; LA ORDEN MIRACLE, E. (coord.): Santiago en Espaiia, fatropa y América, Madrid , 1971 ; 
PRECEDO LAFUENTE, M.].: Santiago el Mayor Patrón de Espaiia. Vida y culto, Madrid , 1985. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ANÓN IMO LEONÉS. D ERRADEIRO TERCIO DO SÉCULO X I V T ALLA EN MADEIRA POLI

CROMADA. 96 X 35 X 28 CM . PROCEDENTE DE QUINTANA DE FON . I GREXA PARRO

QUIAL (LEóN). 

ASTORGA (LEóN). MUSEO DOS C AMIÑOS, INVENTARIO Nº 92 

A ta ll a, ele rasgos elementais e economía no emprego dos símbolos xacobeos , re
presenta, dentro c\uns esquemas rigorosos ele frontalic\ac\e e rixic\ez propias da 
arte popular, ó Apóstolo Santiago peregrino, elepé, co sombreiro que decora unha 
vieira, o bordón asido con forza e o libro sosticlo con rixic\ez xeométrica. Viste o 
pe rsonaxe túnica longa con pregamentos rítmicos e cóbrese cunha capa sen bro
che, que se abre moi cerca do pescozo, formando case un arco apuntado. A ca
beza lixeirarnente levantada, ollas graneles coa mirada fixa e barba que afía o ros
tro e clá unha certa seriec\ac\e ó personaxe. 

Datamos esta talla no c\errac\eiro tercio do século XIV, aíncla que os esquemas ar
caizantes da escultura local puic\eran mesmo permitir retarda-la súa cronoloxía ás 
primeiras décadas da centuria seguinte. Cremas que se pode pensar con claricla
de nun mestre ou obrac\oiro cornarcán, sen demasiadas sutilezas técnicas, traclu
cindo obras da escultura monumental que é probable existisen, aínc\a que hoxe 
perdidas, nas portadas da anterior catedral asturicense, encontrándose a súa in
íluencia en case toda a producción artística do contorno, aínda que, como é lóxi
co, rebaixanc\o sempre a calidade. Quintana ele Fon é unha pequena localiclacle a 
poucos qui lómetros da ciclacle de Astorga, dentro da comarca da Cepeda. A pre
sencia clesta advocación clébese a que o Apóstolo é o titular da parroquia . O cul
to a Santiago é intenso e antigo nesta comarca, precisamente non lonxe ele Quin
tana ele Fon, no lugar ele La Forti , a tradición popular viu sobre unha rocha as pe
gadas do cabalo do Apóstolo, e a non pouca distancia do Camiño Francés de pe
regrinac ión mantivo vivos, aínda que con sinxeleza, os fervores xacobeos. 

A peza é a representación máis antiga de cantas conserva o Museo Diocesano dos 
Camil1os, dentro da súa rica colección ele iconografía xacobea, entrando a formar 
parte do seu fondo case a raíz da fundación do museo, na década dos sesenta cles
te século. 

Bibliograíia: GONZALEZ GARCÍA, MA: "L1 iconografía del Apóstol en Astorga", Co111postel/a11w11, 
,' ' XIV, nº 3--f (1989), pp. -fll , 425. 

M.A.G.G. 
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SANTIAGO DE MONTCLAR. 

ANÓNIMO. SEGUNDO CUARTO DO SÉCULO XV ESCULTURA EN PEORA POLICROMADA. 

130 X 44 X 30 CM. PROCEDENTE DA IGREXA PARROQUIAL DE MONTCLAR, LLEIDA. 

LLEIDA. MUSEO DIOCESANO (IGREXA DE SAN LOURENZO), N° INV. 656 

Este gran Santiago ele peclra procede da igrexa parroquial ele Montclar, cleclicacla ó 
Santo Apóstolo, o cal permite supoñer que no seu momento puiclo ser realizada como 
imaxe titular do seu retablo maior. Sen embargo, ó non ter ningunha certeza sobre 
este punto, non é posible descartar completamente que chegara a Montclar proce
dente clalgún dos graneles templos góticos da ciclacle ele Lleicla. Parece ser que o seu 
ingreso no Museo Diocesano ele Lleicla se remonta a 1897 e, en calquer caso, consta 
xa nos inventarios ele 1933-1934. Partida en sete pedazos en 1936, foi recomposta 
en 1940 e instalada nunha capela lateral da igrexa ilerdense ele San Lourenzo, onde 
recibe culto dende entonces, senclo novamente restaurada en elata recente. 

A imaxe do Apóstolo en pé, cos pés nus e dotado dos seus atributos traclicionais, 
convértese nunha imaxe estereotipada e arquetípica do peregrino. Loce na cabeza 
o característico sombreiro ele aba ancha, decorado neste caso con tres cunchas, e 
sostén coa clereita o bordón, ó cal aparece atada a non menos tradicional cabaza. 
Ba ixo o manto vermello que cobre as súas costas viste unha longa túnica ele peles, 
detalle iconográfico que normalmente caracteriza ó Bautista pero que é máis insó
lito en relac ión a Santiago, aíncla que a pintura ilerdense da primeira metacle do sé
culo XV inclúe tamén este extremo en obras como a Santa Cea do Museo ele Solso
na ou o Santiago el e Alcoletge. Pocleríanse lembrar tamén exemplos valencianos. 

Aíncla máis orixinal é o libro que sostén aberto coa outra man e no que aparece pin
tado o seguinte texto: QUI/ CON CE/ PTUS / EST DE/ SPIRITU /SANCTO I NA
TUS / EX MARI / A VIR / GINE. Trátase clun dos doce artigas ele fe do Credo que 
tradicionalmente se clistribúen entre igual número ele apóstolos. Nesta ocasión o 
que ostenta Santiago non é, sen embargo, o que lle correspondería nin segundo San 
Agostit1o nin segundo a versión do século XIII formulada por freí Ramón Maní no 
seu Explanatio Simboli Apostolorwn, versións que, por outra parte, tampouco coin
ciden _entre si. En cambio, o texto relativo á concepción e nacemento virxinal ele 
Xesús do libro ele Santiago ele Montclar (cunha caligrafía que, por outra parte, non 
parece gótica senón refeita posteriormente) é o mesmo que vemos insistentemente 
en mans do Apóstolo peregrino mm certo número ele miniaturas francesas do sé
culo XIV, o que leva a crer na existencia clunha tradición distinta á definida nos tex
tos mencionados, e na cal se inscribe tamén a escultura ilerdense. 

A pesar da súa ríxicla frontaliclacle e clunha certa pobreza ele recursos no relativo á 
disposición ele indumentaria e atributos, o escultor cicela a peclra con detalle e pon 
unha considerable minuciosiclacle e coiclaclo nos acabados. Isto é particularmente 
patente no ben modelado rostro do santo. Algúns dos seus rasgos (os graneles ollos, 
a barba suave) , así como o tratamento enfático das grasas teas, suxiren unha data
ción da obra no segundo cuarto do século XV que a sitúa como producción con
temporánea do retablo maior da catedral ele Tarragona e á activiclacle ele artistas 
como Pere j oan , autor cleste conxunto. 

P.B. 

Bibliograíía: BESERAN, P. : P11lchra. M11scu Diocesil de Lleida. Catcileg, Generalitat de Catalunya, 
199 , núm. 24 . . 
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SAN XAIME APÓSTOLO. 

j AUME FERRER ll. lLEIDA, CA. 1450. T ÉMPERA SOBRE TÁBOA. 175 X 112,5 CM 

PROCEDENTE DA CAPELA DE SAN XAIME DA CATEDRAL VELLA DE lLEIDA. 

lLEIDA. MUSEO DIOCESANO 

Táboa central clun retablo coa fi gura ele corpo enteiro e ele pé do Apóstolo San
ti ago, iconograficamente representado como peregrino , co bordón e a vieira no 
sombreiro. Vestido cunha capa de cor azul escura con forro interior clun ton ma
rrón avermellacl o. Como túnica leva unha pel verdosa con tons amarelaclos e na 
man esquercla suxeita os Evanxeos. 

O seu rostro con barba emite se renidade e sobrieclade, de carácter serio e ele re
cia convicción ; a súa mirada fo xe da presencia do espectador rodeada dunha 
longa cabeleira. O santo atópase situado sobre un rico piso decorado con bal
dosas el e formas xeométricas e cliante clunha arquitectura poligonal en forma ele 
capela , cortada a media altura, e onde hai practicadas unhas ventás xeminadas 
nas paredes latera is. A parte superior da composición, como noutras obras do 
auLOr, apa rece cl ouracla cunha profusa decoración vexetal, realizada coa técnica 
do clouraclo. 

A diminución do cl ouracl o reducido á parte superior permitiu ós pintores a in
co rpo rac ión de pequenas arquitecturas e representacións tímidas da paisaxe, 
como as que aparece n na táboa que estudiamos, moi sinxelas, e que gracias a 
clas outorga n á co mposición unha ce rta vitaliclacle espacial -aíncla que ele 
preca ri a exec ución-, se n esquecer que están realizadas por pintores que, 
a rra igados na tradició n do gótico internacional, non conseguen os efectos 
precisos que pos teriormente se alcanzarán cunha mellor aplicación da pers
pecti va . Con respecto ás paisaxes que se representan nas ventás, estas apró
pianse da sinxeleza e a esquematización identificables na época medieval; 
cl esp razaclas aín cla a un segundo plano antes da insistente preferencia dos tra
bal los sobre o douraclo. 

O autor desta obra está documentado durante o segundo tercio ele século XV 
(Barcelona, 14 30-lleicla, 1461), cun obracloiro establecido na antiga praza da 
Caclea ele lleida. É, aclemais, o pintor máis importante clunha familia, os Fe
rrer - activos durante toda a centuria-, iniciada polo seu pai j au me Ferrer I 
e rematada por Mateu Ferrer, o seu fillo, xa entrado o século XVI. O estilo ele 
jaume Ferrer Il podémolo encaclrar na segunda etapa Internacional que en 
Catalui'ta foi desenvolta principalmente por Bernat Martorell . 

A presente táboa é a cen tral dun retablo dedicado a San Xaime, posiblemen
te rea lizado para a capela que baixo a invocación deste santo existía na anti
ga Catedral el e lleida (Seu Ve ll a) . lleicla era unha encrucillacla ele camiños 
por onde pasaban os peregrinos que se dirixían a Santiago de Compostela, 
co mo o clemostran as pinturas que da "Pía Almoina" (Comedor de pobres), 
procede ntes da catedral amiga, se conservan no mesmo museo ilerdense, e 
tes temúi'tao a devoción popular a San Xaime. Cóntase que polo seu paso por 
esta cicl acle o santo cravou unha espiña e, ó facerse de noite, un anxo apare
céuse lle cun candil para iluminalo e así conseguir extraerlla. No lugar onde 
se ere oco rreu es te episodio existe actualmente unha capela denominada do 
"Peu del Romeu''. 
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A Catedral de Lleida foi convertida en cuartel militar no século XVIII o que pro
piciou o espallamento dos seus retablos e outros obxectos litúrxicos a parroquias 
da súa diócese. O nomeado retablo de San Xaime trasladouse á igrexa de Alco
letge (Lleida), ingresando posteriormente a táboa central de San Xaime no Museo 
Diocesano de Lleida no ano 1902, traída polo bispo Messeguer, quedando segu
ramente as táboas laterais na citada igrexa de onde desapareceron en 1936. 

A táboa do santo peregrino foi intervida no Centro ele Restauración ele Bienes 
Muebles ele San Cugat ele Barcelona en abril ele 1998. 

I.P. 

Bibliografía: GUDlOL i RICART,]. e ALCOLEA i BLANCH, S.: Pintura Cólica Ca talana , Barce
lona, Polígrafa, 1986, p. 152, cat. 449, fig. 752; POST, Ch.R.: The Hispa110-jle111ish style in North
western Spai n, (A Histo1y of Span ish Pai11li11g, IV-11), Cambridge (Mss), Harvard University Press, 
1933, p. 559, fig. 224; PUIG SANCHÍS, l.: "Sant]aume. jaume Ferrer 11 '', Museu Diocesá de Llei
da. Catáleg. Exposició Ptilchra, Lleida, 1993, p. 96, cat. 135. 
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A PONTE DA VIDA. 

ANÓNIMO. FINJ\IS DO SÉCULO XV TÁl30A PINTADA Ó ÓLEO. 114 X 135 X 15 CM 

A STORGA (lEóN) . MUSEO DA C ATEDRAL 

A táboa pictórica, ele finais do século XV, pertencía sen clúbic\a ó mesmo retablo 
que a da raíña Lupa, ca traslac\.o do carpo do Apóstolo. Delátano os marcos, que 
son idénticos, aíncla que posteriores . 

O episodio, difícil ele entender á prirneira vista, c\escífrase con tocia faciliclacl e na 
clave da Leyenda Dorada , que describe en paralelo a escena, e , sen clúbic\a, foi a 
fo nte ele inspirac ión para o pintor: a raíña Lupa, con intencións pérfidas, remitiu 
ós discípulos ele Santiago , que tro uxeran o seu carpo milagrosamente ás costas 
galegas mm barco sen ternón, á autoriclac\e do reí ele España para que atenclera a 
súa peti ción el e digna sepultura para o Apóstolo. "O reí, tras oír ós seus visitan
tes, ci etívoos e encarcerounos. Pero unha noite, mentres o reí dormía, un anxo do 
Seño r abriu as portas do cárcere ós prisioneiros e orclenoulles que fuxiran . Á 

mallá segui nte, o rei, enterado ele que os presos se fu garan, manclou ós seus sol
cl aci os que saíran inmediatamente na súa persecución e que atopasen o modo ele 
ca pturalos. Ó pasa- los soldados por unha ponte, esta clerrubouse, eles caeron ó 
río e afogaron "1

• 

Este é o momento recollido polo cac\ ro. Os discípulos aureolados vense libres ó 
out ro laci o da ponte. A lencla remata coa conve rsión do reí, que lles permite pre
dica-lo evanxeo. 

Os vestidos de brocado coinciden, así corno os marcos dos caclros que van en se
cuencia, segundo a lenc\a medieval. 

B.VG. 

Notas 

' La Leyenda Dorada, p. 399. 

Bibliogral'ia : VELADO GR/\1- A, B.: La Catedrnl de Astorga y su Musco, Astorga , 1991 , p . 222 ; 
P \ ,¡ E . . le la: La Le 1rnda Dornda, Alianza Edito rial, 1982, p. 399. 
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A RAÍÑJ\ LUPA. 

ANÓNIMO. fINAIS DO SÉCULO XV. TÁBOA PINTADA Ó ÓLEO. 131 X 115 X 15 CM 

ASTORGA. MUSEO Di\ CATEDRAL 

A raí11a Lupa e o traslado do corpo do Apóstolo é a escena representada nesta tá
boa pictó rica ele final do século J0!. É a única que se conserva, procedente clun 
dos retablos dedicados a plasmar algúns dos temas dos tres ciclos iconográficos 
sinalaclos por S. Kintel en 1974. As escenas inspíranse en feítos evanxélicos e, so
bre tocio, en lenclas coloristas, co atractivo dos milagres sorprendentes. Así alen
taban ós peregrinos nas etapas máis arduas do Camiño. A arte asturicense contou 
polo menos con clous dos retablos que nas súas rúas explicaron a poesía, a lencla 
e a vicia ele Santiago. 

Dúas delas, proceclellles da desaparecida capela ele Santiago, están no museo Lázaro 
Galcleano; e outras clúas, nunha colección particular de Barcelona. Recentemente fi
guraron na exposición xacobea ele Europalia. Camón Aznar clatounas en 1530. 

Pertencen ó segundo ciclo que comprende: o chamamento ó apostolado por Xesús, 
Santiago l"rollle ó tribunal ele Herodes Agripa, conversión ele Xosías, o corpo ele San
tia o transportado polos seus discípulos mm carro tirado por clous touros milagro-
amcntc amansados cara ó pazo da raíña Lupa. Este último é o tema aquí represen

ta lo. Os personaxes aparecen vestidos ele brocado, ele perspectivas aíncla góticas, 
composición centrada na figura da lendaria raíña sentada no seu trono , mentres mm 
primeiro plano aparecen os bois tirando do sartego cos restos do Apóstolo. 

O pilllo r inspirouse na Leyenda Dorada, do dominico xenovés Santiago ·de la Vo
rágine (cara a 1264). Narra o episodio no que a rama Lupa envía dolosamente 
ós di scípulos ó monte dos touros bravos. Cando se achegaban, un dragón que 
vomitaba lapas ele lume, reventou ó facer eles o sinal da cruz. Os touros bravos 
vo lvé ronse mansos bois que se cleixaron xunguir ó carro para leva-lo sartego de 
peclra co corpo do Apóstolo; e por si mesmos dirixíronse ó pazo dende onde a 
raí11a , abraiacla, contempla a escena e convértese e faise cristiá, regalándolles o 
pazo para que instalen ne! unha igrexa cleclicacla ó Apóstolo. 

Bibliogral"ía: ,Q ZA LEZ GARCÍA, l'vl. A.: "La Iconografía del Apóstol en Astorga" Compostella-
1111111 , XXX IV, nº --+. :1111iago ele Compostela (1989), pp. 417-420 e 474-478; VELADO 
,RAÑA, B.: Ln 111 rdrnl de Astorgn y s11 Musco, Astorga, 1991, p. 222. 

B.V.G. 
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SANTIAGO APÓSTOLO. 

ESTILO HISPANOFLAMENGO. fINAIS DO SECULO XV. MADEIRA DE NOGUEIRA 

POLICROMADA. 69 X 18 X 18 CM 

CUENCA. CATEDRAL 

Pertence ó retablo de Santa María e Tódolos Santos realizado para a capela funda
da polo bacharel Gonzalo González de Cañamares, no derracleiro cuarto do sécu
lo XV, no deambulatorio da catedral ele Cuenca. 

Trátase dunha imaxe de Santiago Apóstolo con barba e cabelos negros e moi mes
tos, enfeitado cunha túnica verde adornada ele trevos ele ouro e cuberto cunha 
gran capa cruzada orlada de pequenas figuras redondas. Leva os atributos ele pe
regrino: bordón coa cabaza e vieira no toucado, chatolado, así mesmo, con estre
las; na man dereita leva un libro cunha encadernación na que se observa o i_nes
mo símbolo da vieira, con zurrón en bandoleira. 

Foi amasada da exposición conmemorativa do Ano Santo 1993, "Volvamos a San
Liago", ce lebrada en Cuenca do 7 ó 15 de xrnl.o ele 1993, e patrocinada pola Aso
ciac ión de Am igos do Camitl.o de Santiago e a Diócese ele Cuenca. 

Bibliografía: BERMEJO DÍAZ, j. : LCI CCltcdrnl de Cucnrn, Cuenca, 1976, pp. 179-180; MONEDE
R BERM EJ , !'vi.A.: CC1tcdrn/. Musco Dioccsn110. Cucnrn (G11iC1 I/11strndC1), Cuenca, 1983, p. 66. 

F.A.CH.G.M. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

DIEGO DE SILOÉ. SÉCULOS XV-XVI. TALLA EN MADEIRA. 2 X 27 X 22 CM 

SANTIAGO DE LA PUEBLA (SALAMANCA), PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOLO 

Está colocada no testeiro que ocupa o retablo da capela que manclou construír "el 
Líe Toribio, consejero de los reis don Hernando y doña Isabel i don Felipe y doi'lajuana i 
emperador rrey don Carlos"1

, en honor da Inmaculada Concepción ele Nosa Señora. 

Este retablo estudiado por Gómez Moreno, "clistribúese en catro corpos moi ca
prichosamente cheos ele pilastriñas corintias, entaboamentos, frontóns en semi
círculo ... tocio isto ... publica a esplendidez do patrón"2

; "como tocio o que saía do 
obracloiro ele Bigarny a quen, xunto con Diego ele Siloé, foi atribuído clito retablo, 
a súa escultura é rnoi clesigual"3

. 

No estudio antes citado chegou á conclusión ele que o retablo foi feito polos clous 
cl evanclitos. A irnaxe ele Santiago atribuíuse a Diego ele Siloé. 

A súa policromía está rnoi perdida. Pero a beleza do rostro que se asoma na luz 
dos olios e a sereniclacle dos beizos, que vencen os rizos e a barba, permanece. É 
unha talla pequena e aparece a figura corno cargada ele ombreiros, como se pro
xectara cen o cansazo, lóxico mm peregrino, e que é un marco ele contraste para 
a beleza e sereniclacle á que nos referiamos antes. E ese cansazo percibido con
trasta tamén coa viveza do seu paso. É unha figura que ten rnovernento, coa axi
liclacle cluns pés que calzan sandalias, conforme ó consello evanxélico, e deixa ó 
seu paso un ronsel ele manseclume e humildacle. 

' 
É unha obra cunha carga de reflexión evanxélíca que sinala o recorrido espiritual 
que o seu autor fixo para chegar a presentar ó Santiago, fillo do trono, como o se
guidor ele Xesucristo que sabe que o anuncio do Evanxeo é un continuo peregri
nar polo mundo participando do cáliz do Señor. 

Notas 

' Transcripción ele GÓMEZ MORENO. Catálogo Monumental de Salamanca, p. 438. 
2 Op. cit. , pp. 437-438. 

' CASASCCA, A.: Catálogo Mom11ne11tal del Partido judicial de Pe1iarancia de Bracamonte
-Sa lamanca, p. 311. 

V.P. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

¿DIEGO GUTIERREZ? ¿JUAN DE AGUILAR? XV-XVI. TÁBOA Ó ÓLEO. 77 X 31 CM 

SANTIAGO DE LA PUEBLA (SALAMANCA), PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOLO 

De acordo coa tipoloxía do fondo da pintura, alguén a calificou de "hispano
ílamenga". Pertenceu a un retablo maior da igrexa parroquial construído no 
seu día por juan Bautista Salazar' e calificado de aínda qiLe pequeño é bo2 e hoxe 
desaparecido. 

A figura ele Santiago érguese estilizada sobre as montañas feblemente insinuadas 
do fondo, .e moito máis sobre os elementos urbanísticos do val. O bordón, que 
sempre é máis alto que o seu portador, acentúa, por iso, a súa verticalidade. 

A altura da figura é o soporte da mensaxe que un pode ler ó contemplala: o cris
tián sempre é un camiñante; o movemento dos seus pés e o seu apoio no bácu
lo Lransmíteno fielmente. Na man esquerda, portando un libro, que nas mans dun 
apóstolo sempre será o Evanxeo, é o soporte principal ele quen ten que ir polo 
mundo anunciáncloo a tóclalas xentes. 

É ceno que é un cami1iar repousaclo e reflexivo, o anclar do filio do trono que-xa 
sabe do cá liz que ha ele beber. 

Chama poderosamente a atención o contraste de cor entre a túnica e o manto; co
res representativos da humaniclacle, o da túnica, o máis interior que se observa, e 
o do manto , o encarnado vermellón do amor divino. O seu interese humano 
arroupaclo polo amor divino e humilde, clespois da lección aprendida. 

As mans, vigorosas e fortes, teñen a pegada do traballo da súa profesión; a súa 
lonxitucle é expresión da espiritualiclacle que zumega a efixie no seu conxunto. 

As diversas referencias3 que existen nesta igrexa parroquial ele Santiago de la Pue
bla relativas a Santiago, e este representado como peregrino e así chamado fre
cuentemente polos campesiños, parecen acredita-la idea do paso por este lugar 
clun Camiño de Santiago que, dende o sur e por onde marcan os diversos crucei
ros que se atopan no campo, iría ata Santiago de Compostela. 

