
Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Inventario D-162

Clasificación Genérica Pratería; Obxectos rituais e cerimoniais comúns; Obxectos
devocionais; Cristianismo: obxectos rituais e cerimoniais

Objeto/Documento Portapaz

Autor/a Atribuído a; J. Seijo [Forma parella coa a peza D-163, que presenta
as marcas do artífice.]

Conjunto Portapaces de prata Seijo

Materia/Soporte Prata [Na súa cor e sobredourada]

Técnica Cicelado
Fundición
Gravado ao burel
Relevado
Recortado
Sobredourado

Dimensiones Altura = 17,50 cm; Anchura = 13,50 cm; Profundidade = 3,50 cm

Descripción Placa rectangular cun perfil sinuoso conferido polos abundantes
motivos decorativos que a adornan. A ambos os dous lados está
flanqueada por dúas grandes tornapuntas enfrontadas. Na parte
superior, un elemento central a modo de vieira marca o eixo de
simetría arredor do cal se desenvolven dúas novas tornapuntas en
sentido horizontal, que serven de base a grilandas florais. O lado
inferior péchase cun medallón formado por dous elementos en C
contrapostos. No seu interior aplícase o escudo sobredourado da
orde dominica. Elévase sobre dúas pequenas patiñas que se
equilibran por detrás coa asa en forma de S que serve para
sustentar.

A superficie do portapaz cóbrese de losanxes con cuadrifolias
inscritas. Na súa parte inferior relévanse un cúmulo de nubes que
enmarcan un relevo sobredourado superposto ó fondo. Nel
represéntase a Virxe, coroada e co Neno en brazos, que se lle
aparece a san Domingos. Este, axeonllado aos seus pés, disponse a
recoller o rosario que ela lle entrega.

Iconografia Entrega do rosario a Santo Domingo

Inscripciones/Leyendas [Non presenta inscripcións.]

Firmas/Marcas/Etiquetas [Non presenta marcas.]

Datación 1767=1800

Contexto Cultural/Estilo Neoclasicismo

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

Uso/función Litúrxico. Para seren bicados polos fieis na liturxia da misa.

Lugar de Procedencia Santiago de Compostela

Lugar Específico/Yacimiento Capela do Rosario (convento de san Domingos de Bonaval)



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 Nos fondos do Museo das Peregrinacións e de Santiago consérvase
unha cruz procesional atribuída a Jacobo Pecul, executada en 1794.
No reverso desta pode verse, na placa cruceira, a escena da entrega
do rosario a san Domingos, de idéntico tamaño e forma que a dos
portapaces. Segundo F. Couselo Bouzas, esta cruz, xunto a seis
candeeiros, figura dentro dos ornamentos pertencentes á Confraría
do Rosario, a súa capela particular atopábase no mosteiro de san
Domingos de Bonaval da cidade de Santiago de Compostela. É moi
probable que as pezas que nos ocupan teñan a mesma procedencia.

Non temos noticias do artífice destas pezas, soamente que está
activo en Compostela no cambio de século. Munoa, Fernández y
Rábasco, na súa enciclopedia, dan unha nova referencia do prateiro
ao amosar unha culleriña realizada por el e pertencente a unha
colección particular. O que si podemos asegurar é que este modelo
foi repetido, de forma case idéntica. Así o podemos constatar na obra
que Yayoi Kawamura recolle na provincia de Oviedo.

O acto litúrxico do beixo da paz que os fieis depositaban sobre este
obxecto, realizábano separadamente homes e mulleres; de aí que
nos atopemos ante unha parellas de portapaces.

Bibliografía LARRIBA LEIRA, Mariel. Parella de portapaces. 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. 120-121.

Forma de Ingreso Depósito por compra. Directa

Fuente de Ingreso Xunta de Galicia

Fecha de Ingreso 21/01/1997

Catalogación Gigirey Liste, Esperanza



 


