
Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Inventario 1955

Clasificación Genérica Escultura; Obxectos de acondicionamento do edificio: decoración;
Obxectos devocionais

Objeto/Documento Altorrelevo

Autor/a Anónimo

Título Santa Parentela

Materia/Soporte Madeira

Técnica Talla

Dimensiones Profundidade = 11 cm; Alto máximo = 64 cm; Ancho máximo = 44 cm

Descripción Neste relevo, posiblemente fragmento dun retablo de maiores
dimensións, a parte conservada da obra corresponde á  parte dereita
do panel e representa precisamente a ascendencia mais próxima de
Santiago o Maior con María Salomé, a súa nai, cuberta con toca e o
Zebedeo, seu pai, tocado cun bonete de aba volta;  ademáis
aparecen acompañados por Xoán (O Evanxelista e Apóstolo), seu
irmán, apoiado este nas pernas da súa nai.  Santiago Neno, que leva
como atributos o bordón e o sombreiro colgado das costas, vai
guiado polo seu pai que o leva collido da man.

Iconografia Fondo completo: Santa Parentela; Santa María Salomé; Zebedeo;
Santiago o Maior; San Xoán Evanxelista;
Fragmento dunha Santa parentela completa que compondría un
retábulo. Neste fragmento aparece Maria Salomé, a súa nai; O
Zebedeo, o seu pai e san Xoán neno, o futuro Evanxelista.

Datación 1499[ca]-1601[ca] (S. XVI)

Contexto Cultural/Estilo Renacemento

Lugar de Producción/Ceca Europa [Polas características estilísticas e pola inconografía é unha
peza de moita máis representación, devoción e advocación no Norte
de Europa que na área mediterránea.]

Uso/función Devocional. Formaría parte dun retábulo maior con, polo menos, o
tema iconográfico da Santa Parentela.

Clasificación Razonada O tema iconográfico reflecito nesta obra é o da "Santa Parentela", na
que se representa a estirpe de Cristo partindo de santa Ana. Este tipo
de representación basease na  importancia que alcanzaría o culto a
santa Ana, difundido por Xacobe da Vorágine a través da súa
Legenda Áurea e que os franciscanos se encargarían de difundir por
territorios europeos ao  longo da la Baixa Idade Media. Non obstante
o punto de inflexión neste proceso xurdiría como consecuencia da
visión mística experimentada en 1406 por santa Coleta (Nicolette
Boylet, 1381-1447), clarisa de Corbie (preto de Amiens), que suporía
a elaboración dunha curiosa árbore xenealóxica (a primeira árbore
xenealóxica bíblica iniciada cun personaxe feminino) que exaltaría o
papel de santa Ana na Redención. Baséase en antigas tradicións
sobre as tres Marías (María a Virxe, María Salomé e María Cleofás),
cada unha filla dun dos tres matrimonios de santa Ana, e casadas
respectivamente con Xosé, con Zebedeo e con Alfeo. Os fillos de
cada matrimonio: Xesús do primeiro, Santiago o Maior e Xoán, do
segundo e Santiago o Menor, Xudas Tadeo, Xosé o Xusto ou de
Arimatea e Simón Celote, fillos do terceiro, completarían a estirpe de



Cristo na terra.

Esta tradición, carente de calquera tipo de respaldo bíblico,
estenderíase polos Países Baixos, Alemaña e norte de Francia
principalmente, chegando de forma moi esporádica á Península
Ibérica, e inspiraría a realización de importantes representacións
iconográficas que atoparían na pintura e no relevo escultórico o seu
medio máis axeitado de representación plástica.

Co Concilio de Trento este tema desaparecería bruscamente dos
repertorios iconográficos por consideralo claramente non canónico e
substituiríase por representacións nas que a Virxe María non
adoptaría un papel tan secundario como o que a deparaba esta
tradición baseada na infundada lenda do tribunium ou triple
matrimonio de santa Ana. As representacións da "Santa Parentela"
terían un encadre cronolóxico que se iniciaría a principios do século
XV perdurando ata a segunda metade da centuria seguinte e, dende
o punto de vista xeográfico, distribúense pola Europa nórdica
(basicamente Holanda, Bélxica, Dinamarca, Alemaña, Polonia e
Francia), polo cal a peza en cuestión, dificilmente se poderá datar no
século XVIII, ademais de proporcionar suficientes resgos técnicos e
estilísticos que fan posible o seu encadre na segunda metade do
século XVI. Outro tanto habería que indicar acerca da atribución a
unha escola ou taller que moi posiblemente sea extrapeninsular.

Na representación da estirpe de Cristo, figura Santiago o Maior como
un dos parentes máis próximos, que aparece na escena con
indumentaria de peregrino sostendo o seu inconfundible bordón,
como é habitual nestas narracións  (Santiago neno peregrino).
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