V.P. 

Notas 

' CASASCCA, A.: Catá logo Monumental del Pal'ticlo judicial ele Peliamncla ele Bmca111011cle-Sala111a11ca, 
p. 316, citando ó Arquivo Diocesano de Salamanca, Cartafol de Antonio Pérez, sen catalogar. 

' Libro ele los luga res .. ., p. 114. 

' Cruceiros de pedra, curiosamente un coñecido por Cruz do Espirito Santo, chamadores nas 

portas da igrexa parroquial, sinais que marcan o límite do dereito de Asilo ... 
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TÁBOAS DE SAN LEOCADIO 
E AS TÁBOAS DO RETABLO DE SAN XAIME DE VILA REAL 

En agosto de 1512, o pintor Pablo de San Leocadio, italiano, de Reggio-Emi
lia no norte ele Italia, viaxa ele Valencia a Vila Real, na comarca da Plana, xun
to a Castellón, para acorda-la realización do retablo maior da igrexa da vila. 
Aíncla que non se conserva o contrato mesmo, a documentación que existe no 
arquivo municipal referente ó retablo é abundante. Esta documentación foi 
dada a coñecer por]. Mª Doñate, arquiveiro e erudito estudioso. Viña a cu
brir unh a importante lagoa de case unha década falta ele noticias sobre a ac
tiviclacle do pintor que ata entón era ignorada , pois os últimos elatos clocu
mentais c01ieciclos referíanse a traballos que realizaba para a Catedral ele Va
lencia en 1513 e 1514. Con anterioriclacle, a partir de 1501, o pintor achába
se estab lecido en Ganclía e, baixo a protección da duquesa clona María Enrí
quez , viúva el e Giovanni Borja , fillo do papa Alexanclre VI , realiza a maior 
parle da súa obra el e madurez, por desgracia destruida salvo algunha táboas 
sa ltas conservadas no Convento ele Santa Clara . Eran o retablo maior para a 
Co lexi ata el e Ganclía, o do citado Convento de Santa Clara, o da capela do 
Pazo Duca l e o do oratorio da Duquesa . Seguramente ele etapa anterior a ese 
período ga ncliense é o retablo do Salvador, da mesma igrexa ele Vila Real, que 
se co nse rvou. E tal vez ese coii.ecemento da obra xa realizada para a Villa e o 
cloutras obras ele Valencia, co aval e o prestixio adquiridos clespois das obras 
reali zadas en Ganclía , moveu ós xuraclos a encomenclarlle o retablo maior. De 
feito, un dos documentos refírese precisamente á viaxe realizada por un xu
raclo e un "notari scrivil del honorable Consell" ·a Valencia e Gandía en 1513 en 
relac ión co retablo . 

O pintor vi.Ii.era a Valencia , xuntamente con Francesa Pagano e Mestre Richard, 
no ano 14 72 , protexiclos os tres polo carcleal Rodrigo ele Borja, futuro papa Ale
xanclre VI. Viviu en Valencia, en Gandía, e ele novo en Valencia. Ocasionalmente, 
durante clous anos e palas esixencias do traballo, en Vila Real. 

Este retablo é obra ele última etapa e amasa as virtudes e os defectos da súa 
arte, cruzada ele formación catrocentista do ·norte ele Italia, influxos flamen
gos habituais na época e a súa capaciclacle ele adaptación ás traclicións, gusto 
e arte dese tempo en Valencia. Un momento particularmente brillante coinci-
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dente con Rodrigo de Osona, co paso fugaz de Bartolomé Bermejo, dunha 
parte, co mellor momento ele Yáñez y Llanos de la Almedina, que, mentres el 
traballa en Gandía, realizan para a Catedral de Valencia o seu gran conxunto 
de táboas do retablo maior, por outra, e coa etapa primeira de Vicente Macip, 
que pouco despois levará a cabo o seu importante conxunto do retablo maior 
da Catedral de Segorbe . 

Non sabemos con exactitude como era o retablo maior da igrexa de San Xaime 
de Vila Real. Si que era de considerables porporcións, que levaría estructura ou 
ma~one ría de pilastriñas con decoración renacentista xa introducida para en
tonces polos Hernandos e que conxugaba a pintura con algún grupo escultóri
co, polo menos o do titular, Santiago Apóstolo e, probablemente, a Virxe, pois 
na documentación faise referencia á devolución dunha coroa da Virxe ó pintor, 
aínda en Valencia. Tamén levaba portas que permitían -o peche e a protección 
contra o po. Foi bendicido polo bispo de Tortosa en xuño de 1518. 

Pola totalidade do retablo pagáronselle trinta mil soldos, ademais de facilitar
lle casa para el e a familia durante algo máis de dous anos por conta do Con
sell. Se se ten en conta os valores e salarios da época, era, sen dúbida, unha 
moi boa cotización. 

Tampouco sabemos con certeza cando foi desmontado, aínda que cabe supoñer 
que o fora ó desaparece-lo antigo templo para dar paso á construcción no seu 
lugar da actual e xigantesca igrexa segundo proxecto de Fr. José Alberto Pina, 
entre 1752 e 1779. 

Aínda que do ciclo iconográfico que o retablo recolle se conservan seis táboas, co
rrespondentes a outros tantos episodios da vida e da tradición xacobeas , ignóra
se se este era o número total. Unha serie de circunstancias permiten concluír que 
o integraban algunhas máis. Aínda que varias das táboas saíran con motivo das 
exposicións, é a primeira vez que se expoñen todas xuntas nunha ocasión como 
a <leste acontecemento extraordinario do Xacobeo 99. 

R.R.C. 

Bibliografía: ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: "Pintura del siglo XVI". En Ars Hispaniae, Xlll , Madrid, 
1955; BERTAUX, E.: "Monuments et souvenirs des Borgia". En Gazette eles Beaux-Arts, I, 1908, 
p . 209; CAMÓN AZNAR, ].: "La pintura española del siglo XVI''. En Sw11111a Artis , XXIV, Ma
drid, 1970; CATÁLOGO Santiago ele Compostela. 1000 aiios ele Péleri11age Et1mpien. Bruxelles, 
1985, pp . 364 y 372; COMPANY, X.: "Pintura: Augurios del Renacimiento y tradición medie
val''. En Historia del Arte Valenciano, lll, Valencia, 1987, pp . 196-204; DOÑATE SEBASTIÁ, 
j.Mª.: Los retablos ele Pablo ele San Leocaclio en Vil/arrea/ ele los Infantes, Castellón de la Plana, 1958; 
VÁZQUEZ DE PARGA, L. , LACARRA, j.Mª . e URÍA RÍU, ].: Las peregrinaciones a Santiago ele 
Compostela , I, Madrid, 1948; POST, Ch.R.: A Histo1y of Spa11isl1 Pai11ti11g, XI, Cambridge, Harvard 
University Press, 1953. 
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A PREDICACIÓN DO APÓSTOLO SANTIAGO. 

PABLO DE SAN LEOCADIO. 1513-1518. T ÉMPERA E ÓLEO SOBRE MADEIRA. 

140,5 X 120,5 CM 

YILA R EAL (CASTELLÓN). I GREXA DE SAN XAIME 

Dende unha tribuna baixa, o Apóstolo, situado na zona esquerda do cadro, di
ríxese, con acenos repousaclos, ó grupo de oíntes. Apoia unha man no ante
peito da tribuna parcialmente cuberta polo vermello manto e ergue a dereita á 
altura do peito en aceno indica ti vo . Na vestidura , próxima ó pescozo, pode 
percibirse parte ele inscrición incompleta coa invocación ORA PRO. Vai touca
cl o co so mbreiro el e peregrino que inclúe a inevitable cuncha identificatoria . O 
grupo el e oín tes, homes e mulleres, é moi variado. Algúns áchanse sentados, 
el e costas ó contempl ador e en acenos ele fa lar ou discutir entre si . Variados son 
tamén os traxes e toucaclos, á moda da época. 

Esta táboa é parella da que segue e ámbalas clúas irían na zona alta do retablo, 
segu ramenLe na parte superior das rúas laterais. 

¡\escena descnvólvese sobre fond o ele arquitectura renacentista sobria, sen cle
corac i n algunh a, abena por un arco a paisaxe que, moi en último plano, per
mite ve-los demonios da lencla do mago Hermógenes. Hai en tocio iso referen
cia a estes episodios en torno á antiquísima tradición da predicación, a vicia e 
milag res do /\pósLOlo Santiago , sobre tocio en torno a Fileto , o discípulo ele 
Hermógenes convertid o pola predicación e os milagres do Apóstolo, a ven
ga nza do mago Hermógenes, o filio ele Fileto, os ciemos, o mago encacleaclo 
por eles, liberado pola intercesión do Apóstolo e a conversión ele Hermógenes. 
Enma rcadas polo arco poden verse as figuras do Apóstolo , que entrega o seu 
bas tón ele peregrino ó convertido mago Hermógenes. Remite a un segundo 
grupo dos ciclos iconográficos en torno a Santiago, que , á marxe dos episodios 
evanxé licos nos que aparece, que constituirían un primeiro grupo, pon o acen
to no tema do mago, a ascendencia directa do cal habería que buscala na his
to ri a el e Simón Mago desenmascarado por San Pedro, segundo o relato dos Feí
tos dos Apóstolos . As fontes máis directas para estes episodios, en cambio, han 
ele busca rse na "magna passio", incluícla no Liber Sancti]acobi' e o Pseudo Ab
clías (hebreo , século V; grego e latín, século VI; popularizado dende os séculos 
XI e XII ; iconografía dende o XIII)2

• 

R.R.C. 

Notas 
1 Véxase \.\l!TH EHILL, Santiago de Compostela , 1944. 

' Véxase GlLLIS, Cod. Apoc1yplius 11 ovi Testwnenli , 1852, pp. 327-336. 
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0 APÓSTOLO SANTIAGO CONDUCIDO ANTE HERODES AGRIPA. 

PABLO DE SAN LEOCADIO. 1513-1518. TÉMPERA E ÓLEO SOBRE TÁBOA. 

140,5 X 120,5 CM 

VILA REAL (CASTELLóN). IGREXA DE SAN XAIME 

A escena recolle o momento no que o Apóstolo, acusado polo sacerdote 
Abiathar, é feito prisioneiro e conducido, coas . mans atadas, ante Herodes 
Agripa. Este áchase sentado en trono, sobre estrado con alfombra. Vai coroa
clo, barbado, con longa cabeleira e manto vermello. Na súa esquerda, o cetro. 
Á súa clereita , un paxe mozo porta no alto a espada como símb.olo da autori
clacle e da xustiza e sinal da conclea e forma de morte. ó seu carón, o sacer
dote Abiathar, con rica mitra na cabeza. Cara a zona esquercla, os soldados en 
grupo compacto, en variadas posturas un tanto forzadas, con armaduras e 
cascos, conducen ó Apóstolo. Dous deles, aclemais de suxeita-la soga, agarran 
fortemente ó Apóstolo, que está en pé ante os chanzos do trono de Herodes. 
Leva o mesmo tipo de vestiduras, manto e sombreiro ele peregrino que na es
cena da predicación. o episodio desenvólvese no interior con chan de már
mores en xadrez e fondo de arquitectura. 

Todo el remite ás escenas frecuentes da paixón en que Cristo é conducido ante Pi
lato ou se acha ante Herodes, en claro paralelismo con Cristo mesmo e como en 
cumprimento do que lles augurara canelo a súa nai pecliu para os dous irmáns 
- Santiago e Xoán- os primeiros postos á súa esquercla e á súa clereita: "Beberé
cle-la miña copa, pero sentar á miña dereita ou á miña esquercla non me toca a 
min concedelo, senón que é para quen o reservara meu Pai" (Mth. 20, 20-23). 

O Libro dos Feítos dos Apóstolos refírese á predicación, testemuño valente e si
nais que obraban os apóstolos da súa fe en Cristo. Xunto a outros castigos e per
secucións ou probas a que son sometidos, constata conciso e sen aditamentos: 
"Por entonces, o rei Herodes iniciou unha persecución contra algúns membros 
da lgrexa. Manclou executar a Santiago, irmán ele Xoán" (Hch. 12, 1-2). Nada 
di de acusadores, membros de Sanedrín ou de sacerdote hebreo algún. Son es
tas as vestiduras con que se enriquece e adorna o episodio e cos que se tecen 
as máis amplas traclicións. Nos ciclos iconográficos extensos, son temas que, 
con variacións , dan lugar a outros episodios despois de ser guindados á m,iga 
para a súa destrucción os libros ele maxia do convertido Hermógenes. Ó de
satarse, trala predicación dos apóstolos, a persecución , que puiclo moi ben ser 
instigada ou clirixicla, a ele Santiago tínguese con estes matices nas mesmas 
fontes , segundo as cales, Abiathar teríao acusado ante Herodes, ó que aíncla 
seguirían signos como o da conversión ele Xosías e a curación dun paralítico 
antes do martirio do Apóstolo . 

R.R.C. 
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DECAPITACIÓN DO APÓSTOLO SANTIAGO. PABLO DE SAN LEOCADIO. 

1513-1518. TÉMPERA E ÓLEO SOBRE MADEIRA. 130,5 X 120,5 CM 

VILA REAL (CASTELLÓN). IGREXA DE SAN JAIME 

Recolle a escena o momento mesmo da decapitación do Apóstolo que, semiaxeon
llaclo e a punto ele caer, leva as mans xuntas, suxeitas pola soga e é agarrado 
fortemente dos cabelos polo verdugo que lle aplica ó mesmo tempo a espada ó 
pescozo. Numerosos personaxes integran a escena que ten lugar no exterior, con 
vista ele edificios ele ciclacle en perspectiva, abrínclose pola esquercla a fondo ele 
ceos, río e montaña. Nas ventás, colgaduras e personaxes que contemplan o es
pectáculo. Porque en espectáculo convértese o episodio na versión que do mar
tirio nos clá Pablo ele San Leocaclio. Soldados con ricas armaduras e a cabalo; o 
mesmo soldado ele armadura e casco alado que na escena precedente da con
ducción ante Herodes suxeita a corda e que aquí aparece en relación distinta, 
como ausente do feíto e clirixínclose ós personaxes da esquercla. Por detrás, ou
tros dous con longas picas e un máis, compunxiclo e choroso, xunto ó arco. 

A pesar do momento que se representa, a escena é clun dramatismo amortecido e 
contido, sen xestos extremos. Tanto nesta como noutras escenas do retablo, cer
tos personaxes, acenos, modos, remiten claramente a modelos ele Yáñez y Uan.os 
no retablo da Catedral ele Valencia, xa para entonces concluíclo e admirado. 

Na parte media alta do caclro, á clereita, a carón do xinete, póclese apreciar 
parcialmente a barca co corpo do Apóstolo e un anxo que a leva, remitinto así 
á translatio e entroncando este grupo da iconografía do Apóstolo con aquel 
outro que recolle e destaca episodios máis directamente relacionados co cul
to ele Santiago en España. As lenclas e traclicións ás fontes das cales se aludía 
anteriormente, vense completadas e enriquecidas a partir cleste episodio do 
martirio. Honorio ele Autun transmítea e complétaa, xunto a outros elemen
tos, no que se refire ó corpo ele Santiago clespois da execución. Recorcla -re
collenclo traclicións anteriores-, como clous discípulos levaron o corpo do 
santo Apóstolo, colocárono nunha barca e foi trasladado por (.\nxos ata as cos
tas do norte ele España e depositado nunha gran rocha que se escavou con-
verténclose en protector sartego (P L. XCIV, 986). -

Pablo ele San leocaclio non clesenvolve esa pasaxe no caclro propio e indepen
diente, senón que o recorcla e suxire ó fondo, como fixera tamén na escena da 
predicación, ó presentar ó fondo sintetizada, e igualmente en pequeno, a conver
sión do mago, o que fai tamén na escena seguinte. É un proceclemento fre
cuentemente empregaclo na arte para lembrar, con motivo clunha escena, outros 
episodios complementarios, especialmente canelo se trata ele ciclos reducidos. O 
mesmo Pablo ele San leocadio noutras ocasións, os Hernandos, Vicente Macip, 
joan ele joanes entre outros, sen saír da escala valenciana da época, non clubidan 
en empregar este recurso narrativo. 

A escena representada nesta táboa relaciónase coa seguinte, e seguramente ámba
las clúas se correspondían na zona media das rúas laterais. 

R.R.C. 
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0 SARTEGO DO APÓSTOLO SANTIAGO CONDUCIDO ANTE A RAÍÑA LUPA. 

PABLO DE SAN LEOCADIO. 1513-1518. TÉMPERA E ÓLEO SOBRE MADEIRA. 130,5 X 

120,5 CM 

VJLA REAL (CASTELLóN). IGREXA DE SAN XAIME 

Eh relación coa trans!atio áchase tamén esta escena, como parte integrante da fer
mosa tradición e lenda que vincula o sartego de Santiago con terras galegas, e ta-

. mén como parte fundamental do culto que aquí se lle profesa e das numerosas 
peregrinacións a Santiago de Compostela dende tódolos camiños ele Europa. 

En efecto, trala súa colocación na rocha, a raíña Lupa fixo que se xunguisen os 
touros salvaxes e os lanzasen coa intención de destruí-lo sartego no choque con
tra as rochas. Pero, amansados prodixiosamente, conduriríano, pola contra, ó pa
tio do seu propio castelo. Convertida a fe cristiá e bautizada, faría honrar alí mes
mo o corpo do Apóstolo, transformando o seu pazo e terras en mosteiro, dando 
así comezo ó foco de peregrinacións cando é descuberto ou achado despois do 
esquecemento motivado pola in~asión e a ocupación árabes. 

No caclro de Vila Real, Pablo ele San Leocadio-representa o momento en que os 
tomos, xunguidos á carreta, chegan ós pés do trono mesmo da raíña Lupa, que se 
volve, asustada, igual que as súas damas acompañantes. Visten elas roupas e levan 
toucados e peiteado á moda da época, mentres os discípulos de Santiago que 
acompañan a carreta e o sartego visten máis atemporalmente, como acostuma fa
cerse cos apóstolos e outros personaxes bíblicos centrais comunmente. Fondo de 
arquitecturas renacentistas sobrias, sen decoración algunha, pero que manteñen a 
nobreza e digniclade ás que Pablo ele San Leocadio nos ten acostumados na súa 
producción. Os personaxes, en cambio, resultan bazunchos e convencionais, de 
contorsións forzadas, torpes as presentacións de primeiro plano e desproporcio
nados, case como de xoguete, os tomos. Algúns destes defectos ou fallos aparecen 
tamén, aínda que en menor medida, noutros cadros da serie, polo que os estudio
sos da súa pintura pensan noutras mans que interveñen na realización do retablo 
de Vila Real. De feito, nas cláusulas do contrato e nos avais que se presentan como 
garantía da realización da obra xa se prevía que, en caso de imposibilidacle do pin
tor, fora rematado polo seu fillo Felipe Pablo, tamén pintor, que eremos con fun
damento puido traballar por eses anos para un retablo de San Pedro na Catedral 
de Segorbe. Con todo, Pablo de San Leocadio non morreu antes de acaba-la obra 
nin, a xulgar polos documentos , quedou incapacitado. Pero ben puido ter para en
tonces colaboradores, entre eles, o seu propio fillo. 

O conxunto, como xa se indicaba antes, alude tamén á conversión de Luparia, o 
bautismo da cal queda representado ó fondo, no arco da esquerda, por detrás das 
cabezas dos discípulos do Apóstolo Santiago. 

R.R.C. 
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Xuízo E CONDENA DO MOZO LUPAR/O. 

PABLO DE SAN LEOCADIO. 1513-1518. TÉMPERA E ÓLEO SOBRE TÁBOA. 129,5 X 

120,5 CM 

V!LA REAL (CASTELLóN). IGREXA DE SAN XAIME 

O tema do xuízo, condena a ser aforcado e liberación dun mozo peregrino, que 
a lenda denomina Xacobo, é un dos preferidos entre o que poderiamos chamar 
"ciclo de milagres e proclixios póstumos", realizados polo Apóstolo a favor dos seus 
devotos e peregrinos que van á súa tumba. Milagres e lendas de peregrinaxe. Hai · 
que facerse idea de camiüos e pausadas, trasfegas ele xentes e avatares nas longas 
peregrinaxes do medievo para comprender un pouco estas traclicións e episodios, 
sempre máis e máis adornados segundo se van transmitindo e contando por uns 
e por outros. De feito , esta, ademais das numerosas variantes <loas conseguintes 
"vi.ñetas" a que dá lugar de por si, inclúe aspectos que lle son a!leos e se lle apro
pian . Así, o tema da copa ele prata no seu saco e a condena por roubo, xunto co 
engacliclo máis tardío (dende o século XV) ele se-la filia do pousadeiro ou a cria
da enfurecidas as que o provocan en vez do pousadeiro mesmo, mesturan ele
mentos da Historia clejosé (Xn. Cap. 30; cap. 44); e o tema en si do mozo pere
grino liberado das acusacións e a proba do galo que salta da tarteira cantando está 
na vicia e milagres ele San Domingos da Calzada. 

Con tóclolos seus engadiclos, como se indicaba antes, en ciclos de maior am
pl itucle ou preferentemente centrados en milagres ele peregrinación, pode 
chegar a desenvolverse en non menos ele dez episodios, algúns dos cales son 
rnoi populares e queridos . Aíncla que, segundo a tradición francesa, o matri
monio e o seu filio serían de Toulouse, versións alemanas falan da súa orixe 
xerrnana e, ele feito, é tema tamén frecuente na arte alemana de iconografía 
xacobea , especialmente en toda a primeira metade do século XVI. De palas 
mesmas elatas do retablo ele Vila Real serían algunhas obras de Hans leinber
ger e ele Riemenschneider, entre as cales se cantan uns relevos que en sucesi
vas escenill.as amasan á familia na pausada, os pais entristecidos que se diri
xen a pedi-la protección do Apóstolo, o mozo sostido por Santiago e o polo 
que salta da cazola ante o asomo do xuíz e os asistentes. 

A versión de Pablo de San leocadio é unha das máis fermosas escenas da serie. 
Desenvólvese ó aire libre, en ampla e idílica paisaxe con montaüas e vales, cam
pos e arboredos, edificios de cidade e azuladas distancias e nubes. En prime!ro 
plano, o mozo axeonllado, coa soga ó pescozo que suxeita o verdugo, en forte 
contraste entre a ferocidade <leste e a actitude suplicante do rapaz. Por detrás, ta
mén en actitude suplicante, os pais. Sen que falten o grupo de soldados a cabalo 
coas súas flamantes armaduras en conversación co xuíz que ordena cumpri-la 
sentencia ou o soldado de costas -motivo co que tanto se encariüa o pintor
que sinala cara a escena. Por detrás, á dereita, en escena adicional de segundo pla
no, o mozo na forca é sostido polo Apóstolo e o pai axeonllado ós pés. 

Este panel, que iría situado en zona baixa de rúas laterais, tería o seu correspon
clente, que non se conservou e do que nada se sabe, aínda que cabe sospeitar que 
se trataría da continuiclacle do tema: tocios se clirixen a da-las gracias ó Apóstolo. 
Dende lago, palas súas medidas, non parece corresponderse co derradeiro da se
rie, que clifire en medidas ele tóclolos outros. 

