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DRAMA E ICONOGRAFÍA NA IDADE MEDIA:
ASPECTOS TEÓRICOS E ALGÚNS CASOS GALEGOS 1
Julio I. González Montañés

O estudo da influencia que a posta en escena das representacións teatrais baixomedievais exerceu no campo da creación iconográfica foi abordado en diferentes países europeos dende que Durand, Weber e Sepet amosaron, a finais do século XIX, a influencia do Ordo Prophetarum nos ciclos de
profetas das catedrais francesas, alemás e italianas2. A comezos do século
vinte os traballos clásicos de Emile Mâle ampliaron a visión do tema, ao
sinalar unha serie de trazos iconográficos na arte medieval explicables tan só
polo influxo sobre os artistas dos dramas litúrxicos primeiro e, máis tarde,
dos Misterios3.
Mâle atribúelle ao teatro un papel fundamental na renovación da iconografía na Baixa Idade Media. A influencia do teatro teríase desenvolvido,
segundo el, nunha tripla dirección: enriquecendo o repertorio da iconografía medieval con novos temas, renovando o vestiario dos personaxes e modificando a decoración e mais os accesorios. Ademais da renovación iconográfica, o teatro provocou tamén, de acordo coa tese de Mâle, un “cambio
de espírito” na arte dos séculos XIV e XV: a realidade deixa de concibirse
coma un símbolo e imponse un gusto realista que, con frecuencia, se comprace no trivial e no burlesco, e que gusta da farsa e da parodia ata o punto
de que algúns non dubidaron en cualificar esta renovación como “abastardamento”4. Inspirados polo teatro, os artistas abandonaron de maneira uná1. A primeira parte deste traballo (Drama e iconografía en la Edad Media. Aspectos teóricos) foi presentada como comunicación no I Congreso de Estudios Teatrais (Vigo, xullo 1999). Completo agora,
por indicación do editor, o que pretendía ser unha simple exposición teórica do asunto, redactada en principio como introdución á miña tese de doutoramento [vid. González Montañés (2002)],
coa análise dalgúns casos galegos que, na miña opinión, proban as posibilidades que ofrece o estudo conxunto do teatro e da arte. Esta segunda parte do artigo ha de tomarse, xa que logo, como
un breve adianto dun estudo máis extenso sobre o teatro en Galicia anterior a 1671, que agardo
publicar en breve.
2. Sepet (1878); Durand (1888); Weber (1894).
3. A nómina de traballos de Mâle sobre a influencia do teatro na arte é moi avultada e resulta
imposible intentar aquí unha descrición minimamente completa. Así e todo, os principais aparecen citados nas notas que seguen.
4. O cualificativo é de Reau (1955-59), I, II, p. 265, aínda que a idea é de Mesnil (1911), p. 113,
para quen os grandes Misterios medievais responden ao gusto de xentes cun sentido artístico pouco
delicado, fronte ás novidades renacentistas propias das elites. Os Misterios non provocaron para el
ningunha clase de renovación artística, senón que foron máis ben “un élément de routine et une
cause de dépravation du goût”.
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nime a imaxinería ríxida e cerebral de orixe bizantina –os nimbos, por
exemplo, desaparecen practicamente nesta época5– e substituírona por escenas máis espontáneas, máis frescas e con maior animación.
De acordo con Mâle, “ao mesmo tempo que o teatro renova a arte,
unifícaa. Os mesmos temas e os mesmos avíos atópanse dun lugar a outro
do mundo cristián”6. O carácter internacional da arte medieval sería, en boa
medida, consecuencia da difusión das prácticas teatrais e, do mesmo modo,
a desaparición dos grandes Misterios –condenados en Trento e en sínodos
sucesivos, e tamén polos reformadores– sería unha das causas da desaparición da arte medieval7.
