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Clasificación Genérica Pintura

Objeto/Documento Debuxo

Autor/a Anónimo
Taller compostelán

Título Santiago sedente

Materia/Soporte Pergameo

Técnica Debuxo [debuxo coloreado con acuarela sobre pergameo]

Dimensiones Largo total = 29 cm; Longo = 3 mm; Alto máximo = 50 cm

Descripción Debuxo sobre pergameo coloreado con acuarela que adopta unha de
forma ovalada a xeito de tondo e representa ao apóstolo Santiago o
Maior sedente seguindo o modelo da escultura da capela Maior da
catedral de Santiago de Compostela. O Apóstolo, coa cabeza
nimbada, aparece sentado nun trono do que soamente se aprecia a
parte fronta, cos brazos decorados con cabezas. Leva na súa man
esquerda o bordón e na súa man dereita unha filacteria coa inscrición
"Hic est Corpus Divi Jacobi Apostoli et Hispanorum Patroni".

A imaxe central está rodeada dunha orla floral.

Iconografia Santiago sedente; Esclavina; Bordón; Cabaza

Datación 1776=1800 (Finais S. XVIII)

Contexto Cultural/Estilo Barroco

Lugar de Producción/Ceca Santiago de Compostela (Santiago (comarca), Coruña (A) (p))

Uso/función Descoñécese o seu uso orixinal. Pola forma da peza podería
pertencer a un obxecto maior do que este elemento sería unha peza
decorativa.

Historia del Objeto Peretenceu á colección Blanco Cicerón. Foi doado para o museo en
1983

<EXPOSICIONS>: -Luces de peregrinación. Museo Arqueolóxico
Nacional, Madrid, do 23 de decembro de 2003 ao 14 de marzo de
2004. - Luces de peregrinación. Mosteiro de San Martiño Pinario.
Santiago de Compostela, do 7 abril ao 23 maio 2004.

Clasificación Razonada A representación de Santiago como apóstolo sedente ten un
exemplar senlleiro na escultura anónima datada derredor de 1211
que se conserva no altar maior da basílica compostelá. Esta obedece
ao modelo presente no parteluz do Pórtico da Gloria que, á súa vez,
ten unha inspiración directa na imaxe san Pedro sentado na cátedra,
da basílica de Roma. Esa escultura gótica foi obxecto de diversas
modificacións co paso dos séculos, tal vez a representación máis
fidedigna da súa condición orixinal sexa a que figura no Tumbo B da
catedral compostelá e que se remonta á data de 1326, onde aparece
cun báculo en tau e cunha cartela na que se pode ler: IACOBVS. A
transformación desta importante escultura gótica durante a reforma



da capela maior baixo a óptica barroca mudaría incluso a condición
de apóstolo impartindo a mensase evanxélica pola de "peregrino" coa
adición da esclavina, o bordón e a cabaza. A modificación real desa
imaxe, de trascendental importancia no culto ao Apóstolo con
repercusión nos rituais dos pereginos na propia basílica, iniciaríase
na segunda metade do século XVII, de mans de Vega y Verdugo
para concluír a principios do XVIII coas transformacións levadas a
cabo por orde do arcebispo Monroy en 1704. Con posterioridade
sufriría cambios (expolio durante a Guerra da Independencia,
engadidos e modificacións dalgúns dos elementos e indumentaria...)
pero non alterarían substancialmente a escultura.

Esta imaxe, coas modificacións introducidas no XVII e XVIII acadaría
unha ampla repercusión e aceptación popular, sendo obxecto de
múltiples reproducións polos artistas a partir dese último século
coincidindo precisamente cun período no que existe unha necesidade
de xustificar a existencia real do corpo do apóstolo en Compostela.
Desde 1709, en que esta imaxe aparece nun gravado de Antonio de
Aldemunde, ou no óleo sobre lenzo de José Antonio García de
Bouzas de 1748 (na sacristía da basílica compostelá) son numerosas
as estampas que a reproducen. Con máis ou menos modificacións
fixéronse estampas desta mesma escultura por gravadores como
Jacobo de la Piedra ou Angel Piedra, entre outros. A imaxe do museo
está baseada nos grabados de Melchor de Prado sobre a escultura
do Altar Maior da Catedral de Santiago de Compostela.
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