R.R.C. 
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SANTIAGO NA BATALLA DE CLAVIJO. 

PABLO DE SAN LEOCADIO. 1513-1518. TÉMPERA E ÓLEO SOBRE TÁBOA. 134,5 X 

134,5 CM 

VILA REAL (CASTELLÓN). IGREXA DE SAN XAIME 

Se os milagres ele peregrinaxe se achan en directa relación coa necesidade de sen
tirse protexidos polo Apóstolo nas duras xornadas e nos avatares do camiño cara 
a Santiago, esta da aparición na batalla de Clavija entronca, en cambio, con outra 
das duras realidades españolas de tocio o medievo, como é a loita pola recupera
ción do territorio invadido polos musulmáns e a necesidade de protección supe
rior e divina na dura e prolongada loita. Como noutros lugares baixo a protección 
ele San Xurxo, pasa aquí o Apóstolo Santiago a converterse en santo cabaleiro c1is
tiá11 , protector do pobo e do exército defensor. Nada máis lonxe do que é e signi
fica a súa predicación e dos métodos empregados. Pero ha de comprenderse nas 
peculiares circunstancias que vive durante longos séculas o pobo español nunha 
época, aclemais -sobre todo dende o século XIV- no que a toma de conciencia 
do sentimento ele pobo, ele nación, vai en auxe en toda Europa e empeza a desen
volverse ele forma imparable o sentido nacionalista. Se a iso engadímo-lo xenera
lizaclo sentido relixioso da vida, comprenderase que pase en cena medida a sig
nificar ó mesmo tempo a loita e protección contra o mal e a pureza da fe, e máis 
aínda se se ten en canta que o tema se clesenvolve con maior intensiclade no sé
culo XVL, en parte coinciclinclo coas reformas protestantes e coa vigorosa reacción 
da lgrexa dende o Concilio ele Tremo. Dende esa perspectiva comprenclerase que 
mesmo un home como Carlos V, defensor da fe e loitaclor pola ortodoxia, se fixe
se representar a cabalo como "matamouros", coa figura ós pés, que en realiclacle 
pasa a simboliza-la herexía (Cornelius Cornelisz, h. 1530; Museo ele Worces
ter*Mass.). Decisivo hase considerar para o clesenvolvemento e auxe do tema o 
iníluxo da Orcle dos Cabaleiros ele Santiago. En terras valencianas, aínda que o 
tema se clá, é pouco frecuente. 

Non cleixa ele ser ele notable interese a versión ele Pablo ele San Leocaclio. O Apósto
lo irrompe no amasillo ele homes e cabalas, ó vento as súas vestiduras verdes e ver
mellas, sobre o seu cabalo branca. Lanza como bancleirola, máis que como arma, e 
sen fe1ir ou masacrar a home algún. Dificilmente podemos identifica-la súa faciana e 
a súa mirada con saña ou carraxe. Na súa cabeza segue dominando, no sombreiro se
guro e firme, a cuncha ele peregrino. Como un paso ou camiño ábrese entre o exérci
to mauro que se reprega e o das forzas cristiás avanzan, animadas pola singular visión 
e presencia do Apóstolo protector que en balde pretencleu converterse en guerreiro. E 
este camiño conduce cara á praia e o ancho mar da paisaxe ele fondo onde se perci
ben as naves. ¿Licencia ele pintor que interpreta a escena no seu propio contorno e ó 
mar traslada a escena ele Clavija, ou simbólica lectura? 

As medidas da táboa clistínguense das restantes e non parece corresponderse con 
ningunha. Posiblemente corresponda á parte media alta da rúa central sobre a 
imaxe do titular seguinclo modelos valencianos ele retablos dedicados a San Xur
xo, como o ele jérica (Castellón) ou o ele Centenar ele la Ploma, hoxe no Victoria 
ancl Albert Museum ele Londres, onde non é raro que, sobre a táboa central, vaia 
representada a batalla ele El Puig, nas proximidades de Valencia e non lonxe do 
mar, que puiclo se-la inmediata fome ele inspiración para o pintor. 

R.R.C. 
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SANTIAGO ENTRE DOUS APÓSTOLES. 

ANÓNIMO. PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVI. TÁBOA PINTADA Ó ÓLEO. 98 X 102 X 6 CM 

ASTORGA (LEóN). MUSEO DA CATEDRAL 

O Museo da Catedral de Astorga amosa tres apostolados pictóricos. O de maior 
interese está na fronte <lesa peza singular que é a Arca Románica, procedente do 
mosteiro cisterciense de Carrizo. Foi datada por juan Sureda na segunda metade 
do século Xlll, dentro das correntes formais iconográficas bizantinas, introduci
das nos reinos hispánicos cara ó 1200. Acubillado por un dos arcos de medio 
punto que compartimentan a arca, está Santiago en situación privilexiada e inu
sual: inmediatamente á beira esquercla do Pantocrátor, que preside. Ó lado derei
to está San Pedro. Esta sorprendente situación atribúese á peregrinación e devo
ción xacobea, tan fortes no Camiño. O apóstolo, sobre fondo azul estrelado, iden
tifícase polo cartel, que leva o nome de IACOBUS. Cabeza nimbada, longas ves
timentas con pregamentos moi marcados, bastón curto, insinuando tal vez o bor-. 
cl ón, na man esquercla, e levantada a clereita en actitucle ele benclicir. 

Os outros clous apostolados pertenceron a senllos retablos e pre~entan ós doce en 
grupos el e tres, el e medio corpo, cada un cos seus atributos distintivos. Ámbolos 
dous f oron datados cara á primeira metade do século XVI; un deles con estilísti
ca máis arcaizante. Descoñécense os autores e a procedencia. 

A táboa que figura na exposición presenta a Santiago Apóstolo ele perfil, co bor
dón na man clereita; e na esquercla suxeita o libro sobre o peito. Sobre a aba fron
tal do sombreiro, levantada, está a vieira, clous pequenos borclóns cruzados e 
unha cabaza minúscula, a xeito ele apliques para identificalo. 

Santiago está entre os apóstolos Pablo (á súa clereita coa espada) e Simón (á súa 
esquercla coa serra do seu martirio). As catro táboas pintadas ó óleo, con fondos 
clouraclos, foron restauradas con acerto fai cincuenta anos. Figuraron na exposi
ción "Constructores de Catedrales" (León, 1993) sobre o Camiño ele Santiago. 

13ibliogrnÍía: GONZÁLEZ GARCÍA, M.A.: "La iconografía de l Apóstol en Asto rga", Co111postella-
1111m, X, XlV, nº 3-4 , Santiago de Compostela (1989), pp. 408 e 453; VELADO GRAÑA, B: La 
Catedral de Astorga y s11 1\t/useo, Astorga , 1991 , pp . 221 e 226. 

B.V.G. 
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APÓSTOLO S ANTIAGO CON SAN PEDRO E SAN XOÁN. 

ATRIBUÍDO A LORENZO DE ÁVlLA. SECULO XVI. ÓLEO SOBRE LENZO. 190 X 178 CM 

TORO (ZAMORA). MOSTEIRO DE M.M. DOMINICAS SANCTI SPIRITUS "EL REAL", 

MUSEO DE ARTE SACRA -

É un gran lenzo no que se representa ditos apóstolos, Pedro, Xoán e Santiago, 
nimbados ele ouro, con solería ós pés, detrás un peitoril sobre o que aparece unha 
fermosa paisaxe, propia do pintor, con ceos de nuboeiros, árbores moi mestas e 
azulado horizonte coas características ondulacións e picos, todo isto cun perfec
to estudio da luz. Os personaxes son correctos, repousados, idealizados, pero un 
pouco faltos ele expresión. 

O marco é arqueado, da mesma época co lenzo, e está emiquecido con follas enfiladas. 

Trátase clunha obra do autor Lorenzo de Ávila , instalado en Toro xa no ano 1530, 
onde casou por segunda vez; os seus fillos , Rafael e Pedro, tamén pintores, axu
cl an a seu pai no obradoiro. Recibe influencia do pintor Juan de Borgoña, con 
quen traballa ocasionalmente, pero non alcanza o seu prestixio, recoñecemento 
que o fai merecedor da exención da paga dos tributos. 

Recibe numerosos encargos de tódolos nobres, clérigos, non só de Toro, senón ta
mén de toda a zona castelá, rica entonces neste tipo de encargos_ Coñeceu tamén 
a outros pintores como Antonio Salamanca, Luís del Castillo, e o xa dito Juan de 
Borgoña e mesmo Pedro de Berruguete, pero o máis destacado é a súa influencia 
catrocentista de Borgoña_ Os personaxes son facilmente identificables, polas súas 
actitudes recatadas, polo gusto da beleza formal prescindindo da expresividade, 
figuras carentes de flexibiliclade, perfís rigorosos, gusto extraordinario polos gran
des escenarios, paisaxe de natureza convencional, horizontes amplos, pero ceos 
ele densos nuboeiros, asombrándoos_ 

Así pois, trátase dunha obra renacentista da segunda metade do século XVI. 

Sor M.D.P.M. 
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SANTIAGO O Mi\IOR. 

ESTEBAN MÁRQUEZ DE VELASCO. ESCOLA SEVILLANA. CA. 1690. 
ÓLEO SOBRE LENZO. 108 X 83 CM 

SEVILLA. CATEDRAL, CAPELA DE SAN XOSÉ 

A obra forma parte dun apostolado, conservado dende antigo na Catedral ele Se
villa, atribuído por don Angulo Márquez ó compara-los rostros clalgúns lenzos 
con outras obras firmadas e documentadas cleste pintor orixinario da Puebla ele 
Guzmán (Huelva), que se formou en Sevilla no obracloiro do seu tío , o pintor Fer
nando Márquez con quen traballou, segundo as investigaciósn ele D. Kinhkeacl e 
E. Valclivieso. O pasamento cleste en 1672 motivou a volta á súa terra natal, mais 
uns anos máis tarde estableceuse definitivamente en Sevilla, ata o seu falecemen
to en 1696. 

A súa activiclade pictorica céntrase fundamentalmente en ciclos pictóricos reali
zados para conventos e institucións relixiosas, onde facilmente se percibe o em
prego ele esquemas e composicións que seguen o estilo ele Bartolomé Estaban Mu
rillo, aínda que nas obras conservadas existen diferencias ele caliclacle e reitera
cións motivadas , loxicamente, polos colaboradores do obradoiro cos que reali
zou, entre outros, as series dos conventos ele Santo Agostiño e da Trindade ele Se
villa. Non obstante, o seu colorido e clebuxo sempre son máis secos, as súas fi
guras posúen unha branclura expresiva tan característica que se lle atribúen tres 
aposLOlados: un de corpo enteiro conservado na Diputación Provincial ele Sevilla, 
e ouLros dous de medio corpo que se atopan na Catedral ele Sevilla e na sede da 
Academia de Medicina cl esta mesma ciclacle. 

Os Lrece lenzos da Catedral centran os personaxes dentro clun óvalo moldurado 
que segue os esquemas compositivos de retrato contemporáneo, e repetiu este ar
tista na serie adquirida por esta Academia en 1777, onde reiterou a penumbra e 
variou as posicións das mans e mantos. Tamén os seus rostros repiten os rasgos 
doutras obras súas, firmadas ou atribuíclas, como, por exemplo, a Santa Cea da 
Baylor University en Waco. Así, este Santiago o Maior segue o mesmo modelo do 
Sef10r pintado no lenzo Cristo e a Virxe como protectores da infancia, firmado en 
1693, e o escorzo do brazo clereito é máis acertado que na serie da Academia. lco
nogra ficamente o santo leva o sombreiro e o caxato ele peregrino, pero a capa, por 
recursos estéticos contemporáneos, queclou reducida a unha pequena esclavina 
que contrasta cromaticamente coa túnica e o manto. 

Estivo exposto na rnostra "Pintura barroca sevillana", San Sebastián, Caja Gui
púzcoa, 1990, cat. nº 32. 

Bibliogrníía: A1 GU LO ÍÑIGUEZ, D.: M11rillo y su escuela , Sevilla, 1975 , p. 17; FERNÁNDEZ 
L PEZ, J. : "Esteban t-.i!á rquez". En Pi11t11rn barrocc1 sevillana, catálogo da exposición, San Sebas
li:\n, 1990, cat . nº 32; LÓPEZ GARRIDO , M".I. : "Un apostolado at ribuible a Esteban Márquez". 
En Archi vo /-/ ispnlrnse, nº 213, Sevilla (1987), pp. 193- 195; VALDIVIESO GONZÁLEZ, E.: Ca
td logo de las pi11111rns de la Catedrn l de Sevilla, Valladolid , 1977, p. 77, nº 300, lám. LXl/l ; Idem, 
"L:1 pimurn en la Catedral de Sevilla , siglos XV II y XV III''. En La catedral de Sevi lla , Sevilla, 1984, 
p. -1 6; ldem, /-li storia de la pi11111rn sevillana , Sevi lla, 1986, p. 249 . 

T.L.P. 



Tooos CON SANTIAGO 

187 



T DOS ON SANTIA O 

SANTIAGO O MAIOR. 

ANÓNIMO DO BARROCO ITALIANO? PRIMEIRO TERCEIRO DO SECULO XVIII. 
ÓLEO SOBRE COBRE. 61 X 40,5 X 3,5 CM 

SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS), CLAUSURA DO MOSTEIRO DE SANTO 

DOMINGO DE SILOS 

Segundo as noticias do Arquivo Silense, o P abacle frei Baltasar Díaz (1707-1776) viaxou · 
a Italia como procurador da Congregación ele Valladolid da Orde de San Bieito, hospe
dándose en Roma entre 1745-1753. Adernais clun grande entusiasmo pala arte romana, 
que lago se ve1ía plasmado na construcción da nova igrexa abacial en 1750 a cargo de 
Ventura Rodríguez, trouxo unha serie ele caclros ele artistas italianos, entre os que se ato
paban algúns cobres. Hai cerros indicios, sen apoio documental , ele que unha clesas obras 
puiclo se-lo cadro que agora estudiarnos. Trátase dun Santiago o Maior, con cenos atri
butos de apóstolo e outros ele peregrino, sirnbiose perfecta xa habitual dende finais do sé
culo XVll e durante todo o XVlll. Por unha parte, como apóstolo, leva túnica verde, 
manto vermello e o libro dos Evanxeos na man dereita como o seu gran propagador. Por 
outra parte, como peregrino , leva botas, esclavina con clúas vieiras e o bordón na man es
querda. O santo encóntrase de fronte coa cabeza ele perfil cara á clereita . A un lado e ou
Lro da cabeza desenvólvese unha inscrición en letra capital latina que di: ADCENDIT AD 
CELOS SEDET AD DEXTERA DEI PATRI Ó(rn)NI(P)OTEÑTIS. Con esta frase o autor 
dá resposta á petición que a nai dos Zebedeos, Santiago e Xoán, fai a Xesús nos sinópti
cos (M l 20, 20-28 e ss.): "Di que estes fil los meus se senten no teu reino, un á dereita e 
oulro á esquercla". l\falia a resposta de Xesús, o artista coloca a Santiago á súa clereita; de 
ld to an liago foi martirizado axiña , co cal bebeu o mesmo cáliz de Cristo. 

Elememo curioso e que caracteriza o cobre, son as dúas escenas rnáis pequenas que 
se co locan ós pés da figura central e amasan os feitos rnáis representativos da súa vida: 
a súa predicación en España e o seu martirio. Á esquerda, Santiago diríxese a Hispa
nia para predicar a Xesús. O santo atópase ele costas, coa cabeza xirada cara ó espec
tador, cos típicos sombreiro e bordón ele peregrino e cornezanclo camiño. Encima en
cóntrase unha inscrición das mesmas características que a anterior, pero en tamaño 
moito máis pequell.o . Di así: "IACOBUS AD P(re)DlCANDAM CRISTI / FlDEM IN 
HISPANlAM P(r)OFICISCITUR". A escena, coa súa inscrición, recolle a piadosa tra
dición da vida do Apóstolo a España para predica-lo Evanxeo de Xesús. Dita lencla , 
que algúns autores recollen dende o século Vlll e ata o Xlll, non goza da total adhe
sión dos esc ritores e estudiosos que ó longo da historia da Igrexa se sucecleron. 

A outra escena , á clereita do apóstolo, representa o seu martirio, que recolle o libro 
dos Fe ítos dos Apóstolos (12, 1-2ª). Santiago, o irmán de Xoán, foi o protomártir dos 
apóstolos , sen do martirizado por Herodes Agripa no ano 4 2 ou 4 3 da nasa era. A len
da que coroa a escena di : "IACOBUS IOANNIS FRATER POST SA(n)CTE / PREDl
CAT!ONE(n) AB INGRATO POPULO OCClDITUR". O santo atópase ele xeonllos 
coas mans atadas ás costas. O verdugo , que brande espada, está detrás del, e tres sol
dados que contemplan a execución , completan a escena. 

Tecnicamente, a obra está tratada con gran frescura e tons agradables, con pincelada 
salta e contornos non moi remarcados, non deixando ele ser unha peza ele obracloiro 
de tantas como se executaron na época. O máis destacado ele todo é o afán clocu
memal do pintor, que engacle esas lenclas que glosan as escenas. Como se ve, apare
cen escritas en latín e empregan algunhas abreviaturas que colocamos entre parénte
ses e minúscula . No n inse rtámo-la lectura crítica das inscricións por non ser este o lu
gar máis apropiado para isa. 

F.A.M. 

Bibliograíia: AA.VV: lconogrcifia de Santiago y los Santos Bu rgaleses vinculados a la percg1inación, Burgos, 1993. 
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ESTANDARTES DE LA COFRADÍA DE SANTIAGO DE LIÉTOR. 

ANÓNIMO. FINALES DEL SIGLO XVIII. DAMASCO, SEDA. 118 X 85 CM (EXCLUÍDA A 

BARRA TRANSVERSAL). PROCEDENTE DOS TEARES DE, VALENCIA OU MURCIA. 

LIÉTOR (ALBACETE), IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE LIÉTOR. 

O p1imeiro é unha insignia que presenta o campo do pano cuartelado en recadros de da
masco, alternativamente branca e carmesí, as cores da Orde de Santiago, irmandade de 
cabaleiros que histolicamente ten a encomenda da localidade dende a súa reconquista 
(1242), delimitados por orlas de seda dourada. En conxunto, o cleseño resulta unha gran 
cruz grega insctita no corte xeral da peza de tea. Ocupando o centro, un medallón pin
tado representa a imaxe de Santiago Matamouros, simbolizando a unión da relixión e do 
poder ante o inimigo común. O Apóstolo, vestido con túnica e capa flotante, sitúase no 
primeiro plano, impoñénclose poderoso sobre un enérxico cabalo branca encabuxado. 
Brande a súa espada no alto, fulxente como o raio, enarborando tamén un estandarte coa 
cruz santiaguista, en alusión á orde militar do seu nome. Capitán da milicia ctistiá, per
segue ó exército mouro, que se bate en retirada ou xace m01ibundo sobre o campo de 
batalla. O episodio trátase, como nas estampas .gravadas que cleberon inspiralo, de forma 
heroica. A dependencia ele modelos iconográficos do século XVII, impresos ó servicio da 
Igrexa compostelá para mellar defensa da cuestión do Voto a Santiago, parece fóra de 
tocia clúbicla. Así figura á fronte da Defensa ele la Vnica protección y Patronazgo ele las Espa-
1ias perteneciente al Glorioso Apostol Santiago el Mayo1; clirixiclo polo Cabido de Composte
la ó rei en 1644 en contra da proposta ele compartir tal distinción co arcanxo San Miguel. 
Non foi esta, nembargantes, a única ocasión na que se puxo en dúbida o paclroáclego 
apostólico sobre as terras ele España. Xa en 1618 se intentara designar copatroa a Santa 
Tareixa, e mesmo clespois, cara a 1675, propoñeríase a favor de San Xosé. 

O segundo dos estandartes exposto ostenta o brasón da Orde de Santiago, ó que, en 
expresión das Ordenanzas da súa Confraría, se define como "el sello' ele la encomienda 
ele seiior santiago que es una espacia qLte vulgarmente !!arriamos lagarto ... ". aparecen cuar
telados en recadros de damasco, alternativamente verde e púrpura , as cores da vila de 
Liétor, que en conxunto se ordenan en forma dunha gran cruz grega inscrita no cam
po xeral da tea. Centráncloa, no escapulario técese a cruz de Santiago, que é latina, de 
extremos flordelisados e remate inferior puntiagudo: unha cruz que tamén é espada. 
Figura heráldica "honorable" que, aínda que acostuma aparecer sobre a vieira dis
tintiva da peregrinación xacobea, relaciónase máis co sentido combativo e hospitala
rio da Orde Militar de Santiago. A cruz, que en si mesma é un motivo icónico triun
fal, dentro do seu emprego ritual en honor ó Apóstolo, maniféstase como signo am
bivalente , protector e combativo á vez. En punta, unha faixa ele perfil en gola remata 
a insignia, da que penden <lúas series de borlas confeccionadas en fío de ouro, se
gundo disposición adoptada nas eclesiásticas. 

O auxe do culto e exaltación ele Santiago como cabaleiro ctistián e símbolo de espe
ranza revalida a súa dimensión nacional nos tempos do barroco. Para valorar na súa 
xusta medida o alcance da simboloxía santiaguista conservada nesta localidade levan
tina, acudiremos, unha vez máis, ó que os seus veciños deixaron escrito nas Orde
nanzas da Confraría que dedicaron ó Apóstolo Santiago, onde interpretan os brasóns 
que campan nos seus estandartes . Aquí, dentro do ton apoloxético xeral que unifica 
a semblanza apostólica, argumentan os méritos do santo da súa devoción relacionán
doos coa proxección do paclroádego de Santiago sobre as terras de España: "un talpa
trona quien la villa ele lietor con justo e cristiano r;:e lo tiene por particular patron anparo es
wdo defensa y muralla en sus aclbersiclacles y trebular;: ion, por cuyo medio espera del r;: ielo 
favor e gra r;: ia ¡n1 es es villa ele su horclen y caballería y por sLt horclen rregicla gobernada e 
con su rroxa cruz la gastó despada en n1L1chas bentaxas ... ". 
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Finalmente, debemos poñer estes guións en relación co desenvolvemento das proce
sións; desfiles rituais onde, ademais da riquísima imaxinería procesional, exhíbense 
este tipo de pezas como distintivo da súa correspondente irmandade, en medio dun 
aparato no que as artes ' suntuarias están presentes en numerosos e significados peri~ 
dóns, estandartes, bandeiras, vestiduras e ourivería litúrxica. Non esquezamos que a 
festa barroca, ó lado da devoción e do ritual , é unha celebración gozosa e. parti
cipativa, enriquecida coa vistosidade das súas calidades plásticas. As manifestacións 
piadosas de Liétor teñen as súas referencias históricas recollidas nas xa citadas Or
denanzas da Confraría de Santiago, comentadas neste mesmo catálogo. Na súa re
dacción establécese que nos días do señor Santiago e Santísimo Sacramento se cele
bre unha procesión pola vila, e que nas demais xerales da freguesía saia o pendón 
da confraría acompañado de dúas fachas de cera acesas, no lugar e coa preeminen
cia que lle correspondan. Así mesmo, ordenan "que siempre que ubiese guerras e1itre los 
p1in(ipes clistianos se haga una pro(esion y se diga una misa con toda la solenidad que se 
pueda 1Togando a nuestro sei'wr de paz a los prin( ipes c1istianos y de mucha tranquilidad 
en toda la clistiandad''. E coa mesma intención, "que sienpre que se ofrezca ha(erse gue
rra contra infieles ansi mismo se aga una pro(ision y se diga una misa con la solenidad que 
se pueda rrogando a nuestro señor les de vitoria a los rreyes e prin(ipes cristianos contra 
los rreyes paganos''. · 

A.].G.M. 

