
Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Inventario D-481

Clasificación Genérica Acibechería; Escultura; Obxectos de Arte

Objeto/Documento Escultura

Autor/a Lata Montoiro, Cástor (Lugar de nacimiento: Santiago de
Compostela, 1928 - Lugar de defunción: Santiago de Compostela,
26/01/2009) [(Santiago de Compostela, 1928-2009). Formado
inicialmente  na escola de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos de
Santiago de Compostela tería como mestre a Francisco Asorey e
pasaría tamén polo obradoiro de Manuel Miranda.]

Título Santiago peregrino

Materia/Soporte Acibeche

Técnica Talla [tallada nun só bloque   alternancia dun tratamento de gradina
con superficies raiadas ó xeito do traballo en granito]
Pulido

Dimensiones Profundidade = 9 cm; Altura = 28 cm; Anchura = 20 cm

Descripción Figura masculina en acibeche sobre estreita peaña do mesmo
material, sentada, en actitude de repousar sobre unha rocha e
pensativa, apoiando o queixo sobre a man esquerda. Vai vestido con
longa túnica de amplos pregues. Leva esclavina con vieiras e
sombreiro de aba ancha colgado ás costas tamén con vieira. Coa
man dereita sostén o bordón, máis ben caxato, escarcela e unha
cabaza  Nos pés calza sandalias. Representa a Santiago peregrino
nunha actitude que denota fatiga, tal vez en referencia a eses
momentos de cansazo físico e espiritual ao f inal da súa
evanxelización en Hispania, imaxe de certa tradición na iconografía
xacobea.

Iconografia Santiago sedente; Vieira; Bordón

Datación 1960[ca]

Contexto Cultural/Estilo Idade Contemporánea [Xeración de 1925]

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

Uso/función Decorativo

Lugar de Procedencia Santiago de Compostela

Historia del Objeto <EXPOSICIÓNS>: Un museo en crecemento. Adquisicións 1996-
2001 Museo das Peregrinacións e de Santiago. 17 de decembro de
2001 ao 5 de maio de 2002.

Clasificación Razonada Esta peza de xeito esquemático lembrando o traballo en granito,
materia na que traballaba fundamentalmente o artista. O carácter
desta escultura, a diferenza da número de inventario D-482, é máis
naturalista (barba, mans e pés), aínda que presenta o traballo alterno
de planos esquemáticos tratados en gradina con zonas raiadas, ao
xeito do acabado que lle dá habitualmente ao granito, e outros que
presenta un acabado máis pulído.

Moitas das pezas producidas por Castor Lata en acibeche foron
destinadas a agasallos de persoeiros que ocuparon altos cargos na



administración central a mediados do século XX. Moitas delas
carecen de sinatura.

Bibliografía Lata Montoiro, Castor. Gran Enciclopedia Gallega. Santiago de
Compostela: Silverio Cañada, 1974. Tomo XVIII. p. 236.

PÉREZ OUTEIRIÑO, Bieito. Santiago Peregrino [Acibeche, Cara a
1960]. Un museo en crecemento: Museo das Peregrinacións,
adquisicións 1996-2001: exposición conmemorativa do 50 aniversario
da creación do museo, coordinación Mª Isabel Pesquera Vaquero.
Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural,
2001. pp. 286-287.

Forma de Ingreso Depósito por compra. Directa

Fuente de Ingreso Xunta de Galicia

Fecha de Ingreso 18/09/2001

Catalogación Gil, Gerardo



 



 