Moitas son as críticas que se levan feito aos excesos de Mâle8 e el
mesmo recoñece, no prefacio á segunda edición de L’art religieux de la fin
du Moyen Âge en France (1922), os erros cronolóxicos cometidos ao atribuírlle á influencia teatral a aparición de determinados temas, a pesar de
que moitos deles contan con precedentes artísticos ben anteriores na arte
bizantina dos séculos IX e X e mesmo nos primeiros séculos do cristianismo. A súa principal equivocación foi, probablemente, a súa obsesión
polas relacións causa-efecto. Así e todo, e malia os seus erros, creo que
hai que considerar un acerto a súa idea de abordar o estudo conxunto da
arte e do drama e, depurados os seus excesos, non cabe dubidar da
importancia das relacións entre o teatro e a arte, relacións que se puxeron de manifesto en traballos posteriores tanto de historiadores da arte
como da literatura.
Desgraciadamente, en España contamos coa dificultade da escaseza de textos teatrais e da completa inexistencia de grandes dramas cíclicos
ao estilo dos Mystères franceses ou dos Dramas de Corpus ingleses. Non
creo, con todo, que se poida dubidar, como fai López Morales, da existencia dun teatro medieval castelán testemuñado por numerosos indicios,
entre outros pola arte, e é, dende logo, evidente que en Castela e en
Galicia non foi descoñecido o drama litúrxico en latín, aínda que os textos conservados non sexan moi abundantes en comparanza cos atopados
noutras zonas europeas. Por outra parte, e para o caso levantino, o panorama é ben distinto xa que se conservaron numerosos textos e hai abondosos testemuños dunha rica actividade teatral que deixou a súa pegada
na arte, especialmente na pintura.
O estudo das relacións entre a arte e o drama presenta dúas grandes
dificultades de partida: en primeiro lugar a amplitude do campo de busca
–en calquera lugar podería haber un testemuño precioso– e en segundo un
problema de método pola dificultade de establecer cando unha determinada
particularidade lle foi suxerida ao artista por unha obra teatral, por un texto
ou ben por outra obra de arte. É difícil de resolver cunha demostración rigo5. Mâle (1904), p. 391, Denis (1956), p. 27.
6. Mâle (1904), p. 392 e (1995) [1908], p. 81.
7. Mâle (1995) [1908], pp. 483-484.
8. A primeira e máis feroz é a de Mesnil (1911), seguido de preto por Künstle (1928), I, pp. 107111 ou Reau (1955-59), I, pp. 258-266. Algúns aspectos concretos da teses de Mâle foron cuestionados en traballos posteriores sobre determinados temas iconográficos: véxase, por exemplo,
Vezin (1950) para o tema da adoración dos Magos e Schapiro (1943) para a Ascensión.
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rosa e incontestable o problema da determinación precisa das fontes dun
autor. A obra dun artista componse dunha suma de impresións sutís, procedentes de lecturas e de vivencias diversas, que se mesturan de maneira a
miúdo inextricable. Con todo, a tendencia inevitable a magnificar aquilo que
chegou ata nós levou os estudosos a sobrevalorar a influencia na iconografía
dalgúns textos (as Meditationes vitae Christi, a Leyenda Dorada...) e de artes
como a miniatura, esquecendo o teatro ao ser os textos conservados só unha
mínima parte dos que existiron.
Esta dificultade é, ademais, particularmente acusada cando o campo
de estudo é a Idade Media hispana xa que en boa medida a arte medieval
peninsular traballa sobre contribucións estranxeiras: francesas en primeiro
lugar, italianas en menor medida e alemás, inglesas e flamencas nas épocas
avanzadas do gótico. Especialmente complexa resulta, deste modo, a análise da difusión das imaxes influídas polo teatro xa que estas poden viaxar sen
levar canda elas todo o seu significado orixinal, o que non sempre permite
probar unha relación. Malia isto, cando menos pódese comprobar a existencia simultánea de determinados trazos nos dous medios, algo que por si
só xa xustifica un estudo conxunto da arte e do drama.
Partindo deste principio, o propósito ha de ser a consideración do
desenvolvemento paralelo da iconografía e do teatro, na medida en que
ambos son artes visuais e que ambos foron concibidos coma un medio para
aprenderlle ao público iletrado. Drama e arte foron utilizados pola igrexa
cunha mesma finalidade didáctica e edificante, un propósito sempre presente na mente dos autores teatrais, que, en ocasións, non dubidan en expoñer o seu programa didáctico nos proemios, loas ou introitos9.