Bibliografía: BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: El grabado co111postela110 en el siglo XVIII , Fundación 
Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1993. 
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SANTIAGO PEREGRINO ORANTE. 

ANÓNIMO PRÓXIMO A jOSÉ GAMBINO. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVIII. TALLA 

.EN MADEIRA POLICROMADA. 52 X 30 X 26 CM. PROCEDENCIA INCIERTA. ENTROU 

NO MUSEO DOS CAMIÑOS POR COMPRA EN 1966. 
ASTORGA. MUSEO DOS CAMIÑOS, INVENTARIO Nº 91 

Conesponde esta iconografía á representación da Apaiición da Virxe do Pilar ó Apósto
lo Santiago. O Museo asturicense dos Carniños conserva dúas pequenas pero deliciosas 
tallas de Santiago orante, a ámbalas dúas fáltalles hoxe a Virxe sobre a columna. 

Esta, que chegou ás coleccións do Museo o ano 1966 por compra no mercado an
ticuario, carece de referencias de autoría e de procedencia xeográfica, aínda que é 
posible considerala galega polo vencellamento estilístico cos obradoiros compos
teláns da metacle do século XVIII, e moi concretamente relacionámola coa tarefa 
do escultor compostelán José Gambino, pola delicadeza, case feminina, das súas 
mans, e a elegancia da actitude, características tan definidas na arte cleste mestre. 

Ten os clous xeonllos en terra e, sen clúbicla, percleu, por ser postizos, o bordón 
e o sombreiro; viste túnica e esclavina coas consabidas vieiras, o zurrón pende 
do cinto que cinxe a túnica e que dispón ele pregamentos de suave modelado. 
É, por tanto, unha boa tarefa técnica que aposta polo naturalismo na expresión 
do rostro que se eleva para clirixilo cara á imaxe ele Nosa Señora, máis elevada 
pola disposición sobre o pilar. A policromía é sobria, con orlas clouraclas que 
permiten resaltar máis a delicadeza da actitucle ensimesmacla, como clemostra a 
boca lixeiramente aberta. O rostro barbado e os ondulados cabelos son tamén 
nota característica ele Gambino. 

Como simple hipótese podería pensarse que esta obra pertencera a algún mostei
ro benedictino da propia cliócese. No ele San Pedro de Montes, no Bierzo, había 
unha fermosa talla de San Xenaclio, roubacla fai unha vintena de anos, ele clara fi
liación gambinesca. Os traballos do mestre para San Martiño Pinario sen clúbida 
propiciaron encargos para outras casas da mesma orde. De tódolos xeitos, esta 
imaxe achéganos a un momento privilexiaclo da iconografía xacobea, con conse
cucións ele alta perfección estética .. 

Púiclose contemplar na exposición "1000 años ele Peregrinación Europea" 
(Europalia 85, nº 573). 

Bibliografía: GONZÁLEZ GARCÍA, M.A.: "La iconografía del Apóstol en Astorga", Co111postella-
1111111 , XXX IV, nº 3-4 (1989), pp. 412, 458; RIVERA, ].: El Palacio Episcopal de Gaudí y el ML1seo 

de los Cam inos de Astorga, Astorga, 1985, lám. XXVIII, 2. 

M.A.G .G. 
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SANTIAGO PEREGRINO . 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVIII. 
MADEIRA DOURADA E POLICROMADA. 50 X 10 CM 

SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEóN). IGREXA PARROQUIAL DE RABANAL DEL CAMINO . 

A iconografía de Santiago Peregrino recolle e esencializa a imaxe do "Apóstolo que en
sina o Camii'lo" para ofrecela como canto emotivo da espiritualidacle das rutas ele pe
regrinación a Compostela. A súa orixe ultrapirenaica non foi impedimento' para que 
chegase a se-la máis popular da Baixa Iclade Media europea, perdurando en tódalas 
épocas , formando parte da escultura monumental das igrexas e catedrais europeas, 
como imaxe de devoción, recorclo piadoso ele peregrinación ou exvoto de omivería 
para o rito sacro. A concepción iconográfica do Apóstolo peregrino nace cando se cle
senvolve o emotivo proceso ele identificación entre Santiago o Maior e os peregrinos 
que devotamente acoclen a venera-la súa tumba en Compostela. Aclemais clesta sorte 
ele emparellamento, asístese tamén a un intento ele vehicular, a través da imaxe, o con
cepto pastoral ele Santiago como Apóstolo evanxelizaclor dos afastaclos confíns ele Oc
cidente. Ámbalas dúas ideas sintetízanse e refórzanse, logrando unha iconografía ori
xinal e abraiante, que trascenderá os tópicos da representación da imaxe apostólica 
acompai'lacla dos instrumentos da Paixón, dos que tampouco participa o apóstolo San 
Pedro . Se o primeiro papa se representa coas chaves do Reino, simbolizando o seu po
der ele atar e desatar na terra e de abri-las portas da patria celestial , Santiago o Maior 
amasa o camii'lo ele salvación co bordón ele peregrino: o fiel tamén poderá emrar no 
Reino ele Deus a través da vía da penitencia e ele oración propiciada polo camii'lo de 
peregrinación a Compostela. A evolución da iconografía xacobea amasa unha suce
sión ele etapas sistematizadas por Steppe (1985). A primeira etapa parte das orixes 
-¿século XIP- ata o século XVI, caracterizándose por un tipo híbrido, no que San
tiago adopta cenos atributos ele peregrino (bordón, vieira), e conserva os rasgos xe
néricos do apóstolo evanxelizaclor (a longa túnica, o paliwn, o libro e os pés descal
zos) . Na segunda etapa - século XVI- represéntase a Santiago como a un peregrino 
do seu tempo; e na terceira - séculas XVll-XVlll-, dominada polo espírito da Con
trarreforma, insistirase nos atributos característicos do Apóstolo evanxelizador, en de
trimento dos do peregrino. 

A imaxe ele Santiago Peregrino de Rabanal do Camii'lo pertence, por cronoloxía e con
cepto , á terceira etapa evolutiva. O Apóstolo viste manto con esclavina decorada con 
vieiras , camii'la calzado con fortes botas, leva escarcela ele viaxe posta en bancloleira, 
leva tamén na man dereita o bordón con cabaza, co que o peregrino se-apoia e prote
xe, e na outra o Libro das Sagradas Escrituras, que o acredita como Apóstolo evanxe
lizaclor. Como é frecuente en época barroca, Santiago protéxese do sol e da chuvia con 
sombreiro de aba ancha, dobrada na súa fronte para ser decorada coa característica 
cuncha de vieira. 

Dende os inicios da peregrinación occidental, sobre todo canelo esta se transforma en 
espectacular fenómeno ele masas, o peregrino adopta certos distintivos, atributos e 
equipamento de viaxe cos que se identificaba e diferenciaba dos demais camii'lantes e 
que determinará , en boa medida, a creación dun repertorio de atributos caracteriza
dores da iconografía xacobea. O proceso ele identificación da imaxe ele Santiago coa 
dos devotos que peregrinan ata o seu sepulcro asume as vestimentas e atributos do 
peregrino tradicional, creando un tipo iconográfico orixinal e emblemático. Vesti
mentas e complementos característicos da peregrinación terán, polo tanto, unha im
portancia significativa na fixación do tipo. 

F.S. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

ANÓNIMO. FINAIS DO SÉCULO XVIII ou SÉCULO XIX. 

MADEIRA POLICROMADA. 130 X 50 X 30 CM 

VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEóN), IGREXA DE SANTIAGO 

Esta talla do Apóstolo Santiago, enfeitado á maneira de peregrino, ofrécenos 
algunhas pistas sobre a situación das artes plásticas en xeral, e da escultura en 
particular, na provincia de León, unha vez que se vai enfriando a apoteose 
creativa do barroco. 

O panorama socioeconómico xeral dende finais do século XVIII e durante todo 
o século XIX veu marcado por unha gran pobreza. Esta situación repercutiu di
rectamente no territorio das artes plásticas, especialmente na área da escultura. 
Durante o século XIX a penas existe algun tipo de actividade escultórica rele
vante nin na capital leonesa nin no resto da provincia. Unicamente poderemos 
atopar obradoiros de artesáns locais, de habilidade desigual nos resultados dos 
seus traballos, elaborando obras modestas para un mercado próximo, xeral
mente ele carácter local ou comarcal. 

Neste contexto, artesanal e modesto, é no que inscribímo-la talla comentada. 
Aclemais, a vagarosa implantación dos ideais ilustrados e burgueses repercutirá 
decisivamente no tipo de demanda artística. Os xéneros tradicionais, incluído o 
da imaxinería relixiosa, ceden o e seu posto ós novos gustos burgueses. 

Atopámonos, <leste xeito, cunha obra na que a súa vocación non é nin a expe
rimentación formal nin a participación nos novos ideais sociais. Trátase, polo 
contrario ; dunha imaxe destinada a manter viva entre a comunidade local 
unha tradición secular. Para esta finalidade recórrese a un arquetipo iconográ
fico arraigado na memoria popular: o Apóstolo Santiago na súa dobre dimen
sión de apóstolo e peregrino, levando os seus elementos distintivos; barbado e 
cun libro como rasgos da súa categoría apostólica; e con tódolos atributos da 
peregrinación, dimensión esta acentuada pola colocación da imaxe mm tem
plo de significación histórica dentro da ruta xacobea, como é a igrexa de San
tiago de Vilafranca do Bierzo. 

Formalmente, a obra participa da estética da época, decantada cara a formas 
equilibradas, estáticas e comidas cromaticamente (aínda que este punto non é 
posible avalialo debidamente, xa que a obra está repintada). De tódolos xeitos, e 
como antes sinalabamos, non é unha vocación creativa, artísticamente falando, 
a que envolve a elaboración da obra, senón que esta encamíñase cara a renova
ción dunha mensaxe que debe permanecer na memoria colectiva. 

Bibliografía: HERNANDO , j. y SERRANO, M.: "Las artes plásticas contemporáneas. Siglos XIX 
y XX". En Historia del Art e rn León, León, 1990, pp. 281-286. 

R.C.S. 
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SANTIAGO NA BATALLA DE CLAVIJO. 

ANÓNIMO. ESCOLA POPULAR CATALANA. SÉCULO. XVIII. PINTURA Ó ÓLEO SOBRE 

TEA (RESTAURADA POR PURIFICACIÓN BLASCO). 86,5 X 66,5 CM 

PROCEDENTE DA CATEDRAL DE TARRAGONA 

TARRAGONA. MUSEO DIOCESANO, INVENTARIO Nº 513 

A procedencia exacta desta obra dentro da catedral de Tarragona é descoñecida. 
Atopada nunha zona de reserva da mesma, en 1914 pasou a formar parte dos fon
dos do entonces nacente museo. A escena representa ó Apóstolo Santiago na bata
lla de Clavija, xinete nun corcel branco, cuberta a cabeza cun helmo e revestido 
cunha capa vermella que o vento ondea vigorosamente. Santiago, con expresión 
impávida no seu rostro, irrompe entre as tropas sarracenas e alancea ó inimigo. En 
primeiro termo, un musulmán foxe espavorecido ante a aterradora incursión. Á 
clereita aparecen suxeridas as tropas cristiás mediante o recurso de superpoñer lan
zas e cabezas. Posiblemente inspirado nalgún gravado, o anóni1llO autor desta obra 
intenta reflecti-lo fragor da batalla medial}te o xesto grandilocuente e as posturas 
forzadas, pero a súa evidente falta ele recursos non consegue senón poñer de ma
nifesto a súa incapacidade para plasmar cun mínimo de verosimilitude anatomías, 
movemento, proporción, etc. 

Probable producción dalgún obradoiro local dos que durante os séculas XVU e 
XVlll suministraron cadros de tema relixioso a conventos, igrexas parroquiais e 
tamén persoas particulares. A tea pode englobarse dentro da numerosa nómina 
de obras pertencentes á chamada Escola popular catalana do barroco, anquilosa
da nuns esquemas evidentemente faltos de técnica, pero cheos dunha encantado
ra inxenuidade. 

O tema representado amosa ceno interese dende o punto de vista iconográfi
co, dada a relativa escaseza de representacións de Santiago como Matamou
ros no ámbito artístico catalán. A lenda da intervención do apóstolo na su
posta batalla de Clavija, levada a e,,abo por Ramiro l contra os musulmáns 
(834) xurdiu no século Xll como xustificación para o chamado Privilexio dos 
Votos da igrexa de Santiago. A representación de Santiago como Miles ChrisÚ ..__ 
non abunda en Cataluña, onde, dende tempos medievais, a tradición icono
gráfica impuxo amosalo como peregrino, de modo paralelo á difusión das pe
regrinacións a Compostela. 

S.M. 
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SANTIAGO MATAMOUROS. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVIII. TALLA EN MADEIRA POLICROMADA. 

110 X 96 X 10 CM. PROCEDENTE DE SAN MARTÍN DE TÁBARA (ZAMORA). 

ASTORGA. MUSEO DOS CAMIÑOS, INVENTARIO Nº 65 

Barroco ele arriba a abaixo é este relevo en macleira policromada, que evidente
mente formou parte clun retablo, probablemente ocupando a rúa central do ático 
ou remate, e que procede da igrexa ele San Martiño ele Tábara, na zona zamora
na da cliócese ele Astorga. Barroco é o esquema compositivo, o atrezzo e a vesti
menta dos personaxes, e o tema xacobeo ele Santiago na batalla ele Clavija, que 
mantén en alza a súa oferta ele triunfo e a súa lección ele gloria. 

Atopámonos, artísticamente, cunha obra que non supera os usos do correcto, clun 
mestre local -clocuméntanse nestes momentos obracloiros en Astorga, A Bañeza e 
Benavente que poclerían ser, por proximiclacle xeográfica, os lugares onde se en
carga o retablo- que resol ve con cligniclacle o tema sen defrauda-la confianza e os 
gustos, non extremadamente esixentes, dos comitentes. É rnáis que probable a de
pendencia compositiva clalgún gravado ou clebuxo dos moitos que figuran ;:i fron
te ele misais ou decorando follas voantes ele devoción ou propaganda xacobea. 

lconograficamente, a táboa curnpre unha misión decorativa-ilustrativa máis 
que devota; ten como evidente curiosiclacle a vestimenta do suposto mouro 
abatido ós pés do airoso cabaleiro, que en vez do turbante, a cimitarra e os bi
gotes , que son a tónica dominante da caracterización clestes personaxes, tór
nase nun indefenso cortesán vestido á moda do XVIll . Tamén o Santiago sobre 
o branco corcel, corno ineludiblemente manda o costume, viste e calza con há
bitos propios da escena cl~ste século. A branclicla espada e o escuelo ornado coa 
cruz da orcle ele Santiago completan a representación, que, sobre todo, evi
dencia que os límites cronolóxicos cleste tipo ele representación intérnanse con 
tranquilo señorío durante todo o século xvm. 

Bibliograíia: GONZA LEZ GARCÍA, M.A.: "La iconografía del ApósLOl en Astorga'', Compostellww111, 
XXXIV, n" 3-+ (1989), pp. 41 5, 468. 

M.A.G.G. 
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SANTIAGO MATAMOUROS. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DO SECULO XVIII. 
TALLA EN MADEIRA DOURADA. 65 X 50 X 15 CM 

PROCEDENCIA: lNCERTA. ADQUIRIDO POR COMPRA EN 1969. 
ASTORGA. MUSEO DOS CAMIÑOS, INVENTARIO Nº 80 

Dentro do contexto clun barroco enfervorizado ele triunfos e ele búsquedas esté
ticas efectistas, o tema do Santiago Cabaleiro aprópiase da iconografía xacobea, 
tanto dos centros cultos como dos encargos realizados dende a periferia sen moi
tas esixencias ele excelencia. O gran clesenvolvemento do gravado e a difusión ele 
láminas e libros coa escena máis ou menos complexa ele Santiago loitanclo ven
cedor en Clavija estimula, pola comocliclacle ele posuír modelos próximos, esta 
iconografía. Este relevo oval, que é probable formase parte clalgún retablo como 
elemento decorativo do mesmo, chegou ó Museo asturicense sen referencias ele 
procedencia, o que nos priva ele poder conseguir máis precisa información ele au
toría e cronoloxía, se ben é claro que non provén do mundo rural, senón clun cen
tro onde os comportamentos estéticos están baseaclos nunha profesionaliclacle téc
nica que evidencia a grande elegancia da execución e o acerto da composición 
dentro dun óvalo. A solución cromática a base do clouraclo avala esta proceden
cia máis "urbana", xa que as procluccións destinadas a satisfacer demandas popu
lares apostan pola policromía como solución máis aceptada, e unha cronoloxía 
tardía dentro do barroco. Un airoso cabaleiro coa man clereita branclinclo a espa
da, coa capa ó aire e sen outros sinais ele iclenticlacle santiaguista, somete a un per
sonaxe toucaclo con turbante oriental. Esta concreción ele personaxes, abrigada 
pola limitación espacial, complétase coa presencia clun tambor con claras re
ferencias bélicas e literarias. 

En definitiva, a emblemática imaxe alcanzou un alto nivel ele consagración ico
nográfica, que permite ó escultor clesposuíla ele toda outra referencia simbólica 
sen temor a que o lector da imaxe percla a exacta identificación do personaxe e a 
súa circunstancia . 

Estuvo exposto na mostra "1000 años ele Peregrinación Europea" (Gante. 
Europalia 85). 

Bibliograíia: GONZA LEZ GARCÍA, M.A.: 1000 aiios ele peregrinación europea, catálogo da ex
posición, Gante, 1985, íicha nº 363 ; Idem, "La iconogra fía del Apóstol en Astorga", Co111pos
tellant1111 , XXXIV, nº 3-4 (1989), pp. 415, 470. 

M.A.G.G. 
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SANTIAGO MATAMOUROS (PASO PROCESIONAL). 

]OSÉ GAMBINO. 1770? MADEIRA POLICROMADA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CATEDRAL 

Sen dúbida, a gran personalidade da escultura barroca galega no segundo tercio 
do século XVIll que define a arte rococó, é José Gambino. Entre a súa numerosa 
obra atribúeselle o Santiago Matamouros do gremio dos acibecheiros. P_robable
mente a realice en 1770, xa na derradeira década da súa vida. 

A talla representa ó Apóstolo Santiago combatindo contra os sarracenos. Segun
do a lenda histórica , cando Ramiro I loitaba cerca de Clavijo (A Rioxa) contra os 
invasores apareceu Santiago montando un cabalo branco que fixo que gañase a 
batalla. O escultor recolle este feito e amósanos ó Apóstolo ecuestre vestindo rou
pa de peregrino: túnica talar, capa, esclavina e sombreiro. A primeira é de cor 
azul-verdosa escura e a capa granate. Ámbalas <lúas con debuxos ·en domado, de
coración moi qe acordo coas propostas rococós. A túnica vai cinguida ó seu van, 
o que orixina un pregamento miúdo e escorregadizo que cae e se arremuíña so
bre o seu xeonllo clereito, deixando ó descuberto parte <leste e a alta bota coa que 
se calza. A capa voa cara a atrás cun pregamento máis amplo e chafranado cara a 
parte interior, como se observa con frecuencia na obra gambiaña. Sobre a súa es
cura esclavina destacan clúas vieiras ele prata ou metal prateaclo. Cobre a súa ca
beza co típico sombreiro ele peregrino onde volve a luci-la simbólica cuncha do 
mesmo material. 

É excelente a análise que fai o escultor da cabeza ele Santiago. Os curtos e crechos 
cabelos enmarcan a súa cara con caliclacle ele materia modelada. A súa mirada cara 
a abaixo -concentrado na loita-, como é habitual en Gambino, ten os pómu
los marcados e o nariz recto e pequeno, conformando un perfecto arco coa liña 
das cellas; a boca entreaberta e un nacente sorriso clebuxaclo nos seus beizos, tocio 
encaclraclo por unha recortada barba. 

O Apóstolo ergue o brazo dereito e na man sostén unha espacia --do xa citado me
tal- con aceno ele atacar. Na man esquercla porta a bancleira mi gallardete coa cruz ele 
Santiago e en cada unha das puntas a consabida cüncha. O varal remata nunha cruz. 

O branco cabalo, encabuxaclo , sorprende polo seu impulso dinámico e o seu realis
mo aumentado polos ollos ele cristal e o freo e arreos tocio do mesmo metal, ó igual 
que os estribos e as esporas. Tamén as rendas son ele auténtico coiro. Baixo as patas e 
o ventre do cabalo os sarracenos, que levan nas súas mans brillantes alfanxes ele si
milar metal, loitan e retórcense pola clor. Á parte dos tres mouros atropelaclos, o pa
tetismo acentúase polas decapitadas cabezas cloutros que xacen no. chan. 

O estilo gambiniano queda patente nese movemento sinuoso, en "S", que descri
be tocio o conxunto. As forzas contrapóñense, subliñanclo por medio ele acenos 
ou miradas a clara oposición ele forzas que acentúan os ondulantes e voaclores 
pregamentos da capa e as patas erguidas do cabalo. 

Este paso procesional clemostra a predisposición que o escultor sentía cara ós ou
ros rococós, que actualmente - clespois da recente restauración- se aprecian, 
pois antes, debido ós diversos repintes e a suciclacle, non se apreciaban ben. 

Bibliograíia: ORTEGA ROMERO, Mª. do S.: "El Barroco". En Historia del Arle Gallego, Madrid, 
1982, pp. 281-385; ldem, ')osé Gambino". En Galicia 1w lempo, catálogo da exposición, Santiago, 
1990, pp. 416-417; OTERO TÚÑEZ, R.: "Gambino". En Gran Enciclopedia Gallega, X.V, 1974. 

M.S .O.R. 
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SANTIAGO APÓSTOLO PEREGRINO. 

DOLORES A. RODEIRO. SANTIAGO DE COMPOSTELA. ANO 1881. 
TALLA EN MADEIRA POLICROMADA. 160 CM (O BORDÓN: l 76CM) X 82 X 5(5 CM 

ASTORGA (LEóN). CATEDRAL 

A iconografía do Apóstolo Santiago é moi rica e variada na Santa, Apostólica Igre
xa Catedral ele Astorga, que está entrañablemente unida ó Camiño e ás traclicións 
xacobeas. 

No retablo maior (1559-1562) ele Gaspar Becerra, aparece non só nos altorrele
vos da Ascensión e Pentecoste, senón tamén na talla policromada ele vulto 
redondo, flanqueado con San Xoán Evanxelista, nos intercolumnios, a escena da 
Coroación (á súa clereita). Así mesmo na predela do retablo hispano-flamengo 
ele San Miguel (1530) da escola ele juan ele Borgoña; no coro (s. XVI) con clous 
relevos ele grande interese, un deles entre os apóstolos; nunha viclreira ele 1525; 
en galóns bordados dos ornamentos (s. XVII); e ata nalgunha-clave das bóvedas 
ele coroarnento, no último tramo da central. · 

No exterior, a fronte barroca presenta sobre o nicho central da Asunción; titular 
da Catedral, no seu tímpano, a Santiago peregrino. É un fermosísimo relevo ele 
sabor popular datado cara a 1730. Tamén está na fronte do dado ou neto clunha 
columna á esquercla do espectador, formando parte do programa iconográfico 
que comprende os Pais da Igrexa latiri.a e algúns apóstolos: é ele gran finura e ele
gancia ó estilo ele modelos italianos. 

A imaxe que figura na exposición é unha talla ele macleira policromada que re
presenta ó Apóstolo Santiago Peregrino, con alto bordón, esclavina e vieiras , o 
libro e a mochila. Leva na peaña esta inscrición: DOLORES A. RODEIRO 
SCULPSIT. COMPOSTELLAE, ANNO DNI. MDCCCLxxXI, (esculpiuna Dolo
res A. Rocleiro en Compostela o ano do Señor 1881). 

A talla responde a esquemas escultóricos vixentes en Santiago, imitando formas 
ele Gambino, Silveira e Ferreiro. 

Recibe culto nunha capela da Catedral dende o 25 ele setembro ele 1881, en que 
foi bendecida a imaxe, regalo clun anónimo devoto. Ocupa o nicho central clun 
gran retablo no que anteriormente se veneraba o San Cristo, como acreditan os 
atributos da Paixón nel representados. A talla ele Santiago está flanqueada nas 
rúas laterais por excelentes esculturas ele San Pedro e San Pablo. 

Bibliografía: GO NZÁLEZ GARCÍA, M.A.: "La iconografía del Apóstol en Astorga", Co111postella-
11111n , XXXIV, nº 3-4, Santiago ele Compostela (1989), pp . 407-409 e 451; VELADO GRAÑA, B.: 
La Catedral de Astorga y st1 Mt1seo, Astorga, 1991 , pp. 153-156. 

B.V.G. 
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En honor a Santiago 

"¡Olt Apóstolo clignísimo e santísimo!, 

Cabeza refulxente e clourada ele Espmia, 

Def ensor especialísimo e patrono poderoso, 

Asiste piadoso á grea que che f oi e11co111 e11dacla. 

Se doce pastor para o reí, para o clero e para o pobo". 

Beato de Liébana, O Dei ve rlrn111 , ca. 785 
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EN HONOR A SANTIAGO 

Mariel Larriba Leira 

escubrimento do sepulcro apostólico proporcionou á cristianda
de un lugar de excepción para a celebración relixiosa comunitaria, 
no que honra-la memoria de Santiago o Maior, discípulo distin

guido de Cristo . Tralo achado comeza o gran movemento de peregrinacións a 
Compostela. O sa~tuario, que medra e se desenvolve en torno á tumba do Após
tolo, será o reflexo da exaltación piadosa dos fieis chegados a el procedentes dos 
lugares máis diversos ó longo de xeracións. 

O culto ás reliquias desenvolveu unha liturxia cada vez máis rica e 
complexa que abrangueu as manifestacións literarias, musicais e artísticas e, 
pala súa presencia no desenvolvemento material da celebración relixiosa , á 
ourivería. O ouro e a prata, metais nob:-es palas súas cualidades e escaseza, 
asócianse á excelencia. Por isa se empregan xenerosamente, coa finalidacle ele 
dotar ó oficio divino dunha formalidade suntuaria. O altar maior pasa a se-lo 
lugar privilexiado da escena sagrada, porque nel faise presente o misterio fun
damental do cristianismo, a E_ucaristía. Nel xúntanse culto e cerimonial pre
sididos polo Apóstolo Santiago. 

Os monarcas serán os primeiros en atende-las necesidades que se xe 
ran, así o fará Afonso lI o Casto, do que ternos referencias documenta is das 
súas actuacións. 

O culto á Vera Cruz, presente na Península dende a conversión de Re
caredo ó catolicismo, é compartido polos monarcas do Reino asturiano. Dos 
seus obradoiros reais en Oviedo sairán destacadísimas pezas de ourivería, 
como a cruz doada por Afonso lII (ca . 87 4 )', que está na orixe da formación 
do Tesauro catedralicio compostelán. 

Nestes momentos iniciais son frecuentes as ofrendas de cruces. O Idrisi, 
na súa visita á igrexa compostelá a mediados do século XII, di ter visto unhas tres
centas, tanto de ouro como de prata. 

O rei de Galicia Ordoño lI e a súa muller dona Elvira, seguindo o costu
me de dedicar comas con carácter votivo ás igrexas, regalan a que probablemen
te estivo sobre a estatua sedente do Apóstolo na capela maior, que os peregrinos 

se colocaban na cabeza ó abraza-lo Santo. 

A inestabilidade provocada palas razzias de Almanzor no 997, e a 
difícil tare.a de reconstrucción do culto en torno ó Apóstolo, posible gracias 
á intervención do bispo San Pedro de Mezonzo e do rei Vermudo II , ocu-

T ODOS CON SANTIAGO 
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Catedral de Samiago ele Compostela 
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parán á Igrexa compostelá ata ben entrado o século XI. Durante esta centuria 
e a seguinte culminará ? renacemento cultural promovido ·por Carlomagno, 
na órbita do cal están presentes os reinos cristiáns do norte da península. 
Compostela vai beneficiarse desta actividade. Os reis de León, Fernando I 
(1038-1065) e dona Sancha, probablemente foron .os <loadores da chamada 
Cruz de Orcloño 11, singular peza ele ouriveríá que, como sinala o profesor 
Serafín Moraleja, presenta por primeira vez na arte española unha figura de 
vulto do Crµcificado. 

· Paseniñamente adquire importancia o mecenado·artístico dos prelados 
da sede compostelá . Á cabeza das grandes intervencións que nela se realizan 
está o arcebispo Xelmírez, sendo sempre o seu exemplo un referente para os 
sucesores . A obra culminante da ourivería na época "xelmiriana" é a que se 
executa a comezos do século Xll para a capela maior da Catedral, formada por 
un frontal de altar, un retablo "elaborado de forma óptima, ornamentado con 
pezas da antigüidade"2

, .e o pavillón que os acubilla. O afán por exorna-lo al
tar catedralicio fixo que est.a obra estivese rodeada de numerosas lámpadas 
votivas (a desaparecida do rei de Aragón Afonso I o Batallador, a ele Fernan
do IV, a da Raínha Santa, os Reis Católic-os, etc., ata un total de 23) , <loadas e 
dotadas por reis, nobres e peregrinos. 

Obra destacada da pratería en honor ó Apóstolo será o busto-relica
rio que, en 1322, regala o arcebispo Berenguel de Landoira, e que se ere 
obra do mestre Rodrigo Eáns. Labrouse para acolle-la reliquia que orixinal
mente se atribuíu a Santiago o Maior, e que hoxe se identifica, máis xustifi
cadamente, coa de Santiago o Menor. Esta obra, executada con gran sun
tliosidade, foi enriquecida aínda máis cos camafeos, gravados e xemas da co- . 
lección do arcebispo juan García de Manrique; co brazal do nobre peregri
no a Compostela Suero ele Quiñones, e coa auréola ofrecida polo gremio 
compostelán de cintureiros. 

A peregrinación nestes anos é intensa, sobre todo dende Francia. Teste
muño dela son as numerosas obras ele obracloiros galos que forman parte do Te
sauro catedralicio . 

Da ourivería gótica francesa que se conserva na Catedral hai que des
taca-la Cruz das perlas, probablemente realizada en obradoiros parisinos; a 
imaxe-relicario de Santiago Peregrino, cloacla polo tamén parisino Geoffroy 
Coquatrix, tesoureiro ele Filipe IV o Fermoso; e o Santiago Peregrino, cloaclo 
por Johannes Roucel. Estas <lúas figuras do Apóstolo abundan na tese de que 
o tipo iconográfico do peregrino é unha importación francesa, a cal pasará a 
formar parte do repertorio dos ourives activos en Compostela . Exemplo dis
to é a figura labrada a mediados do século XV por Francesco Marino, pratei
ro do arcebispo Lope ele Mendoza. 

O Tesauro catedralicio, nun afán constante de renovación, sacrifica moi
tas das obras que o conforman, funclíndoas para confeccionar outras que re
fli ctan as tendencias artísticas ele cada momento. Con frecuencia, a documen-



tación recolle como o encargo dunha obra nova vai acompañado da entrega de 
prata en pezas vellas, descompostas ou en desuso, ó prateiro que as elaborará. 

Obxecto preferente do Tesauro catedralicio é a custodia procesional, peza 
de cerimonial por excelencia de toda Catedral. Para a da igrexa compostelá pre
cisouse a presencia dundos mellares artífices da Península nese momento . O en
cargo fíxoselle, en 1539, ó prateiro valisoletano Antonio de Arfe, membro dunha 
notable familia de ourives de orixe alemá, quen en tan emblemática obra non dei
xou pasa-la oportunidade de fixar un amplo repertorio iconográfico que exaltara 

a figura do Apóstolo Santiago, labrando na peaña que engadiu á peza en 1571, 
escenas alusivas á tradición xacobea. 

Nos momento nos que os obradoiros composteláns sofren un ceno de
clive, detéctase a presencia en Santiago de prateiros doutras zonas. A finais do 
século XV, e durante todo o século XVI, non é estraño encontrar na cidade ar
tífices valisoletanos. 

A vida artesanal xira en torno á Catedral. Son numerosos os prateiros que 
realizan a súa actividade nela ou para ela, e moitos os que tiñan os seus obradoi
ros en locais que lles arrendaba o Cabido ou que vivían en casas da súa propie-
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dade; especialmente aqueles que se desprazaban temporalmente a Santiago para 
executa-los encargos encomendados na igrexa, dentro da cal se lles proporciona

ban, aclemais, espacios para obradoiro. 

Ta~ era a importancia da omivería, que sempre houbo na Catedral un acre

ditado mestre contratado para limpa-la prata da igrexa (labor que se facía tres veces 
ó ano), realizar arranxos menores, recoñecer, pesar e tasa-la prata e "toca":lo ouro 

do Tesouro nos recontos de alfaias e ornamentos que se efectuaban periodicamen
te; así como exercer estes labores ele contraste coas pezas que chegaban á Catedral. 

O Cabido xeraba gran cantidade de encargos non só para o seu servicio, 

senón para regalar. A miúdo enviaba obxectos litúrxicos ás parroquias e ás cha

madas "igrexas pobres", e obsequiaba ós visitantes ilustres que acudían a ofren
dar ó Apóstolo. Tanto parece centra-la producción que non se encontran, na do

cumentación, referencias a obras de importancia para particulares 6u outras ins

titucións. Cuantitativamente e cualitativamente os encargos eran para a Catedral 

ou xerábanse a través dela. 

O culto xacobeo favorecía o comercio de recordos -da peregrinación, 

da ciclade ou do Apóstolo-que os peregrinos demandaban e que constituían 
unha fonte ele ingresos estable para os prateiros. De todos eles, os máis· bene~ 

fici ados pola súa situación eran os que estaban instalados no contorno da Ca
ted ral , e especialmente os que tiñan a súa tenda ós pés do edificio do Tesauro 

- construído polo arquitecto Rodrigo Gil ele Hontañón no lado sur da igre

xa- , dando nome á súa praza, Praterías, e que aínda hoxe seguen dedicándo

se a esta actividade. 

O gran p romotor da arte galega durante a época barroca é a igrexa, xa 

sexa dende os cabidos catedralicios, dende as comunidades monásticas ou 

dende o pobo a través das confrarías. Á cabeza <leste impulso renovador está a 
Catedral compostelá co seu renacer artístico, que se manterá ata fins do sécu

lo XVlll, e que empapará toda a cidade converténdoa no estudio onde se en

saien as innovacións que se estenclerán despois ás derriais clióceses galegas. 

Este espírito desenvolverase na Catedral na segunda metade do século 

XV11 , a partir do ano 1649, no que don José de Vega y. Verdugo é nomeado fa

briqueiro da Catedral. El será o motor das reformas barrocas que darán un senti

do novo ó conxunto das artes, e que afectará tamén á producción de ourivería. 

Don José ele Vega y Verdugo residira case toda a vida en Madrid e pasara 

longas tempadas en Roma, o outro gran centro da pereg1inación occidental. Á súa 

chegada a Santiago, desilusionado polo estado no que se atopaba a Catedral e o 

seu contorno, proponse a remodelación do seu aspecto, tanto interior como exte

riormente. Concibe o seu proxecto cunha presentación completamente barroca, 

probablemente influenciado pola obra de Bernini en San Pedro, dotando á Cate

dral clunha unidacle da que carecía tralos numerosos engadidos incorporados a 

través d_o tempo. Convenceu ó Cabido co escrito Memoria sobre obras en la Cate
dral , no cal puxo ele manifesto os seus novos proxectos. 



Interiormente deu un novo significado espacial á cabeceira creando un 
baldaquino que sustituiría ó frontal e ciborio xelmirianos, e que segundo recon
to de 1658, ante o prateiro da Catedral, Bartolomé de la Iglesia, aínda se conser
vaba. O conxunto estaba xa algo estragado e sufrira modificacións3

, isto animaba 
a idea de facer un novo máis espectacular que facilitase, ademais, o achegamento 
do peregrino á imaxe do Apóstolo. Nos seus deseños presentou un máis do gus
to da época, máis aéreo que lembraba por un lado a concepción espacial do de 
San Pedro; e por outro, as arquitecturas efémeras; especialmente as dos monu
mentos fünerarios e os catafalcos, pois non esquecía que o baldaquino cubriría o 
sepulcro do Apóstolo monumentalizando a súa presencia. 

A obra de Xelmírez foi desfeita e mandada laminar en Madrid en 1669, 
para emprega-la prata na reforma do altar maior. En 1694 o Cabido encarga o 
frontal do altar, ~ dous anos despois, os chanzas. En 1701 o sagrario, exposi
tor, camarín e cadeira de brazos, e en 1704 a esclavina, bordón e cabaza para 
a estatua sedente do Apóstolo. Os tres artífices principais a quen debémo-la 
execución destas obras son os galegas Antonio de Montaos e Juan Pose, e o sal
mantino Juan de Figueroa y Vega. 

, O presbiterio quedou tal e como podemos admiralo hoxe en día, cuberto 
cun aparato escultórico que acubilla o tabernáculo de prata, que resplandece no 
seu interior como se fose unha xoia. 

O recubrimento barroco da Catedral de Santiago respondía ó desexo 
de reafirmar, por parte do Cabido e os sucesivos arcebispos da Sede compos
telá, a prtmacía do padroádego do Apóstolo en España pero tamén reflectía a 
próspera situación económica que gozaba a Catedral, a pesar da grave crise 
que atravesaba España. Esta prosperidade .. debíase a que o voto de Santiago 
incrementoU os seus rendementos a partir dos anos 30, ó comez;r a percibi
las rendas de zonas que aínda estaban exentas, tanto de Galicia como doutras 
partes da Península. O froito destas rendas non só enriquecía ó Cabido, se
nón tamén ós arcebispos quen, como auténticos mecenas, axudaban a sufra
ga-las obras. Outro incremento importante de ingresos prodúcese nos Anos 
do Xubileo, como consecuencia das .doazóns de visitantes e peregrinos. Nou
tro sentido, estes xubileos supoñen, tamén, un impulso na realización de 
obras que proporcionen unha mellor acollida ós fieis. Por outro lado, non hai 
que esquece-la existencia de gremios e confrarías vencellados á Catedral, fon
te tamén de numerosas doazóns. 

O culto apostólico en terras americanas " ... resultado perdurable dun
ha singular procesión: o Apóstolo que chega a América a ombros de descu
bridores, conquistadores e misioneiros, para abri-lo que ben pode chamarse 
o Novo Camiño de Santiago - o máis longo, católico e festivo- no momen
to no que se acunan os camiños de Europa"•, tamén está presente no Tesau
ro catedralicio. 

Homes notables do clero, que accederon a importantes dióceses ame
ricanas dende o Cabido compostelán, deixaron testemuño do seu afecto ó en-
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viar á sede apostólica obxectos de prateria. O momento culminante desta re
lación entre España e América prodúcese precisamente nesta época, e en San
tiago personalízase en frei Antonio de Monroy (natural de Querétaro, Méxi
co), quen se traslada a España en 1686 para goberna-la sede apostólica. Exer
ceu o seu mecenado e dedicou os seus esforzos ó enfeite da Catedral com
postelá. Da súa xenerosidade conservamos, ademais da xa mencionada. remo
delación do altar apostólico, numerosas pezas ele pontifical e de culto. 

A procedencia diversa dos peregrinos fai que o repertorio de obradoi
ros europeos presentes no Tesouro catedralicio, a través de obxectos por eles 
ofrecidos, sexa, á súa vez, variado, configurándose unha colección que per
mite coñece-la evolución das praterías europeas. Dende a producción de paí
ses europeos distantes -representados polas cornucopias <loadas por dona 
Mariana de Neoburgo, realizadas en obradoiros de Habsburgo-, ata a de 
obradores da veciña Portugal, representados, entre outros, polo grupo escul
tórico da Batalla de Clavija, ofrecido no século XVIII pola duquesa de Aveiro. 

Da pratería barroca europea hai que destaca-los lampadarios feitos 
polo prateiro Luigi Valadier. Este mestre, membro dunha familia de pratei
ros ele orixe francesa instalados en Roma, formado en Roma e París, execu
tou, por encargo do mestrescola da Catedral de Santiago, don Diego Juan de 
Ulloa, unha lámpada de prata en 1760, e <lúas arañas catro anos máis tarde. 
A lámpada está inspirada, sen dúbida, na que o seu pai Andrea Valadier tra
zara para a Capela Borguese (Capela Paulina), en Santa María a Maior de 
Roma. Unha das arañas presenta á Virxe Dolorosa adorada por catro anxos, 
e na outra a Santiago Apóstolo venerado por catro reis. É fácil imaxina-lo 
impacto que tales obras deberon provocar nos ourives composteláns da épo
ca. As pezas teñen, sen dúbida, unha calidade excepciorial , non en balde 
custaron a enorme cantidade de 14 .. 000 escudos romanos-. Chegaron a San
tiago en 1765, un ano despois da morte do mestrescola quen, lamenta
blemente, non chegou a velas. 

Por estes anos empréndese a tarefa de cerra-los laterais do s:amarín do 
Apóstolo cunhas reixas que, como non podía ser menos, debían ser de prata. En
comendáronse a Jacobo e a Ángel Piedra, pertencentes a unha acreditada familia 
de prateiros composteláns, que as executan seguindo as indicacións do arquitec
to Miguel Ferro Caaveiro. 

Ó longo do século pasado e da presente centuria fóronse incorporando ó 
Tesouro catedralicio numerosas pezas, preferentemente de cerimonial. Consér
vanse os cálices <loados polo arcebispo Músquiz de Aldunate en 1818, o do Ma
riscal Petain en 1942, o ele Acción Católica en 1948, etc. 

Como culminación do acto litúrxico, o espectacular balanceo pol_as naves 
do cruceiro do grande incensario, o botafumeiro, sen dúbicla a peza máis popu
lar de cantas conforman o Tesouro catedralicio. A Catedral posuíu varios exem
plares ó longo do tempo. O que hoxe podemos admirar é obra de José Losada, 
quen o realizou en 1851. 
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O redescubrimento, o 28 de xaneiro de 1879, das reliquias do Após
tolo , que o Cabido compostelán ocultara por temor ás incursións do pirata in
glés Francis Drake, fai que se ocupe de novo a primitiva localización do se
pulcro. Encargarase unha urna de prata para albergalas , que é a que hoxe en 
día podemos comtemplar. Os prateiros composteláns Ricardo Martínez Cos
toia, Eduardo Rey e José Losada , serán os que a executen, para o que se guia
ron dos apuntamentos que, sobre o altar xelmiriano, deixara o cóengo Vega y 
Verdugo, a mediados do século XVII . 

Polo seu especial vencellamento ó ritual xacobeo da apertura da Porta San
ta os anos do xubileo: hai que menciona-lo martelo de prata que, en 1937, sae do 
obrador de Galdino Otero. 

Este breve recorrido pola ourivería que, promovida polo culto ó Apóstolo , 
configura o Tesauro catedralicio de Santiago, levaranos a apreciar nel a riqueza 
cultural da que é portador, como un beneficio máis dos que o Apóstolo concedeu 
á cidade de Compostela. 

Notas 

Limpada de Luigi Valadier. 

Esta cruz fo¡ roubada á Catedral en 1906, e afnda non se recuperou , pero consérvanse foto
grafías e detaUadas descricións que permiten constata-lo seu parecido coa Cruz dos Ánxos, 
regalo de Afonso lI ó Salvador de Oviedo , no ano 808. Presbiterio da Catedral de Samiago de Compostela 

2 Historia Compostelana, Lib. lll , XLIV, A. C.S. 
3 Debido ó seu deterioro, o ciborio fora sustituido por outro a mediados do século·i\'Y, por ini

ciativa do arcebispo Fonseca, e para o que contou con donativos de peregrinos e aponacións 
singulares como a do Conde de Lemos. Foi labrado "por cantos qui.xero11 colaborar" baixo as 
ordes de juan da Viña. Cfr. : LÓPEZ FERREIRO, A.: Histolia de la Santa A. lvl. Iglesia de San
tiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1953, p , 393 . 

4 DÍAZ FERNÁNDEZ, j.M.:"Santiago y América , sentido y alcance de una exposición", . En 
Santiago y América, Santiago de Compostela, 1993, p . 22. 

Bibliografía: BARRAL IGLESIAS, A. "El Museo y el Tesoro". En La Catedral de Santiago de Com
postela, Laracha, A Coruña, 1993, pp. 459-537; ldem, "Las artes suntuarias como exvotos de la 
peregrinación: las donaciones a la Catedral de Santiago de Compostela (ss. IX-1\'V)". En Sa ntiago
Al-Anclalus, diálogos artísticos parn un milenio, Santiago de Compostela, 1997, pp. 223-245; 
·CARRO GARCíA, j . "El canónigo Don José de Vega y Verdugo, propulsor del Barroco en Com
postela", Cuadernos ele Estudios Gallegos , XVI, nº 49 (1961); ldem, "Del Románico al Barroco: Vega 
Verdugo y la Capilla Mayor de la Catedral de Santiago", Cuadernos de Estudios Gallegos, XVII , nº 
52 , (1962); FILGUEIRA VALVERDE, X.: El Tesoro de la Cateclrnl compostelana , Santiago de Com
postela, 1959; ldem , Historia Compostelana , trad. fr. Manuel Suárez, Santiago de Compostela, 
1950; LÓPEZ FERREIRO, A. : Histo1ia ele la Santa A.M. Iglesia ele Sa ntiago de Compostela, Santiago 
de Compostela, 1953; MORALEJO ÁLVAREZ, S. (ed. ): Santiago, Ca mino de Europa. Culto y cu ltu
ra en la Peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela, 1993 ; SI NGU L, E (ed .): Pratería e 
acibeche en Santiago ele Compostela , Santiago de Compostela, 1998. 
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A ESCULTURA FUNERARIA DE VILAR DE DONAS. 