Tense discutido moito entre os historiadores do teatro medieval
sobre a natureza realista ou abstracta da escena medieval. Aspiran os escenarios medievais a reproducir a realidade ou, simplemente, a suxerila
mediante elementos que precisan doutros sistemas de significación para
adquirir o seu? Se por realismo entendemos a fiel reprodución do mundo
cotián, a resposta é, sen dúbida, negativa –como o sería na arte. Con todo,
se por realidade entendemos fidelidade á escritura ou á lenda que se pretende reproducir, daquela a resposta sería a contraria.
O obxectivo declarado dos autores de teatro medievais é ser un
espello da verdade da Historia Sagrada, pero non se renuncia a tentar
reproducir o máis exactamente posible aquilo que os espectadores poderían ver e oír de teren estado presentes no acontecemento que se representa.
Para conseguilo, acódese a todas as fontes de información dispoñibles, coas
Escrituras á cabeza pero sen desdeñar o material apócrifo e lendario, e
empréganse todos os recursos técnicos e ilusionistas (faux, secrets) dos que
dispón a escenografía. O real e o marabilloso, lonxe de ser elementos antitéticos, son complementarios en calidade de verdadeiros. Jean Michel, que
foi cualificado de “falsario moi escrupuloso”, non aspira a contar toda a verdade e nada máis que a verdade, pero si a non contar nada en contra da
9. Véxanse, como exemplo, os prólogos de Eustache Mercadé no seu Vengeance de Nostre
Seigneur Jhesucrist... e o de Le jour du Jugement, ca. 1397, en Woolf (1972), p. 91; e na Península,
a obra de Bartolomé Palau: Farsa llamada Custodia del Hombre vv. 9-16. Ed. L. Rouanet en
Archivo de Investigaciones Históricas, I, II (1911).
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verdade; unha verdade entendida non como exactitude histórica senón
como xusteza teolóxica e utilidade moral10.
Se temos presente o carácter eminentemente visual da civilización
medieval, especialmente no outono da Idade Media –unha época en que o
que se ve é moito máis importante que o que se oe11–, é doado comprender
por que a arte e mais o teatro –como artes visuais que son12– foron consideradas igualmente efectivas como medios de comunicación. A teoría dos
Padres da Igrexa da arte como muta praedicatio ou libri laicorum13 é perfectamente aplicable ao teatro; é máis, o teatro é, se cadra, superior como método didáctico. A relación entre ambas as disciplinas, así como a superioridade potencial do teatro, foi advertida polos contemporáneos, tanto polos seus
apoloxistas –que non dubidaron en utilizar en defensa do teatro as argumentacións dos defensores das imaxes14– como, especialmente, por aqueles
que non vían con bos ollos o fasto das representacións teatrais. Así, por
exemplo, un famoso sermón dun anónimo predicador lolardo contra os
Misterios (f. s. XIV) non dubida en considerar a arte coma un gran libro, pero
un libro morto, mentres que o teatro é un libro vivo e, xa que logo, máis
perigoso (this is a deed bok, the tother a quick)15.
O carácter icónico do drama litúrxico, orixe de todo o teatro medieval segundo a tese dominante entre os historiadores da literatura, fai difícil
dubidar da existencia de vínculos coas artes visuais16. O que poderiamos
10. Vid. Bordier (1993), p. 67.
11. En palabras de Huizinga: “El rasgo fundamental del espíritu de la última Edad Media es su
carácter preponderantemente visual. Este rasgo es en cierto modo el reverso de la decadencia del
pensamiento. Sólo se sigue pensando en representaciones visuales. Todo lo que se quiere expresar
es recogido en una imaxe óptica” (Huizinga (1978) [1927], p. 409). Dende Aristóteles e Horacio,
os teóricos insistiron en que o que se percibe pola vista produce efectos máis profundos que as
palabras, e os seus argumentos recóllenos case que ao pé da letra os teóricos medievais dende San
Tomé a Erasmo. Sobre a primacía do visto na Baixa Idade Media véxase Miles (1985), Runnalls
(1994) e Freedberg (1992) [1989], pp. 70 e 197.