PALAS DE REI (LUGO) . IGREXA DE VILAR DE DONAS 

A igrexa de Vilar de Donas, que pertenceu dende 1194 á Orde de Santiago, al
bergou un amplo número de sepulcros, dos que só se conservan algunhas lápi
das e clous xacentes: o do cabaleiro Fernán Ares Nogueral e o de Diego García 
de Ulloa.y Monterroso. Se o primeiro -datable ca. 1466- non presentou pro
blemas ele identificación, o segungo foi adxudicado a diversos cabaleiros, ata a 
relación con este personaxe levada a cabo por Vázquez Castro, tras unha relec
tura do epígrafe que o acompal1a: "AQUI YAZ O I [M]UI NO/[BL]E CNBA
LEI/RO DI/EGO/ G(A)R(C)IN DE U/LLON FIXO/ DE/ GO/ME/Z IA/NEZ/ DE 
U/LLOA I E NE(TQ //DE UUAN] PEREZ I DE U/LLO/A FNLECE/O NO I ANO/ 
DEI M(IL) I CCCC/X". 

A elata estaría incompleta, pois a súa feitura correspóndese máis cunha obra de fi
nais do século XV, concretamente ca. 14 70 , xa que presenta as innovacións pro
pias da escultura funeraria galega por estas ·datas: carencia de saba e de anxos li
túrxicos, se ben mantén a presencia do can baixo os pés. En realidade, o conxunto 
parece inspi rado no sepulcro ele Fernán Ares Nogueral; amosa numerosas seme
llanzas coa súa armadura, así como coa de Suero Gómez de Sotomayor (ca. 
1485), un cabaleiro dos Mencloza (tl 468) , achándose a súa lápida na capela de 
don Lope na catedral compostelá, e un xacente de Santo Eusebio ele Coles. Todas 
elas son froito da evolución que sofre o arnés ó compás dos cambios no arma
mento, sobre todo coa xeneralización das armas de fogo. Esta armadura, de ori
xe italiana, permitiría unha maior capacidade de movementos que a anterior, es
pecialmente nos brazos que , neste caso, suxeitan con firmeza a espada; ámbalas 
dúas, armadura e espada, símbolos por excelencia da condición de cabaleiro. Non 
obstante, o tipo de rostro, con olios moi redondeados e saltóns e pómulos saín
tes, permite establecer relacióhs estilísticas entre o propio retablo, que se acharía 
baixo o baldaquino que cubriría as sepulturas de don Diego e o seu parente, Álva
ro Pil1eiro , o tímpano da Anunciación e Epifanía ele Santa María ele Vigo e o xa 
citado sepulcro de Suero Gómez de Sotomayor. -

Bibliog rafia: CHAMOSO LAMAS, M. : Escu ltt1rafw1eraria en Galicia , Instituto de estudios oren
sanos "Pad re Feijoo" , O urense, 1979; NOVO CAZÓN, j.L.: El priorato santiagttista de Vilar de 
Donas en la Edad Media (1 194-1500), A Coruria, 1986; ldem , O legado santiagttista de Vilar de Do
nas , Santiago, 1989; NÚ ÑEZ RO DRÍGUEZ, M.: La idea de inmortalidad en la escultura gallega, 
Excma. Diputac ión Provincial de Ourense , Ourense , 1985; VÁZQUEZ CASTRO , J.: "La capilla 
fun era ri a de los Pirieiro en el Priorato San tiaguista de San Salvador de Vilar de Donas", Com
postcllanwn , vol. XXXVI, nº 3-4 (1 991), pp . 427-466; YZQUI ERDO PERRÍN, R. e MANSO 
PO RTO, C.: Arte 111edieval // , "Galicia Arte", X!, Hércu les de Ediciones , A Coru1ia, 1996. 
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RELICARIO DE SAN fROILÁN. 

GARCÍA DE SAHAGÚN. 1614. PRATA NA SÚA COR, REPUXADA E CICELADA. 

63 X 23,l X 19,l CM. CORTE DE FILIPE 111. PUNZÓN "G/ SAHA" E 

. MARCA DA LOCALIDADE: MADRID CORTE. 

LUGO. TESOURO DA CATEDRAL 

O máis celebrado dos relicarios lucenses foi un encargo do bispo don Alonso Ló
pez Gallo e do Cabido ó ourive García ele Sahagún, quen deixa impresa a súa mar
ca no interior da peaña. San Froilán, nacido nun arrabalde de Lugo cara o ano 
833, é patrón da· cidade e nela recibe culto secular. Falecería no 905, ós cinco 
anos da súa consagración como bispo de León, e os seus restos repartíronse en
tre o mosteiro de Moreruela, fundación do santo, e a igrexa catedral de León, da 
que fora prelado. 

Do P Risco recollémo-las noticias que nos informan sobre a orixe da reliquia con
servada na catedral galega e do acordo adoptado para confecciona-=-lo relicario que 
garcla e expón á veneración dos devotos. Dbada a tibia polos monxes ele More
ruela, "o día 13 ele abril foi ele sw11a alegría para esta Igrexa e Ciclacle, recibinclo nel 
unha preciosa reliqitia clo seu glorioso fillo San Froilán, ( . .)vendo así cwnpriclos os seus 
longos desexos ele posuír unha alfaia que non puiclera conseguir en tempos anteriores, a 
pesar das súas humildes representacións clirixiclas ó Cabido Lexionense. O 2 7 ele maio 
clo mesmo ano propuxo o 51: Bispo no cabido que se fixese un brazo ele prata para colo
car nel a reliquia, e acorclouse qtte o Prelado e Cabido cont1ibuísen por metacle ás ex
pensas nesta obra". 

Trátase clun relicario dos chamados parlantes ou anatómicos, nos que a forma in
dica o contido. A peza propiamente dita consta dun estoxo en forma de brazo , 
montado sobre unha elegante peaña de dous carpos na que destaca o depurado 
labor de repuxaclo e cicelaclo do seu artífice. 

A súa peaña busca un máximo ele movemento cunha planta crebacla ele clous 
carpos. O primeiro, composto dun pé oval ele beira vertical lisa e casquete de 
perfil convexo, está decorado nos eixes das súas frontes cunha pare-lla ele es
pellos ov"ais separados por un cartel central, que se clispoñen verticalmente , 
flanqueados por esteos cicelaclos. Polo contrario, o segundo , é un carpo de 
planta hexagonal pero de menor perímetro que o inferior. Este, coa aparencia 
dun pedestal clásico , ten delicados espellos nos chafráns e climitutas aguias en
cima, adema is cluns óculos cerrados por viclros, para exhibición da reliquia, no 
friso dos entrepanos. 

O brazo é unha preciosa obra do barroco inicial. A súa factura é realista e ca
racterízase pola beleza derivada das súas estudiadas proporcións , o virtuosis
mo técnico e a gran caliclade plástica. Seguindo a disposición adoptada tradi-
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cionalmente para estas reliquias óseas, represénta
se o membro superior vestido de pontifical, coa 
man flexionada en actitude de bendicir, ademais 
das correspondentes ventás abertas en toda a lon
xitude do brazo, de acordo cos condicionamentos 
funcionais que pesan sobre este tipo de pezas . De 
moi fina execución, sobresae o modelado natura
lista da man enguantada, aparte do coidado prega
do da tea que cobre o brazo, o vestido do cal é 
dunha exquisitez gravada admirablemente con es
teos en C, volutas abertas e talos estilizados que 
imitan os desell.os dos damascos e brocados do ves
tiario litúrxico ó uso da época. O anel que leva é 
un engadido moi posterior, doaclo no ano 1922. 

A tipoloxía <lestes relicarios que tomaban a forma 
do corpo humano, principalmente cando se posuían 
as reliquias dunha determinada parte, foi. numero
sa a xulgar pola documentación. Non obstante, son 
poucos os exemplares que chegaron ata nós. A 
maioría dos relicarios de brazo pertencen ós sécu
los XIV-XV, aínda que é evidente que continuaron 
fabricándose durante o século XVI e principios do 
XVII . Como aquel de bronce douraclo que mandou 
labrar. Filipe II en 1597 para comer unha reliquia 
atribuída a Santiago o Maior (Tesouro do Escorial), 
p~za que ofrece un modelo próximo ó conservado 
en Lugo, ós composteláns de San Cristovo - exe
cutado en 1573 por juan de Arfe (Tesouro da cate
dral de Santiago)- e de San Paio mártir - asinado 
por Duarte Cedeira en 1594 (Museo do mosteiro 
de San Paio de Antealtares)-. 

A.].G.M. 

Bibliografía: CRUZ VALDOVINOS, j.M.: "Catálogo de la Platería. Museo Arqueológico Na
cional", Madrid, 1982; CHAMOSO LAMAS, M.: "Catedra les de España. Lugo", León , 1984 ; 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.A.: La 01febrería en la catedral de Ltigo, Lugo, 1997; 
FERNÁNDEZ, A., MUNOA, R. y RABASCO , ].: Marcas de la plata espaiiola y virreinal , Madrid , 
1992; LÓPEZ PELÁEZ, A.: San Froilán de Lugo, Madrid, 1910; ldem, Vida póstuma de 1111 Santo. 
El culto de San Froilán, Madrid, 1911; P. RISCO , 0 .C. : Espaiia Sagrada , XXX I\~ pp. 175 e ss. ea
péndice VIII (Vita Sancti Froylani), Madrid , 1784. 
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ESTATUA RELICARIO DE SAN ROSENDO BISPO. 

ANÓNIMO SALMANTINO. SALAMANCA, 1756. PRATA REPUXADA EN PARTE SOBREDOURADA. 

98 X 32 X 32 CM. PROCEDENTE DO MOSTE!RO DE C ELANOVA (ÜURENSE). 

ÜURENSE. MUSEO DA CATEDRAL-BASÍLICA DE SAN MARTIÑO 

O escaso número de estatuas-relicario de prata no contexto galaico, a excepción 
dos relicarios da Catedral compostelá, aumenta o valor desta preciosa obra de ou
rivería que representa a San Rc:sendo, bispo mindoniense, administrador da mi
tra compostelá e fundador do mosteiro de Celanova. De pé, en fermosa postura, 
con hábitos pontificiais , perdeuse o peitoral que, sen dúbida, tivo, como mani
festa o oca onde se engarzaba e que nunha acristalada teca á altura do embigo 
conserva unha reliquia do santo. 

A imaxe disponse sobre rica peaña de prata que mostra nas súas caras o escudo 
do mosteiro e a efixie do Salvador, titular daquela casa monástica. 

O punzón ele Salamanca acredítaa como a obra dalgún dos afamados obra
cloiros da capital castelá, que, polo momento, non é posible precisar Quan 
Manuel Sanz , que ten outras obras documentadas en Ourense?) e a marcaxe 
do fiel contraste Ignacio Montero coa data 1756 permítenos unha indubicla
ble cronoloxía. Todo se resolve coa mellar elegancia dun barroco que apro
veita unha depurada técnica para lograr unha efectista imaxe que impón a súa 
presencia e o seu atractivo devocional. 

Tras ter sido requisada en 1820 xunto coa demais prata de Celanova, salvou
na dunha inclubidable fundición o bispo de Ourense don Dámaso Iglesias, 
que a comprou por 24 onzas de ouro. Regresou ó mosteiro en 1825 por com
pra persoal clun monxe e, trala definitiva exclaustración, pasou a mans do úl
timo abade don Bonifacio Ruíz, que en febreiro de 1848 entregouna á Cate
dral na que era cóengo. Dende entón alí se conserva, actualmente no museo 
co número de rexistro 263. 

Bibliografía: CARRO OTERO, ]. "Estudio anatomo-antropológico". En DÍAZ Y DÍAZ, M.: Or
dollo de Celanova: vida y milagros de San Rosendo, A Coruña, 1990; CHAMOSO LAMAS, M.: 
"Catálogo Museo ele la Catedral ele Orense", BCMOR, /\'VIII , Ourense, 1954-1956; GONZÁLEZ 
GA RCÍA, M.A.: "O bras procedentes do mosteiro ele Celanova no Museo da Catedral de Ou
rense", Onde o mu ndo se chama Celanova, 14 (1992) , pp . 28-?9 ; ldem, "Las reliquias de San Ro
sendo y San Torcuato ele la catedral ele Ourense". En Actas do l º Ciclo, S. Rose1ido e O Século X, 
Santo Tirso , 1994. 

M.A.G.G. 
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BUSTO RELICARIO DE SANTIAGO APÓSTOLO. 

ANÓNIMO. ÜBRADOIRO TORTOSÍ (?). PRIMEIRO CUARTO DO SÉCULO XVII. 
PRATA SOBREDOURADA, REPUXADA E CICELADA. 73 X 56 X 41 CM. 

TORTOSA (TARRAGONA). TESOURO DA CATEDRAL 

Un dos tipos máis habituais de relicarios nos séculos XVI e XVII é o que ten forma 
ele busto, aíncla que son escasos os que se conservaron. A obra que aquí se. expón 
segue sendo practicamente descoñecida para os estudios que analizan a creación ar
tística dos prateiros e ourives de Cataluña. Neste mesmo sentido, desc<?ñécese o 
momento no que chegaron á catedral tortosí as antigas reliquias estimadas como 
de Santiago o Maior, e calquer intento de ofrecer unha visión histórica acerca da 
súa orixe e procedencia choca frontalmente coa falta ele documentación. 

O busto-relicario ele Tortosa está en relación coa imaxe xacobea máis popular do 
Apóstolo dende a Baixa Idacle Media, a ele Santiago Peregrino, iconografía con 
presencia moi importante en tempos posteriores. Santiago represéntase ataviado 
ele esclavina e sombreiro ele aba ancha toucados coa vieira, o emblema do san
tuario compostelán e insignia da peregrinación por excelencia. Todo isto baixo a 
idea ele reconcili ar e harmoniza-las reliquias conservadas no ostensorio que se 
clispuxo sobre o seu peito coa tradición da peregrinación xacobea. As actuais per
tencen a diversos santos, pero antigamente só había as ele Santiago coa inscrición: 
RELIQUIA B(eati). JACOBI AP(ostoli). O seu rostro é o clun home de mediana 
iclacle, configurado cunha face robusta e chea de barbas e longos cabelos distri
buíclos en rizos, que o distinguen polo seu aspecto aristocrático, non exento ele 
sentido monumental. 

A peaña destaca polo seu gran porte e magnífica caliclade. Compartindo a sección 
natural do torso, áchase dividida en clúas bandas por amplas molduras, adorna
da ele óvalos e cartelas a central, e con follaxes estilizados tanto a superior como 
a inferior. ó centro, e como nexo entre ámbalas dúas partes, instalouse o brasón 
do cloante: un escudo ele campo ovalado e enmarcado por carteis e unha especie 
ele harpía nos flancos, timbrado por un helmo fidalgo con cimera. 

Síntese do eclecticismo característico da ourivería catalana do momento , a 
imaxe, como a peaña, presentan unha decoración profusa e superficial propia 
do renacemento, pero que persiste na producción do barroco inici_al. Son se
ries simétricas ele esteos en "C'' e afrontados, e motivos vexetais estilizados, 
que recrean os ricos bordados das teas litúrxicas superpostos á vestimenta clá
sica do peregrino . Unha concepción iconográfica que nace por un defecto de 
mímese e identificación da imaxe itinerante e evanxelizadora do Apóstolo coa 
dos seus devotos peregrinos. 

Dende o punto ele vista estilístico, a combinación do modelado de escultor e o 
cicelaclo e caliclacle do tratamento do ourive, clan lugar á excelente obra escultó
rica . O acabado final da prata en cabelos e teas ten un certo carácter pictórico. Es
tes clistínguense pola minuciosiclacle e os efectos lumínicos que axudan a defini
la solemne expresión da súa face; aquelas, polo ritmo suave e pouco acusado dos 
seus pregamentos verticais, pola mobiliclade suxericla na tímida apertui:a da es
clavina e, como se se tratase clunha policromía, pola minuciosa decoración gra
vada a cicel, solución que proporciona ó relicario unha aparencia ele luxo e ri
queza equiparable á técnica do clouraclo nas imaxes dun retablo. 
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O concepto ríxido e estrictamente frontal do retrato, atenuado a favor dunha se
renidade renacentista , obedece á tradición dos relicarios anteriores. A súa mesma 
idealización e escaso naturalismo acúsase en pezas máis amigas, como o busto de 
Santa Córduh (segunda metade do século XIV), e menos en obras contemporá
neas , como o expresivo relicario de San Valentín, os dous conservados no Tesou
ro da Catedral.de Tortosa. ó igual que o modo no que se estructura a peza que 
evoca, por outra parte, unha continuidade coa ourivería de finais do gótico e do 
renacemento. Así ocorre nos bustos citados e no de San Baio (1551), tamén nes
ta mesma catedral, ou nos dos santos Abdón e Senén (1425 e 1440), na igrexa 
Arles do Tec. Todo o cal suxire, para a execución do busto relicario de Santiago, 
un ceno retrasSJ, con respecto ó momento de plena vixencia das receitas barrocas. 

·, 
A.j.G.M. 

Bibliografía: CARBONELL l BUADES, M. : BL1st Relic¡uiari de Sant jawne Apóstol , Thesaurus, 
Estudis, Barcelona , 1986. 
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ESCLAVINA. 

RBD? SEGUNDO TERCIO DO SÉCULO XVIII. RELEVADO, FUNDICIÓN E SOBREDOURADO. 

PRATA E OURO 83 X 46 CM. RBD, PEREZ, MEDIA LÚA CON TRES ESTRELAS . 

. TUI (PONTEVEDRA). MUSEO DA CATEDRAL 

Expresión da devoción da Irrnandade do Glorioso San Roque -confraría de mú
sicos- ó seu. Patrón, é esta obra realizada para enriquece-la imaxe do santo, es
culpida polo entallador Alonso Martínez Montanti para a Catedral tudense. É unha 
peza de vestiario, a esclavina do manto do peregrino que relevada sobre unha fina 
lámina de prata, amasa como o artífice soubo trasladar a un material ríxido, a sua
ve caída dunha tea. Está abundantemente decorada, con motivos ornamentais 
-composicións . con acantos-, e iconográgicos - vieiras e báculos-, 
destacados estes últimos polo sobredourado. Articúlase mediante un gonzo pos
terior e péchase cliante cun broche. 

É interesante por canto presenta as insignias do peregrino. A vieira como símbo
lo do amparo que o Santo Apóstolo daba a quen a el se encomendaba. O bordón 
-apoio do camill.ante nos pasos difíciles e cl~fensa contra os bichos- como sím
bolo ele fe e protección ante o malvado. 

A iconografía ele San Roque asume os atributos ele bordón, cabaza, zurrón e cun
cha, amasando que é o camiñante a Santiago quen formula o arquetipo do pere
grino e presta a outros romeiros os seus sinais. 

Estilisticamente a obra é mostra clun barroco pleno situándose a súa execución 
mediada a centmia. Á determinación clesta cronoloxía contribúe a marcaxe com
pleta que presenta baixo o broche: o punzón da localidade ele Tui (media lúa e 
tres estrelas) xunto á do marcador que contrasta a peza Simón Pérez ele la Rocha 
(activo entre 1722 e 1769, ano no que falece). Outro punzó;;_, que eremos co
rresponde ó do artífice da peza, aparece tamén xunto a estes e na parte posterior 
da esclavina. Non sabemos a quen pertence, pero puidera tratarse dalgún mem
bro da familia ele prateiros tudenses Bugarín, que exercen o oficio por eses anos. 

No Museo catedralicio consérvase un bordón que foi doaclo polo cóengo clonjosé 
Bernardo Caniecles y Polanco en 17 4 7, para a imaxe ele San Roque. Non posúe 
marca algunha que poicla axuclamos a determina-la súa autoría, polo que non po
demos atribuílo ó artífice da esclavina, aíncla que si é probable que ambas pezas 
foran cloaclas en torno a esa elata. 

M.1.1. 
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VIRXE DO PILAR. 

ANÓNIMO. 5ÉCULOS XVII-XVIII. PRATA DOURADA. 61 X 12 X 12 CM 

MALAGA. CATEDRAL 

A nosa irnaxe é unha pequena reproducción da Virxe do Pilar. 

Na composición da irnaxe seguiuse o modelo da Virxe Santísima ele Zaragoza, Vir
xe co neno, copiando con graciosa naturalidade a figura e as liñas esenciais do pre
garnento das súas vestiduras. O artista que a concibiu coiclou rnoito o aspecto plás
tico da figura, creada para ser vista de cerca e quizais na penumbra dunha vitrina. 

A irnaxe foi cloacla polo arcebispo de Zaragoza don Antonio Ibáñez, que anterior
mente fora cóengo lectoral da Catedral de Málaga. Foi enviada a este templo en 
1704. Posteriormente, á irnaxe agregóuselle un Santiago, en traxe de peregrino, 
ele rnacleira policromada. 

Esta imaxe é de autor clescoñecido , de escala española, estilo barroco e realizada 
en prata, pigmento ó aceite, con técnica de policromía, dourado e cicelado. As 
carnacións da Virxe e do Neno están policromadas. 

A Virxe viste túnica longa e manto. Leva coroa imperial con cerco de raios flarne
xados e rectos, rematados en estrelas. O Neno sostén na súa man clereita unha 
pomba, rnentres que coa contraria colle con forza o manto da súa nai . 

Corno é tradicional, na iconografía da Virxe do Pilar, está colocada sobre unha co
lumna que está adornada con follas e acios de vide, que ascenden en espiral polo 
fuste da columna no centro da cal hai unha cruz de Malta. 

Bibliografía: tv!ORALES FOLGUERA, j.M. (dir. ): lnventalio de bienes nmebles de la diócesis de 
Má laga, ficha da Virxe do Pilar, 1995; TEMBOURY ÁLVAREZ, j. : 0 1febre1fa religiosa en Málaga, Ayun
tamiento de Málaga, 1954, p. 221. 

F.G.M. 
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SANTIAGO PEREGRINO CON PARELLA DE PEREGRINOS. 

MEDIADOS DO SÉCULO XVI. ACIBECHE. 27 X 10 CM. 

NA PEAÑA: ORA PRO NOBIS BEATE IACOBE. 

ÁVILA. MUSEO CATEDRALICIO 

Descoñecido por Guillermo de Osma (1916) e por j osé Ferrandis ( 1928), este no
table conxunto foi dado a coñecer na Exposición Internacional de Barcelona do 
ano 1929 por don Manuel Gómez Moreno, quen posteriormente o inclúe no Ca
tálogo Monumental de la Provincia de Avila, publicado xa morto o autor1

• 

Aínda que as descticións non son totalmente coincidentes -na de 1929 é datada no 
século XVII, indícase un só peregtino e dáse a altura correctamente, mentres que no 
Catálogo consigna 20 cm e retráese a data ó século XVI-, é claro que se trata da 
mesma peza. Posteriormente é recollida por algúns estudiosos do acibeche2

• 

A partir da varieclade de tamaño$ das capas de material nas minas asturianas, as dimen
sións clesta obra suxiren a súa procedencia da área de Villaviciosa, neste concello os fi
lóns poden alcanzar capas de ata 15 ou 20 m de lonxitude, de 35 a 40 cm ele ancho e 
uns 3 cm ele grosor. É superada en altura tan só por tres exemplares do Instituto de Va
lencia ele Donjuan, dous deles (nº 13 e 16 do Catálogo de Osma) con orantes. 