12. A etimoloxía mesma da palabra teatro (procedente do grego theáomai = eu vexo, contemplo)
incide na idea de que o teatro é, antes ca nada, arte visual e así o considera Horacio cando, sinalando as diferenzas deste co resto dos xéneros literarios, di: Segnius irritant animos demissa per
aurem/ Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus, et quae/ Ipse sibi tradit spectator [o que a mente recibe polos oídos estimúlaa con menos forza ca aquilo que se lle presenta polos ollos e aquilo que o
espectador pode ver e crer por el mesmo] (Horacio, Ars poetica, pp. 180-82).
13. Aínda que conta con precedentes orientais (Basilio o Grande, Gregorio de Nyssa, etc.), a teoría arrinca en occidente dunha carta de San Gregorio Magno (Epistola, [ca. 600] Migne, P.L., XIII,
col. 1128), na que recrimina a Sereno, bispo de Marsella, por destruír as imaxes da súa diocese co
argumento de que a pintura é para aqueles que non saben ler o mesmo que a escritura é para aqueles que saben (Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia in ipsa etiam
ignorantes vident quid sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt). A doutrina difúndese no século XII (Honorio de Autun) e cristaliza, xa no século XIII, na obra de Santo Alberte Magno, San
Buenaventura, Guillermo Durando, Sicardo de Cremona e San Tomé de Aquino, e chega a se converter nun auténtico tópico do que mesmo se fan eco os estatutos dos gremios de pintores. Boas
compilacións de textos patrísticos e medievais que insisten nesta interpretación poden verse en
Gougaud (1930), pp. 168-71 e en Freedberg (1992) [1989], p. 197 e ss.
14. Woolf (1972), pp. 80 e ss., demostrou como, na Inglaterra da Reforma, os defensores das imaxes defenderon ao tempo o teatro relixioso, botando man dos argumentos dos Padres da Igrexa,
que xa comprenderan a utilidade común de ambos os medios e as súas semellanzas. Paulino de
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denominar “principios de composición” da escena medieval son os mesmos
que rexen nas artes plásticas. A Idade Media non estableceu nunca unha
fronteira estrita entre o sensible e o intelixible; pola contra, descobre en todo
o sensible sinais do suprasensible, polo que o simbolismo é unha constante
en todas as manifestacións da cultura medieval. Non pode, xa que logo,
estrañarnos que tanto a liturxia dramatizada como as artes plásticas utilicen
elementos sensibles –signos e símbolos, aceptando a rigorosa diferenciación
de Jung–, nos que o espectador require, para a súa comprensión, a realización do mesmo proceso intelectual, xa que ambos se serven de imaxes que
funcionan como signos dunha realidade suprasensible.
Na arte, coma no drama, os símbolos verbais son transformados en
realidades visuais que o espectador asume e integra nas súas vivencias
mediante un proceso psicolóxico con múltiples niveis simbólicos. É ben
coñecido o papel que as imaxes de devoción desempeñaron como indutoras das visións místicas tan abondosas nos séculos baixomedievais17; no teatro desempeñaron un papel similar. Cando Gómez Manrique, na
Representación del Nacimiento de Nuestro Señor, fai aparecer os anxos para
amosarlle os símbolos da Paixón ao Neno acabado de nacer inspírase sen
dúbida tanto nas imaxes18 como na literatura mística franciscana, sempre
disposta a recapitular toda a historia da salvación en función do seu
momento crucial: a Paixón.
Nola dicía, xustificando os frescos que decoraban a súa igrexa: “Los hombres sencillos que no
saben leer, acostumbrados, por otra parte, a venerar a los ídolos se convierten más fácilmente al
Cristo hecho hombre cuando pueden contemplar los hechos de los santos” (Migne, P.L., LXI, col.
660, tradución ao castelán en Menéndez Peláez (1981), p. 20). É un recoñecemento do poder das
imaxes que Teodoro Estudita aplica á representación teatral: “Cuando dirigimos la atención a una
percepción visual cualquiera, al retirarla, conservamos una fuerte impresión en espíritu. Buena, si
la imaxe fue buena, mala si fue inmoral. Y así ocurre que muchas veces nos acordamos en casa
(despois do teatro) de cosas que nos mueven unas a remordimiento, otras a compasión” (Migne,
P.G., XCIX, col. 1120, tradución ao castelán en Menéndez Peláez (1981), p. 20).
15. A Tretise of Miraclis Pleyinge, Woolf (1972), p. 86.
16. Sobre o iconismo dos dramas litúrxicos véxase Marshall (1972), esp. p. 36 e ss. A tese evolutiva, que supón todo o teatro medieval como unha derivación dos dramas litúrxicos latinos, fora
apuntada polos estudosos do XIX como Edelestand Du Meril (1849), E. de Coussemaker (1860) e
Marius Sepet (1878 e 1901), foi establecida solidamente por E. K. Chambers (1903) e Gustave
Cohen (1906) e quedou definitivamente aceptada logo da publicación da obra de Karl Young
(1932). Nos últimos anos estendeuse entre os historiadores do teatro medieval a denominada
“Nova concepción global”, polixenética, a cal recoñece a existencia de tradicións diversas na dramática medieval (relixiosa e litúrxica, popular e folclórica, culta e clasicista) que experimentaron
influencias recíprocas e un mutuo enriquecemento [vid. Castro Caridad (1996), p. 20. A existencia na Idade Media de cando menos sete tipos de teatro cun desenvolvemento paralelo, aínda que
con conexións, xa fora mantida por Kernodle (1989) [1960]].
17. Vid. Ringbom (1969).
18. A exhibición das arma Christi, instrumentos da Paixón aos que se lles confire un carácter heráldico, é frecuente na arte dende finais do s. XII, xeralmente en visións da Parusía ou Xuízo Final e,
máis tarde, na iconografía, de orixe francesa, do Varón de Dolores e nas escenas da Oración no Horto.
Na Natividade, así e todo, a presenza dos anxos exhibindo as arma Christi é pouco habitual, aínda
que se poden sinalar algúns casos fóra da Península. Por exemplo o Altar Buxtehude (Alemaña, ca.
1410), no que aparecen os anxos amosándolle ao Neno a cruz, a lanza e a coroa de espiñas [vid.
Schiller (1971-72), I, p. 83, f. 65], ou unha táboa sienesa [cit. Surtz (1983), nota 5].
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Entre o material literario (escrituras, apócrifos, comentarios patrísticos), o teatro e a iconografía establécense complexas relacións de interdependencia. A Biblia e mais os apócrifos son a fonte principal da que beben
artistas e dramaturgos, que toman dela a substancia narrativa para as historias que representan pero, ao tempo, estes tamén se ven influídos entre si.
As solucións plásticas, en ocasións sen base escrita –como a Coroación da
Virxe–, foron adoptadas polos escenógrafos, do mesmo xeito que foron
adoptadas as solucións escenográficas polos artistas.
Creo que, en xeral, se sobrevalorou a influencia dos textos e coincido con Panofsky cando afirma que “Una fuente literaria puede modificar,
pero a duras penas romper una tradición representativa establecida, a menos
que el impacto de la palabra escrita se refuerce por el de una experiencia
visual”19. A coincidencia entre textos e imaxes débese moitas veces a que os
textos se inspiran na arte e incluso na escena. Na Idade Media existe unha
clara relación de influencia entre a imaxe/teatro e os textos; non no caso da
Biblia, texto revelado e polo tanto inmutable, pero si nos dos apócrifos e na
literatura de Visións. As Meditationes vitae Christi, un dos textos que máis
influíron na arte e no teatro da Idade Media, inspíranse en moitos aspectos
nas imaxes, igual que as Revelacións de Santa Bríxida o fan nos cadros que a
santa sueca puido contemplar na súa viaxe a Italia. Tamén atopan os místicos inspiración no teatro. A Vita Christi da valenciana Sor Isabel de Villena,
por exemplo, parece inspirada na contemplación do Misteri Assumpcionista
Valenciá, co que coincide nalgúns detalles do relato que non están avalados
pola tradición asuncionista20.