Dende o punto ele vista iconográfico, responde a un tipo bastante frecuente como pe
regrino, tipo establecido para encontrarse máis en consonancia coa súa tarefa, ·con
soliclaclo a mediados do século X:V. Detivado en orixe da escultura monumental, de
pende máis directamente da imaxinería. Santiago, de completo vulto redondo, có
brese con manto sobre a túnica corta, modalidade que nos inventatios do século XVI 
se chama "de pernas" , a diferencia dos "de manto" e "de mandil". Coa man esquerda 
sostén un libro aberto, como é típico, e coa dereita o bordón do que pende a escar
cela, reaproveitada posteriormente como relicario; coa man terma dun rosario, pro
pio cleste tipo iconográfico, referencia a un dos rezos durante a peregtinación. Cobre 
a súa cabeza cun sombreiro de aba ancha levantado por <liante, na volta do cal os
tenta a cuncha vieira. Peitea cabelos ondulantes que asoman baixo o sombreiro e 
barba rematada en rizos. Aparece descalzo, notma rota só no exemplar de Palermo. 
O santo e os dous peregtinos, home e muller axeonllados, están sobre peaña do mes
mo material, coa invocación gravada en capitais latinas "Roga por nós, Santiago" e os 
sinais ele peregrino debaixo. 

Aíncla que a documentación do século XVI recolle multitucle ele artesáns do aci
beche, o estado actual da investigación non permite adscribir pezas a determina
dos artífices. É posible, sen embargo, diferenciar algunhas mans anónimas. O 
exemplar de Ávila responde a idénticos caracteres que o nº 14 do Instituto Va
lencia de Don juan, podendo colixirse a mesma man. A figura do peregrino re
ílicte un non sorprendente parentesco con alabastros ingleses do século XV, ava
lado polos estreitos contactos comerciais coas illas. 

Estivo exposto en "El arte en España" (Barcelona, 1929, nº 137), "Las Edades del 
Hombre" (Valladolid, 1988, nº 97) e "Santiago Camiño de Europa" (Santiago de 
Compostela, nº 145). 

A.E 

Notas 

' Maclricl/Avila, 1983, ! , 101, fig. 83. 
' FILGUE!RA VALVERDE, ]. (1965), FRANCO MATA, A. (1986), (1991). 
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Bibliografía: ALCOLEA, S.: "Artes Decorativas en Ja España Cristiana (séculos XI-XIX)", Ars /-lispa
niae, XX, Madrid, 1975, p. 345, fi g. 406; FERRANDIS,j.: Maifiles y azabaches en Espaiia, Barcelona, 
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de Europa, catálogo da exposición, Santiago de Compostela, 1993, pp. 460-461 , nº 145; GILMAN 
PROSKE, B.: "A token pilgrimage". En Arts in Vi1gi11ia, 1969, pp. 24-31; GÓMEZ MORENO, M. : Ca
tálogo Monumental de la provincia de Avila , Madricl/Ávila, 1983, l, p. 101, fig. 83; OSMA Y SCU LL, G. 
de: Catálogo de azabaches co111postelan os, precedido de Apuntes sobre: Los amuletos contra el aojo, las 
imágenes del Apóstol y la cofradía de los Azabac/1ems de Sa ntiago, Mad rid , 1916, p. l. 
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CADRO DE OFRENDA CO APÓSTOLO EN CLAVIJO. 

RUPERTO SÁNCHEZ. SANTIAGO DE COMPOSTELA, CA. 1830. 
PRATA EN GRAN PARTE SOBREDOURADA. ClCELADA, GRAVADA E ACUÑADA. 40 X 30. CM. 

ÜURENSE. CATEDRAL-BASÍLICA DE SAN MARTIÑO, S ALA CAPITULAR 

Dentro dunha sólida tradición de bos mestres prateiros que fixeron de Santiago 
un centro de notable nivel artístico enmárcase a obra de Ruperto Sánchez, que 
mantén no século XIX unha activiclade destacable, se ben este tipo de obras des
tinadas a servir de cortés presente a personalidades que visitan a cidade do Após
tolo, e que moi particularmente eran encargo do Cabido para cumprimentar ós 
que representaban ó reina tradicional Ofrenda da Nación, canalizábanse polos ra
íles dun certo industrialismo repetitivo, aínda que realizada cada obra con coida
da profesionalidade. 

Enmarcado con cristal e recortado sobre un fondo de veludo vermello, presénta
se esta representación de Santiago Cabaleiro, sometendo ós mouros-en Clavija so
bre gran peaña de deseño tipicamente neoclásico, e entre loureiros que teñen 
un ha clara connotación de triunfo. O escudo da ciclacle -a arca de mármore coa 
est rela- decora a fronte e vai asinado nun óvalo da parte inferior: "Ruperto Shz 
en Santiago". 

Santiago adopta a tradicional pose belicosa desta iconografía, portando a espada 
na clereita e sostendo coa esquerda, ocurra tralo cabalo, o estandarte victorioso 
coa cruz santiaguista. A prata na súa cor coa que se trata . o cabalo, en contraste 
co dourado do resto da composición, busca o branco que convén á cabalería do 
Apóstolo. É unha composición equilibrada que non abandona a simetría como 
elemento consagrado da estética tradicional. 

Esta peza foi regalada ó bispo de Ourense don Dámaso Iglesias Lago no ano 1830 
canelo realizou a ofrenda comisionado polo monarca e, posteriormente, regalou
llo ó Cabido da súa igrexa para ser colocado como ornato e recordo na Sala Ca
pitular, como un bo recordo de Compostela - esa era a súa finalidade-, integra 
esta obra no seu deseño os motivos heráldicos e iconográficos máis emblemáticos 
da cidade, coidanclo a execución técnica que nos permite considerar a Ruperto 
Sánchez como un bo profesional, aínda que sen adoptar unha linguaxe excesiva
mente creativa e de vangarda. 

Púiclose contemplar este cadro na exposición inaugural do Museo das Peregri
nacións, en Santiago de Compostela, no ano 1965, e na mostra "O Apóstolo, 
Ourense e os Camiños" (Ourense, 1993). 

M.A.G.G. 
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TRASLADO DAS CAMPÁS DA CATEDRAL DE SANTIAGO. 

GREGORJO ESPAÑOL. 1596. MADEIRA POLICROMADA. 118 X 90 X 4 CM. 

PROCEDENTE DO CORO DA CATEDRAL DE SANTIAGO E C APELA DAS RELIQUIAS. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MUSEO DA CATEDRAL 

Procedente ele Astorga, chega Gregario Espaüol a Santiago en 1596 para 
efectuar unhas reformas ele ampliación no coro antigo -o do Mestre ~a
teo-. Os relevos que entonces talla Espaüol foron conservados polo Cabi
do canelo acorclan realizar un novo coro e, posteriormente, incorporalos ó 
retablo das Reliquias. Os relevos facían referencia á historia ele Santiago con 
escenas que aludían a diferentes momentos da lenda xacobea. O clerracleiro 
clestes é o que representa o Traslado· das campás da Catedral dende Córdo
ba a Compostela. 

Nunha das razzias que Almanzor efectúa a Santiago apodérase das campás da 
Catedral, que trasl~da a Córdoba. Canelo Fernando lll o Santo, en 1236, toma 
ós musulmáns dita ciclac\e, preocúpase de devolver á Igrexa compostelá as 
campás, que son transportadas a ombros de mauros cativos. Este é o tema que 
a gubia de Gregario Espaüol realiza neste taboleiro que nos seus laterais está 
enmarcado por un labor ele casetóns e que no seu interior se decora cos sím
bolos xacobeos da estrela e a cuncha. Posteúormente este relevo encastrouse 
nunha porta - como clemostra o engacliclo da parte inferior, os· gonzos e a pe
chaclura- que proporcionaría acceso á escaleira de Reliquias. 

O estilo de Espaüol está dentro dun manierismo "posjuniano" moi influído 
por Esteban j orclán e cunha gran relación con Becerra, que se manifesta na 
acurtación do canon das súas figuras. lsto apréciase nos momos portado
res das campás que aparecen vestidos ó xeito musulmán, pero co torso nu 
amosándonos unha musculatura branda, enmascarada polas adiposidades. 
Chama a atención a falta ele expresividade nos seus rostros, que enmarcan 
unhas guedellas onduladas, de ritmos curvos, que fan destaca-las cabezas 
con vulto redondo. . 

Trata de integra-las figuras mm contorno espacial, buscando unha axeitada 
plasmación naturalista da paisaxe. lsto resólveo colocando unha palmeira no 
ángulo superior dereito, mentres o esquerdo o ocupa unha arquitec t1=1 ra con 
claras referencias á cidade de Córdoba. 

Bibliografía: MARTÍ N GO ZÁLEZ, J.J.: "El Renacimiento''. En La Catedral de Santiago de Com
postela, Santiago, ~974 , p. 300; PÉREZ COSTANTI , P: Diccionario de artistas que florecieron en 
Galicia d11ra11t c los siglos XVI y XVII , Santiago, 1930, p. 158; ROSENDE VALDÉS, A.: "El Rena
cimiento". En /-listo1ia del Arte Gallego, Madrid , 1982 , pp. 244-246; VILA JATO, Mª. D.: Escul
tura 11wnicrista , Samiago de Compostela , 1983, pp. 84-86. 
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ARQUETA COA HISTORIA DE SUSANA. 

ÜI3RADOIRO OU CiRCULO DOS EMI3RIACHI. 

MARFIL E TARACEAS DE MADEIRAS PRECIOSAS SOI3RE ALMA DE MADEIRA. 52 X 31X27 CM 

ÜURENSE. MUSEO DA CATEDRAL-13ASiLICA DE SAN MARTIÑO 

Por destinarse a cante-la chamada Saba de Santa Eufemia e outras reliquias des
ta santa, ás veces coñécese esta singular peza como arca de Santa Eufemia. Desti
nada a este uso viuna xa Ambrosio de Morales en 1572, e consiclerouna, equivo
cadamente, mourisca. 

Tanto a técnica como a disposición das placas e o estilo da mesma remítenos, 
sen ningún xénero ele clúbidas, ó afamado obracloiro veneciano dos Embriachi, 
activo e rnoi solicitado no século XV Arquetas ou traballos ele marfil destes 
mestres, como o tríptico da Cartuxa de Pavía ou arquetas ele varios museos 
como os do Barguello en Florencia ou o Arqueolóxico Nacional ele Rávena, evi
dencian un parentesco perceptible en todo o tratarnento formal da peza e no 
propio contido iconográfico. 

As se is placas, dúas en cada un das frontes das caras rnáis anchas e unha nos la
terais, compolien o relato seriado da historia ele Susana tal como a relata o capí
tulo 13 do libro ele Daniel: baüo ele Susana, solicitación por parte dos vellos, fal
sa acusación da moza, chamada ele atención de Daniel sobre o engaño criminal 
dos acusadores, sabio interrogatorio dos vellos e lapidación dos calumniadores. 

Esta temática, que se repite noutras moitas arquetas similares, con especial finca
pé no baño ele Susana, engaclínclose corno decoración rnarxinal asuntos profanos 
e xenios alados, indúcenos a pensar que o destino inicial destas obras era o ele ser
vir ele caixa ele toucaclor para perfumes e afeites. A caixa regaloulla á Catedral en 
1929 un personaxe da casa ele Campo Ramiro, adquirida no famoso saco ele 
Roma, o que rnotivou que obispo ele Ourense, don Antonio Ramírez ele Haro, na 
visita que fixo á Catedral en 1534 manifestara os seus escrúpulos e mandase que 
se restituíra de acorclo coas clisposicións papais. É evidente que, ante a irnproba
biliclacle ele atapar ó seu clono, optouse por conservala. Actualmente exhíbese no 
Museo da Catedral-basílica. 

Estivo exposta na mostra "Arte Espaüol" (Barcelona, 1929). 

Bibliografía: CHAMOSO LAMAS, tvl. : "Catálogo Museo de la Catedral de O rense'', BCMOR, 
X\l lll , Ourense, 1954-1956; ESTE LLA, M.: La escultura ele mmfil en Espafia , Madrid , 1984; HER
VE LLA VAZQU EZ, j.: "Cuatro notas ele arte", Boletín del Seminario Fontán-SannienlO, nº 17. San
ti:igo (1996) , pp . 57-59; SANCHEZ ARTEAGA, M.: Apuntes histó ri co artísticos ele la Catedral ele 
Orc11sc, Ourense, 19 16. 

M.A.G.G. 
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ARQUETAS DA CATEDRAL DE ÜURENSE 

Nº l. MADEIRA CON PLAQUIÑAS DE ÓSO. 28 X 12,5 X 11,5 CM. 

Nº 2. MARFIL. TAPADEIRA TRONCOPIRAMIDAL TRUNCADA. PINTURA MOi PERDIDA. 

13 X 7 X 8,5 CM. 

Nº 3. MARFIL. TAPADEIRA TRONCOPIRAMIDAL. AVES NOS LATERAIS E DETRÁS. 13 X 7 
X 8,5 CM. T1vo UNHA ASA NA PARTE SUPERIOR E ESTÁ FORRADA CUNHA TEA DE MO

TIVOS VEXETAIS, DOURADOS E AZUIS, QUIZAIS DO SÉCULO XVI. 

Nº 4. MARFIL. PRISMÁTICA CON INSCRICIÓN NA FRONTE. 13 X 7 X 8,5 CM. 

Nº 5. MARFIL. PRISMÁTICA. 13 X 7 X 8,5 CM. 

Nº 6. MARFIL. ESTOXO DE CAMBIADOR. 

Tocias aparecer9n, empregaclas como relicaiios, tras un retablo na catedral ele Ourense. 

A peza nº 1 é ele macleira, cunha decoración moi sinxela a base ele círculos es
graíiaclos sobre pequenas placas que aparentan ser óso. 

As nº 2, 3, 4 e 5 son ele marfil. Todas prismáticas. As clúas primeiras, coa tapa
cle i ra en forma ele pirámide truncada. Todas levan tres ferraxes prateaclas ele pun
ta lanceolada, clúas rnáis, posteriores, con oficio ele gonzo, e outro, frontal, que 
serve el e peche, axustanclo sobre unha plaquit1a, tamén metálica. 

En rnaior ou menor medida todas conservan parte da súa decoración pictórica a 
base ele tons clouraclos, moi perdidos, e negros. Quizais se ernpregaron tamén o 
vermello e o azul. Os motivos -animais, ílorais e epigráficos- trazáronse con"pig
rnento negro e logo enchéronse con cor. Os animais representados son: pavóns 
(nº 3), paxaros coas ás estendidas (nº 5), íbices (nº 2), leóns (nº 2) e o que pare
ce un gueparclo (nº 5). A nº 4 leva unha inscrición árabe, cursiva, na fronte da 
súa tapa. Estas caixas servían para gardar alfaias ou obxectos de toucaclor. 

A nº 6, tamén ele marfil, é prismática. A parte central da tapa levántase. Loce unha 
breve decoración ele circuliños, a xeito ele orla, nas beiras ele cada cara. A tapaclei
ra está labrada cun motivo xeométrico de cinta fendida que dá lugar a unha rede 
ele hexágonos e estrelas de a seis. Nos clous extremos loce senllos carteis rectan
gulares coa palabra baraka (a bendición), repetida clúas veces por lado, en cúfico 
ílorido e destacando sobre fondo negro. Á clereita aparecen estas ílanqueaclas por 
un cordón de dous fíos, sobre fondo vermello, e, á esquerda, por senllos frisos or
nados con palmatorias e por unhas pequenas superficies lisas ele extremo curvo, a 
xeito ele brazos. As beiras superiores aclórnanse con fíos de palmas e pámpanos ele 
fondo negro. Faltan nuri. dos lados longos e cobren por completo un deles e só o 
centro do outro. Ten o interior dividido en dous rexistros compartimentados. O 
superior retírase. Era unha caixa de cambiador e os pequenos departamentos ele 
variadas formas servían para coloca-la balanza e o xogo ele pesas. 

O estoxo posúe paralelos moi parecidos, en canto a estructura, no relica1io da cate

dral ele Toleclo1 e no mosteiro austríaco ele Klosterneuburg, cerca ele Viena2
• Os au

tores que os estudiaron inclínanse a clatalos entre os séculas Xll e Xlll e a consicle
ralos peza dun obradoiro de Sicilia, de evidente raizame exipcia fatimí. No noso 
caso, inclinámonos, aceptando idénticas datas e dacias as semellanzas estilísticas, 
por consicleralo procedente dun obracloiro cairota, e dos mesmos séculas Xll e Xlll. 



2 

O resto das caixas forman parte dun grupo do que se conservan bastantes exem
plares: cilíndricos ou semellantes ós nosos. Apuntáronse varias teorías respecto da 
orixe e cronoloxía destas caixas. A maioría dos expertos están ele acordo en adxu
dicárlle-la orixe siciliana e en datalas entre os séculas Xll e Xlll, aínda que houbo 
diferentes formas de denominalas, o que non deixa de encerrar certas dúbidas res
pecto á súa procedencia. Amáis axustada, por agora, é a de R. H. Pinder-Wilson3

, 

quen as chamou sículo-normanclas. Resulta que, en calquer caso, a i!J.fluencia do 
fatimí exipcio é evidente, corno acorre con toda a arte do reino normando de Si
cilia. Ademais, nq caso concreto cleste tipo de obras, elaboradas cunha materia ¡xi
ma allea o ámbito siciliano, parece difícil poñer en dúbicla, se as pezas se fabrica-
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ron na illa, o traslado alí dun obradoiro exipcio, o que as fai formar _parte, remo
tamente, da tradición artística do país do Nilo. Tampouco sería de rexeitar que O 
Cairo fose o seu punto de manufactura e Sicilia o seu centro de distribución. 

A arqueta de madeira coas placas de óso debe atribuírse, ó noso xuízo, .a un obradoi
ro local. Pero non podemos aportar, por agora, ningunha precisión cronoloxica. 

A presencia en Ourense dun grupo de obxectos como o aquí estudiado non 
pode resultar estraña. Dende época moi anterior ó século XI o norte cristián era 
consumidor de obxectos suntuarios procedentes do sur islámico . Sen embargo, 
a tendencia tivo que acelerarse a partir das primeiras décadas dese século, coin
ciclindo co proceso que comezou a invertir gradualmente as relacións políticas 
da Península Ibérica, unha vez desaparecido o Califato de Córdoba. 

Cando o panorama político ele Al-Anclalus se foi aclarando e á monarquía omeia 
sucecleron os Reinos de Taifas, a economía de toda a península beneficiouse da 
bonanza do comercio mediterráneo, polo menos durante os anos centra is do sé
culo XI e, clespois dunha curta pausa a fins desta centuria, durante gran parte 
dos séculos XII e XIII4

. 

Coincicliu este período co ele maior producción dos obradoiros artesañais do Cai
ro fatimí e coa irrupción nos mercados hispánicos clunha grande canticlade ele ob
xectos ele procedencia exipcia5

. Unha parte deles quedou no sur, pero outra se
guiu camiño cara o norte6

, senclo un dos puntos máis importantes, tanto en sen
tido económico como relixioso, Santiago de Compostela. Dende alí, polo chama
do Camiño Francés, saíron cara a rexións europeas máis setentrionais. 

E moi significativa, a este respecto, a carta datada en 1143 do monxe Hermann, 
quen chegaría a ser abade de San Martín de Tournai, ó seu compañeiro Anselmo ele 
San Vicente ele Laon. Narra alí o seu propósito ele visitar, dende Zaragoza, a tumba 
ele San Vicente en Valencia. Encontrábanse alí por azar clous frailes do mosteiro 
onde se gardaban as reliquias do mártir e, por indicación súa, soubo que o camiño 
máis curto cara a Valencia, sen ser longo, a penas unha semana de viaxe, non care
cía de peligros. O mellor modo para viaxar á capital levantina consistía, sempre en 
opinión dos frades, en unirse a unha das caravanas de comerciantes que, saíndo de 
Santiago, se düixían a tenitorio musulmán, unha vez pagada unha peaxe e de ter
se provisto dun salvoconducto reaF. 

Completan este texto un coñecido arancel dos portádegos de jaca e Pamplona, 
dado polo rei Sancho Ramírez (1076-1094)8

, e un inventario mozárabe, de 
1112, da igrexa de Covarrubias (Burgos)9

. Tamén aparece, aínda que se remon
te a época anterior, unha extensa relación de productos exóticos na cloazón fei
ta ó mosteiro ele Celanova (Ourense), no 942, por Rudesindo, o seu fundador, e 
pola súa nai llduara 10

• Todas aquelas importacións que procedían de al-Andalus, 
que actuaba como centro productor, unhas veces, ou como simple intermedia
rio, outras, tiñan a Santiago como centro redistribuidor, tanto cara ós centros 
consumidores afastados, como cara ós centros eclesiásticos de ámbito rexional. 
Ourense sería un deles e non é estraño que teñamos noticia, en 1043, de mer
caderes xudeus venciendo importantes cantidades de seda, de procedencia me
ridional ou oriental, precisamente na súa rexión circundante 11

. 

F.VF. 
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ARQUETA RELICARIO DE SANTO ESTEVO. 

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. CATEDRAL 

Esta é unha das tres arquetas relicarios esmaltadas (véxanse ademais as outras 
<lúas) que acaban de aparecer no Altar Maior da Catedral ele Ourense dentro 
clunha arca cleclicacla á Santa Eufemia , e que veñen sumarse ó xa importante 
tesauro artístico de esmaltes ele Limoges conservados en dita catedral, como o 
coñeciclo conxunto ele placas esmaltadas pertencentes a un posible frontal, ;-e
tablo ou arca. A presencia en Ourense cleste importante tesauro e a súa factu
ra lemosina remítenos ó Camiño Xacobeo, como canle de circulación de de
vocións e ele obxectos suntuosos. 

Trátase clunha caixa rectangular con cuberta a <lúas augas, rematada por un co
roamento ele arquiños de ferraclura perforados e tres apéndices esféricos. Ca
tro pés de estructura prismática sérvenlle de soporte. A alma de madeira 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, doma
das e con cabezas en relevo. A paleta empregacla comprende azul mariño para 
os fondos, azul turquesa para as bandas horizoñtais e unha ampla gama cro
mática (verde, arnarelo, vermello, branca e azul claro) para a ornamentación 
vexetal e beiras, en diversas xustaposicións. 

O programa iconográfico clesenvolto na fronte da caixa arnósanos dous dos prin
cipais episodios da vicia ele Santo Esteva: a súa lapidación e o seu enterro, se
gundo o relatan as Actas dos Apóstolos. No rexistro inferior ilústrase a escena da 
lapidación, sobre un fondo ornamentado con rosetas cruciformes. O tema reco
lle a fórmula habitual da arte medieval dos repertorios haxiográficos nunha re
presentación sintética do relato do martirio ele Santo Esteva . Sorprende nesta 
pasaxe o detalle do cesto de peclras que o verdugo leva suxeito á cintura. O di
namismo dos executores aparece reflecticlo polo movemento das súas pernas e 
contorsión do carpo. Na cuberta represéntase a escena do enterro do santo. Un 
personaxe nimbado, con báculo e dalmática, oficia as exequias do defunto 
axuclaclo polos acólitos que depositan o carpo envolto nun sudario nun sarcó
fago ricamente decorado. 

O reverso da caixa presenta unha ornamentación xeométrica e floral, onde os ele
mentos están clistribuíclos ele forma simétrica, corno é habitual nestas arquetas le
mosinas. As figuras das frontes laterais son personaxes nimbados, de pé, e des
calzos, que levan un libro na man. No interior da caixa consérvanse diversos en
voltorios con reliquias de santos. 