Á inversa, o teatro medieval, cando menos na súa fase litúrxica, está
–coma na arte– fortemente impregnado de literatura. É verbo feito imaxe,
palabra figurada, aínda que, do mesmo modo que sucede na arte, a compoñente visual e espectacular da representación acaba por se impoñer á literaria21. Nos grandes espectáculos teatrais do século XV, representados perante
unha multitude ruidosa e barulleira, os actores poucas veces lograban facer
intelixibles os versos, o que dificultaba a interpretación da obra para a maior
parte da audiencia, que só conseguía “ler entre liñas” esas grandes Paixóns,
en principio pensadas para servir de literatura laicorum22. Esta deficiencia
quedaba, non obstante, emendada co impacto das imaxes. O espectacular é
19. Panofsky (1998) [1953], p. 127.
20. Vid. Quirante Santacruz (1987), pp. 207 e 213.
21. É significativo que, dende o século XII, os teóricos medievais, como Hugo de San Víctor no
seu Didascalicon de studio legendi, inclúan a theatrica entre as artes mechanicae e non entre as artes
literarias, malia ser certo que, cando na Idade Media se fala de theatrica, a referencia é o teatro da
antigüidade, non as representacións contemporáneas. Entre os historiadores actuais predominan
as teses que destacan o carácter espectacular e non literario do teatro medieval, sobre todo nos
séculos finais da Idade Media. Agás excepcións, pódese afirmar que o teatro relixioso medieval non
ten pretensións literarias senón didácticas e moralizadoras. O espectáculo teatral é de carácter predominantemente visual, o que explica as súas vinculacións coas artes plásticas. Como sinala Rey-Flaud, abordar o estudo do teatro da Idade Media comezando polo texto (literario) é somerxerse
nun malentendido. Para a defensa do carácter visual do teatro medieval, véxase Sheingorn (1989)
e Runnalls (1994), esp. p. 25.
22. O mesmo sinala Camille (1985), p. 37, para moitos textos iluminados nos que a superposición de
palabra e imaxe fai distante e dificultosa a súa interpretación oral, que é como se lía na Idade Media.
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fundamental ata o punto de que as obras, con finais por todos coñecidos,
manteñen o interese do público precisamente pola súa posta en escena, polo
luxo das vestimentas, pola utilización de complicadas tremoias aéreas e pola
música. Polo espectáculo, en suma.
Unha vez establecida a existencia de vínculos entre a escena e as
artes visuais, cómpre non se deixar levar pola obsesión, derivada dos traballos de Mâle, de establecer unha relación directa, unha relación de causa-efecto ou de fonte e reflexo, entre as representacións teatrais e a imaxinería. O obxectivo ha de ser sinalar as coincidencias entre ambas, na medida
en que nos permitan reconstruír a conxuntura en que a obra de arte foi creada, o ambiente e as circunstancias que a propiciaron. O teatro non hai que
entendelo tanto como fonte senón máis propiamente como contexto da
experiencia artística.
Existen, ao meu xuízo, influencias recíprocas e unha osmose constante entre a arte e a escena. A arte é un factor da vida social, coma o teatro, pero non son os únicos. É indispensable, xa que logo, evitar tanto a
redución do problema a só dúas variables: a arte e a escena –o que podería conducir a distorsións e a conclusións arbitrarias–, como a interdisciplinaridade absoluta, que unicamente pode levar á confusión. En calquera época da cultura occidental, a arte e a literatura dificilmente poden
entenderse se non valoramos as relacións entre ambas, pero isto é especialmente certo en períodos coma o medieval, no que, como xa notou
Tertuliano parafraseando a Cicerón, non hai artes que non estean dalgún
modo emparentadas23.
Coma o teatro, a arte medieval é a miúdo narrativa, xa que presenta
diferentes escenas nunha secuencia cronolóxica ou ben reúne nunha mesma
escena tempos diferentes. Coma o teatro é tamén “verbal”, na medida en que
introduce textos nas cartelas dos personaxes pintados ou esculpidos ou ben
cando a imaxe serve como ilustración do texto dun manuscrito. Entre texto
e imaxe as relacións son intensas nun período coma o medieval, no que o
lector ten o hábito mental de ler visualmente os textos e, inversamente, de
ver textualmente as imaxes, en termos de narración e de lección moral24.