Bibliograíia: GALLEGO LORENZO, j. : Esmaltes románicos en Galicia: Ensayo de catalogación , 
Memo ria ele Licenciatu ra, Santiago ele Compostela , 1985 (inédita); Ielem, "San Martín ele Tours, 
San Marcial el e Limoges, y Santiago en el llamado «Frontal ele la Catedral ele Orense »". En Los 
cm11i11os del art e. Actas del VI Cong1-cso Espaiiol de Historia del Arle, Santiago ele Compostela, 1989, 
pp. 61-69; GAUTI-!I ER, M.M .: LÜcuvre de Limoges: Emaux li111 ousi11s du Mayen Age , París, 1995; 
ivIORALEJO ALVAREZ S.: "Ars Sac ra et sculpture romane monumentale: Le Trésor et le chantier 
ele Compostelle" , Les cahiers rlc Sc1i11t Michel de Cuxa , 11 , (1980), pp. 189-239; MORALES, A.: 
Viagc de Ambrosio rle Mora les por orden del Rey 0 0 11 Phelippe a los Reinos de León y Galicia y Prin
ci pado de Asturias, Mad rid , 1765. 

J.G.L 
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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. Estructura de madeira recu- .. 
berta por oito placas de cobre esmaltado en champlevé con figuras en reserva, 
domadas, e cabezas en relevo de tipo clásico. Dita caixa presenta unha abertu~a 
no dorso da mesma, onde se conserva a perforación dunha pechadura. Ten res
tos orixinais visibles de pintura de estuco sobre a madeira de orixe, no fondo da 
caixa e no seu interior. A paleta empregada comprende azul escuro, azul claro, 
turquesa, e, en menor proporción, vermello, branca, amarelo e verde. 

Trátase do martirio dunha santa lemosina, posiblemente Valeria. Na parte supe
rior clisponse a escena dramática da decapitación. A lenda cóntanos que Valeria, 
filia do gobernador ele Aquitania, rexeita casar co pagán, duque de Teve, conde
nándoa este á pena capital. Na parte superior da caixa recolle o momento no que 
o verdugo lle corta a cabeza coa espada, en presencia dun personaxe gue dá a 
orcle, á vez que leva a súa man esquerda á cabeza._ Valeria, coas mans xuntas en 
actitucle ele rezar, parece suspendida no aire; ó seu carón represéntase unha ár
bore ílorida, con forma de palmatoria. A outra escena ilustra o momento no que 
a santa, axeonllacla, recolle a súa cabeza cortada coas mans, ante a cara de abraio 
do verdugo que intenta garda-la súa espada na funda, e entrégalla a San Marcial, 
bispo de Limoges, que está diante do altar preparado para celebra-lo Santo Sacri
ficio. A man de Deus aparece entre unhas nubes para bendeci-lo martirio. Esta
mos ante unha obra ele producción lemosina e culto local que alcanzou unha 
grande importancia e difusión ó longo do Camiño de Santiago. 

Nos piñóns laterais representa a dous personaxes nimbados, de pé, vestidos con 
túnica e manto, descalzos; un parece ser unha muller, quizais Santa V~!eria no pa
raíso, que leva un libro na man dereita, e o outro, un santo sen identificar que 
leva un rolo ou obxecto sagrado na súa man esquerda. Ámbolos dous personaxes 
están baixo arcadas sostidas por columnas e rematadas por unha torricela. Dito 
marco parece situarse nun espacio celestial. 

·o dorso da caixa está decorada con elementos fiarais e xeométricos. Ten unha 
placa articulada e. abatible no interior da cal se conservan diversas reliquias de 
santos envoltas en teas . 

].G.L. 

Bibliografía: GALLEGO LO RENZO, ]. : Esmaltes románicos en Galicia: Ensayo de catalogación, 
Memoria de Licencia tu ra, Sam iago de Compostela, 1985 (inédita); ldem , "San Martín de Tours, 
San Marcial de Limoges, y Sam iago en el llamado «Fronta l de la Catedral de Orense»" . En Los 
ca 111 i11 os del Clrtc. Actas del VI Congreso Espaiíol de Histo1ia del Arte, Santiago de Compostela, 1989, 
pp. 61-69 ; GAUTH! ER, M.M.: L.:Oeuv1·e de Limoges: EmmL"< límoLtsins du Mayen Age, París , 1995; 
MORALEJO ÁLVA REZ S.: "Ars Sacra et scul pture romane monumentale: Le Trésor et le chantier 
de Compostelle", Les rnhicrs de Sa int Michel de Cuxa, 11, (1980), pp. 189-239; MORALES, A.: 
Viagc de Ambrosio de Mornles por orden del Rey Don Pli elippe a los Reinos de León y Galicia y Prin
cipado de Asl!ll'ias, Madrid , 1765. 
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ARQUETA. 

ÜBRADOIRO DE LIMOGES. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XIII. 
COBRE ESMALTADO EN CHAMPLEVÉ, DOURADO E GRAVADO. 13 X 15 X 6 CM. 

ÜURENSE. CATEDRAL 

Esta arqueta é rectangular, ele proporcións alongaclas, con cuberta a clúas augas 
que se asenta sobre catro soportes, e rematada por un coroamento perforado con 
círculos. O relicario presenta unha estructura pouco habitual para este tipo ele pe
zas lemosinas. Trátase clun recipiente sen alma ele macleira, composto por clúas 
pezas unidas por clous gonzos. A cuberta está formada por unha soa placa ele co
bre e a parte da caixa ou continente, é clicir, o anverso, o reverso e o fondo, tamén 
están realizados nunha soa lámina ele cobre, a excepción dos laterais que están sol
dados. No interior consérvase o mecanismo dunha pechaclura medieval con clúas 
perforacións ó exterior. 

A arqueta está decorada con figuras en reserva que se axustan a un mesmo-modelo 
ele estructura moi sinxela, realizadas en puntillado e con trazo inseguro, recortán
dose sobre un fondo esmaltado, con toques ele cor nas auréolas e nos meclallóns. A 
penas se conservan restos ele clouraclo. A paleta ele cor reclúcese ó vermello e azul 
para os meclallóns e branca para os nimbos. 

O programa presenta unha combinación figurativa e fitomórfica. Preséntase en 
forma ele meclallóns circulares que albergan no seu interior figuras ele anxos, ele 
medio corpo, en posición frontal, coa cabeza ele perfil e as ás estencliclas. A súa 
actitucle é estática e estereotipada. Entre as físgoas dos meclallóns clesenvólvese 
unha composición vexetal ele gabiáns en forma ele "S", rematados por unha flor 
ele tres pétalos sobre un fondo esmaltado. A composición, tanto no anverso como 
no reverso , é ele tipo vertical e simétrica, marcada pola reiteración mecánica ele 
elementos figurativos e ornamentais. A disposición e estilo dos elementos deco
rativos permite situar esta peza cronoloxicamente en torno ós anos 1220-1230. 

Bibliograíia: GALLEGO LORENZO , j.: Esmaltes románicos en Galicia: Ensayo ele catalogación, 
tvlemoria ele Licenciatura , Santiago ele Compostela , 1985 (inédita) ; Iclem, "San Martín de Tours, 
San Marcial ele Limoges, y Santiago en el llamado «Frontal ele la Catedral ele Orense»". En Los 
caminos del ai·te. Actas del VI Congreso Espwiol de Historia del Arte, Santiago de Compostela, 1989, 
pp. 61-69; GAUTH IER, M.M.: /..'. Oeuvre de Limoges: Emaux limousins du Mayen Age, París , 1995; 

lO RALEJO ALVA REZ S. : "Ars Sacra et sculpture i·omane monumentale: Le Trésor et le chantier 
ele Compostelle" , Les cahicrs ele Saint iVlichel de Cuxa, 11 , (1980), pp. 189-239; MORALES, A.: 
Viagc de Ambros io ele Morales por orden del Rey Don Pl1elippe a los Reinos de León y Galicia y P1"in
cipado de Ast11rias, lvlaclricl , 1765. 

J.G.L 
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ARQUETA DE SAN XENADIO (REPRODUCCIÓN). 

CARLOS ÁLVAREZ. ÜVIEDO. 1993. PRATA REPUXADA E SOBREDOURADA, 

CON ALMA DE MADE!RA. 16 X 31 NA BASE, 19 NA CIMA X 26 CM. 

ASTORGA (lEóN). CATEDRAL 

Afonso III o Magno (866-910), na primeira década do século X, regalou a San Xe
naclio, bispo ele Astorga (899-919) esta arqueta-relicario, de valor excepcional. A 
macleira está revestida por cinco pranchas de prata repuxada e sobredourada. O 
prisma rectangular ábrese pala metade, e nos seus dous niveis aparecen senllas 
arcadas ele medio punto rebaixado (semellantes ás que aparecen nas bases de San 
Miguel de Lillo), con viclros verdes, azuis, vermellos, engastados en pedras pre
ciosas. Peza única, da pr~\Ilitiva ourivería asturiana, garda relación coa caixa das 
Ágatas ele Ovieclo, pero a súa orixinalidacle distintiva está nas múltiples inscri
cións e na súa rica iconografía. 

No cumio, como mm castelo divino, rodeada por restos de coroamento ameaclo 
cordobés, o Cordeiro Místico do Apocalipse, coa inscrición AGNUS (sobre o lom
bo), e DEI (entre as patas) porta a Cruz. Á esquerda e dereita, renclénclolle ho
rnenaxe, os nomes dos cloaclores: ADEFON-SUS REX, SCEMENA-REGINA 
(Afonso, rei, Ximena, raüia). 

O remate frontal da tapa presenta clúas figuras coas súas inscricións: LVCAS e 10-
HAN, que reproducen o tauro e a águia simbólicos, coas grandes ás estendiclas 
portando o libro. Van sobre dúas rodas helicoidales que teñen os seus radios cur
vos, segundo o uso tradicional nos relicarios dende a época prerromana. Son se
mellantes ás rodas ele soleira na caixa das Ágatas (Oviedo) datada en 910. O pano 
posterior levaría os símbolos e inscricións dos outros dous evanxelistas, Mateo e 
Marcos, completando o tetramorfos dos catro viventes. A cada lado menor está a 
figura do anxo anunciador coas inscricións ANGE-LVS, á esquerda, e GABRl-EL 
á dereita do espectador. 

O resto da riquísima iconografía son catorce arborescencias estilizadas ó xeito bi
zantino na arcada superior. E catorce figuras humanas con ás despregaclas, clis
postos os seus bustos de fronte ou de perfil e co brazo dereito levantado e a man 
estendida en xesto ele oración (arcada baixa). 

Todo é como un cántico do Apocalipse a Cristo o Señor: "Digno é o Cordeiro de 
recibí-lo honor e a gloria" (Ap. 5, 12). 

A copia fo¡ realizada polo prateiro ovetense Carlos Álvarez en 1993 para figurar 
na gran exposición "Orígenes". 

B.VG. 

Bibliografía: VELADO GRAÑA, B.: La Catedral de Asto1za y su Mu seo, Astorga 1991 , pp. 190-193. 
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TERNO CHAMADO "DE SANTIAGO". 

PEDRO MARTÍNEZ DE ÁLAVA. PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XVII. 

VELUDO. PUNTO Ó EMPEDRADO. 

VIANA (NAVARRA). PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

Cornponse de capa, casula, <lúas dalmáticas e dous panos de atril; é de veludo, e 
foi realizado para a parroquia de Santa María. 

Capa: as <lúas orlas dianteiras están recubertas·con decoración xeornétrica de ro
tos rnesturaclos con talos vexetais, flores, froitos e profusión de canizos. O pano 
acubilla a Santiago peregrino con bordón, cunchas e báculo. Na tarxeta c~a parte 
anterior bordaron o anagrama ele María. Tódolos gal~ns son de retorchas de ouro. 

Casula: leva decorada tan só a orla central con motivos parecidos ós descritos. 

Dalmática e panos do atril: nos catro grandes recadros repítense un floreiro cen
tral con froitas de onde saen volutas vexetais e motivos xeornétricos. 

Exceptuando a figura de Santiago do pano, segue este terno a rnodalidade deco
rativa exclusivamente "ó romano'', aparecen ternas xeornétricos dun renacernento 
tardío e sernpre a decoración realízase sirnetricarnente con respecto a un eixe ver
tical. O ouro está sabiamente matizado palas sedas de cores e o punto ó empe
drado é o rnáis abundante. 

Figura no memorial de 1601 e foi realizado por Pedro Martínez de Álava e Mi
guel de Sarasa, entregándose en 1604, "a bordadura ha de ser de veludo carmesí de 
Granada, de dous pelos ... no pano ha de esta-1afigiira de Santiago ... "1

• 

J.C.L. 

Notas 

CRUZ LABEAGA, J (coorcl.) : Viana 111om1111e11tal y arlístirn, Navarra, 1984. 
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CRUZ PROCESIONAL. 

FRANCISCO TURREIRA. 1758. RELEVADO, CICELADO, FUNDICIÓN E SOBREDOURADO. 

PRATA E OURO. 83 X 46 CM. E/TURR, LOSADA, GARCIA, CÁLIZ COA HOSTIA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. COLEXIATA DE SANTA MARÍA DE SAR 

Máis que a súa estructura -de cruz latina con extremos flordelisados e nó glo
bular- destaca nesta obra o carácter da súa decoración, profusa e desdebuxado
ra de contornos, na que o xogo cromático ten un importante papel. Esta orna
mentación a base de acantos, esteos, vieiras e cabezas de anxos, desprégase polo 
nó e os campos da cruz, e nos extremos dos brazos conformase un esquema flor
delisado. Estilisticamente parecen querer despuntar nesta peza as formas e o es
pírito rococó. 

Presenta no anverso ó Crucificado, de tres cravos, coidada anatomía e pano de 
pureza anoado ós lados. Recortado sobre un cadro central que amosa o sol, a lúa 
e as estrelas sobre un fondo de nubes, volve a súa mirada expresivamente cara ó 
alto. No reverso a Asunción da Virxe -advocación que se venera na Colexiata
sobre un ceo estrelecido. 

Esta cruz sustituíu a unha anterior moi deteriorada polo paso dos anos. Coa súa 
prata e a clunha cruz ele altar, o Rector da Colexiata_encargou unha nova ó pra
teiro Francisco Turreira en 1758, pagánclolle pola súa feitura 2. 738 reais. Descu
brírno-lo seu punzón E/TURR trala imaxe da Virxe, o que definitivamente deter
mina a súa autoría. Ese mesmo ano encárgaselle a Francisco López Cabezón o va
rón ele ferro e o pao para a cruz, e a Antonio Bentura a pintura ele clito pao. A 
peza, que pesou 185 onzas e catro adarmes, garclábase nunha caixa de macleira 
forrada ele "baieta encarnada" hoxe desaparecida. O admirable traballo da cruz 
acredita a Francisco Turreira como un dos prateiros destacados do momento. Sen 
clúbicla satisfeito co resultado, clebeu empregar esta cruz como modelo para a que 
en 1773 executou para a parroquia compostelá ele Santo Andrés. 

O aprecio que por esta cruz amosou a Colexiata ó longo dos anos reflíctese na su
cesión ele destacados ourives composteláns que fixeron reparacións nela. En 1778 
fainas Angel Piedra, en 1783 José Bermúclez e un ano máis tarde Clauclio Anto
nio Pecul, quen, aclemais, engacliu uns raios. De todos eles ternos constancia do
cumental, pero dos que agora irnos consignar consérvanse as súas marcas sobre a 
propia cruz. En 1859 compúxoa Nicolás Losada, disto clá fe o seu punzón LO
SADA situado no canón. Oito meses máis tarde será Antonio García quen a clou
re e a pratee ele novo. A súa marca aparece na base xunto á da localiclacle ele San
tiago (cáliz coa Hostia) xa que, aclemais, contrastou a peza. 

Hoxe segue senclo peza predilecta, como o clemostra o feíto ele ter siclo elixicla 
para presicli-la Eucaristía celebrada polo Papa Xoán Paulo Il na súa primeira visi
ta a Compostela. 

M.L.L 
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CRUCIF!XO. 

ESCOLA CORDOBESA, ESTILO COLONIAL. SÉCULOS XVII-XVIII. PRATA. 61X31X15 CM. 

GUADIX (GRANADA). PARROQUIA DE SANTIAGO DE GUADIX 

Don Gaspar de Avalos y Bocanegra naceu en Guadix, polos derradeiros anos de 
1400, fillo de repoboadores nobres trala reconquista da cidade polos Reis Católi
cos en 1489. 

O emperador Carlos presentouno para bispo ele Guadix en 1525, permanecendo 
neste bispaclo ata 1528, ano no qüe pasou a arcebispo ele Granada e, clespois, a 
arcebispo ele Santiago; máis tarde, electo arcebispo ele Toledo. En 1544 o papa 
Paulo Ill clesignouno carcleal e o emperador, o seu capelán maior. Morreu o 2 ele 
novembro ele 1545 e o seu- capelo cardinalicio figuraba ata 1936 na capela fune
raria da súa familia, na parroquia de Santiago de Guaclix. 

Este crucifixo, ele estilo chamado "colonial" dentro da escola cordobesa, foi cloa
c\o o século pasado por descendentes do carcleal á Parroquia ele Santiago ele Gua
clix, onde existe o chamado "Compás ele don GasparD'Avalos", que dá acceso ó 
convento de Clarisas fundado por el. 

J.L.R. 
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SANTIAGO PEREGRINO. 

]OS É MAYER GAREA, 1919. SÉCULO$ XIX-XX. ACIBECHE. 38 X 11 X 11 CM. 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA, MUSEO DA CATEDRAL 

A arte acibecheira gozou de gran prestixio dende a Baixa Idade Media ata os no
sos días, sufrindo fluctuacións de acordo co maior ou menor empuxe das pere
grinacións. Se nos séculos XV e XVI son particularmente ricos en producción de 
figuras de Santiago peregrino, de pé, só, ou acompañado de un ou dous pere
grinos, os séculos seguintes semen especial predilección pola iconografía de San
tiago Matamouros, ele acorclo coas clevocións imperantes. ó carón da figura do 
santo guerreiro, séguese realizando o atributo xacobeo roáis xenuíno: a cuncha 
vieira, ben illadamente ou (<;>rmanclo parte ele rosarios e outros obxectos en rela
ción coas peregrinacións. Serán os séculos próximos a nós os que renoven a ve
lla tradición baixomedieval ele esculpi-la figura do Santo Patrón segundo fór
mulas clásicas. Neste sentido, destaca a familia Mayer - a saga dos Mayer
como un ha xenuína representante, tanto como acibecheiros, ourives ou xoieiros, 
como reloxeiros eruditos. Fundador da mesma, Enrfque Mayer, orixinario do 
ducado ele Furtenwer, en Austria, establécese en Galicia en 1830, primeiro en 
Ferro!, de onde se traslada a Compostela, para abrir un obracloiro ele reloxería. 
O seu fillo, Enrique Mayer Castro (1861-1931), home versátil no eido das artes 
suntuarias, foi profesor ele clebuxo na Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo e 
na Escola de Debuxo da Socieclacle Económica ele Amigos do País. A el corres
póndelle a gloria do rexurclimento do acibeche. Continúa a tradición José Mayer 
Garea, autor do Santiago peregrino que se expón. 

A figura de Santiago monta sobre unha peaña sumamente historiada con pra
ta sobreclouracla, sobre base de acibeche . Trátase dun material asociado a 
miúdo ó acibeche , que produce contrastantes efectos de cor. A peaña com
ponse de dous corpos, o inferior máis ancho e o superior con arquiños per
forados. O Apóstolo vai enfeitado segundo a vella fórmula, lixeiramente mo
dificada: viste túnica talar e manto encima. Vai calzado con sandalias. Cobre 
a súa cabeza con sombreiro de ancha aba coa cuncha vieira, e leva a maioría 
dos atributos característicos do peregrino, é dicir, o bordón; o libro e a es
carcela. É obra de particular calidade, de grande unción espiritual, reflectida 
na expresión e humilde disposición da figura. 

A.F. 
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MEDALLA CONMEMORATIVA DO ANO SANTO. 

ENRIQUE MAYER MENDEZ. ESCOLA COMPOSTELÁ. 1964. BRONCE. 

70 MM. DE DIÁMETRO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. TESOURO DA CATEDRAL 

Realizada especialmente para o Ano Santo Compostelán ele 1965, esta medalla é 
unha auténtica creación da inquietucle renovadora do obracloiro dos Mayer e da 
súa aspiración por universaliza-los valores nicliamente xacobeos a través da arte. 

A insignia nace da cooperación entre o artista e o grupo ele intelectuais vencellaclos ó 
Cabido compostelán que fai o encargo. No anverso exhibe a imaxe do Apóstolo San
tiago representado segundo o modelo ele tradición mateana recolliclo claque! que pre
side o altar maior da basílica, flanqueada da lencla SANT / IAGO, APOS / TOL O re
trato, sinxelo e directo, e inspirado na solidez das formas recortadas sobre o fondo terso 
do medallón, apréciase en tocio o seu esplendor nun rostro afouto , no que o realismo 
se serve da luz para lograr cal~ulaclos efectos expresivos ele conticla espiritualiclacle. 

Como parte fundamental da medalla, o reverso establece a ficción clun enlace en
tre a realiclacle e o trascendente. Aquí, retornando ás traclicións compostelás ele 
particular relevancia para a peregrinación, representase a escena ele apertura da . 
Porta Santa dende a praza da Quintana, na que, cumprínclose o ritual, o arcebispo 
percute o muro que pecha o tránsito con tres golpes ele martelo e procede ó derri
bo do mesmo, comezanclo, así, o gran perdón do Ano Xubilar. Unha narración ele 
tinxiclura costurnista que amplía o repertorio iconográfico santiaguista con novos 
ternas , e que actúa ele digno complemento ó carácter icónico da imaxe clevocional 
gravada á fronte. Por outra parte, o episodio, extract.aclo da liturxia propia ele Com
postela, crea en torno a si un ámbito propio, íntimo e simbólico á vez, ele exalta
ción xacobea. Enmarcáncloo en todo o seu perímetro, unha orla recolle as efemé
rides nunha inscrición que di así: ANO SANTO COMPOSTELÁN, MCMLXV 

Gracias á súa esmerada formación como ourive e como gravaclor, Mayer leva o 
virtuosismo do relevo fundido ata un clignísimo nivel. Coñececlor ele antigos gra
vados como os que ilustran a apoloxética Historia del Apóstol ele ]esu Cl11isto San
tiago Zebecleo, Patrón y Capitán General ele las Espai'ias ele Mauro Castellá Ferrer 
(1610), nos que se fai referencia das solemnes cerimonias litúrxicas celebradas no 
interior do templo catedralicio, no relevo da Porta Santa acentúa ó máximo a 
perspectiva para que a espacialiclacle do escenario sexa acorde coa disposición dos 
personaxes, ó tempo que profundiza na tendencia ó encacleamento ele grupos en 
cerimonias multitudes, integrándoos nun espacio que lles permita establecer 
unha relación natural entre si. Un ideal que comparte o sutil xogo ele xestos dos 
asistentes, que aparentan a solemnidade do acto. _ 

Estilisticamente, Mayer, como broncista animado por unha vontade inequivoca
mente moderna e dentro clun realismo figurativo, concede unha importancia ab
soluta ó tratamento de masas e superficies cinguíndose á abstracción das formas, 
sinxelas e un tanto pesadas, e ós concisos volumes remarcados por fortes inci
sións a cicel. É cen a, sen embargo, a preocupación polo detalle e o protagonismo 
da liña, que ne! conserva os seus valores caligráficos e ornamentais, pero en com
pensación conferiulle á súa obra unha reflexiva dignidade simbólica. 

A.J.G.M. 
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festividade de San Gregario Magno, 
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