Do mesmo modo poderiamos dicir, parafraseando o tópico horaciano, que ut pictura theatron, o teatro medieval pode ser considerado coma
unha arte visual que comparte coas artes plásticas unha mesma herdanza
iconográfica. O teatro é, por natureza de seu, textual e visual, literatura e
espectáculo. Nun manuscrito iluminado, o texto ponlle a voz e o significado á imaxe, ao tempo que a imaxe visualiza un texto que, sen ela, resultaría
enigmático, do mesmo xeito que na representación teatral o aceno e a escenografía contextualizan e visualizan un libreto. En todas as épocas a visión
plástica está estreitamente unida á visión teatral, mais coa condición de
23. Tertuliano, De idolatria, cap. 8, Nulla ars non alterius artis aut mater propinqua est. Naturalmente
a afirmación de Tertuliano serve para desacreditar dun golpe todo o labor artístico dos “idólatras”
romanos, pero non por iso perde valor a súa apreciación, reflexo por outra parte dunha idea, a da
irmandade das artes, profundamente arraigada na mente dos “teóricos da arte” dende a máis remota antigüidade.
24. Sobre este aspecto véxanse os traballos de Bäulm (1980), Zumthor (1989) [1985] e Camille
(1985), onde poderá encontrarse bibliografía sobre o tema.
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ampliar a noción de teatro e de comprender que a figuración teatral non está
ligada necesariamente –dende logo non o está na Idade Media– á forma da
escena cúbica e á sala á italiana.
Así e todo, cómpre ter precaución no estudo das relacións entre as
artes. Sen dúbida ningunha todas as obras dun período concreto teñen certo
aire de familia e, malia a variedade de medios, presentan semellanzas na súa
estrutura, froito do que os alemáns denominan “espírito da época” (Zeitgeist)25.
Con todo, ao explicar estas relacións de familiaridade caeuse frecuentemente
no “descubrimento” de enxeñosas relacións, procurando paralelismos entre as
melodías gregorianas e os arcos de medio punto románicos, entre os toucados
femininos aguzados do século XIII –os hennin– e os pináculos góticos, entre a
poesía renacentista e a horizontalidade dos palacios florentinos ou entre a liña
serpentinata manierista e os esquemas retóricos da literatura da época. Existe
sen dúbida unha unidade de gusto, mais este tipo de analoxías conducen, na
maioría dos casos, a unha visión deformada pola súa vaguidade. A pesar disto,
é indispensable considerar todos os modos de expresión dunha época como
a manifestación exterior dun impulso psicolóxico común a toda unha sociedade. Arte, teatro, literatura, festa e espectáculo son manifestacións simultáneas e paralelas dun mesmo estado de espírito que se vinculan tanto ao texto
manuscrito ou impreso como á súa representación nas rúas e, xa que logo,
evolucionan paralelamente26.
Convén, porén, non esquecer as diferenzas entre os distintos medios
de expresión. Os centos de versos –en ocasións milleiros– dunha das grandes Paixóns teatrais son condensados por un artista nunha pequena táboa
que o espectador pode “ler” nun instante. O tempo é distinto en ambos os
medios. As escenas dunha Paixón, que se suceden en diferentes tempos
dunha secuencia cronolóxica, son concentradas polo artista nun único
momento, o que supón o manexo de recursos de narración distintos, un
feito que convén non perder de vista cando se analiza a relación entre
ambos. Por outra parte, o artista, que traballa con materia, pensa dende un
punto de vista material e concreto, e no seu medio ten a súa propia historia
e as súas propias regras, con frecuencia moi distintas ás dos outros medios.
Malia todo, as analoxías poden sempre ser útiles se se aplican con precaución ao estudo de manifestacións artísticas coma o teatro e coma as artes
visuais, que comparten unha tradición iconográfica común.
Creo así e todo que, sen caer na obsesión de Mâle, non hai que desbotar –levados pola lei do péndulo– a posibilidade de que, cando menos
nalgúns casos, os artistas medievais se inspiraran na escena e, unha vez
aceptada esta, é evidente que a arte se convertería nun rexistro de como era
o teatro, permitindo mesmo a reconstrución de dramas perdidos, unha posibilidade especialmente atractiva no caso peninsular dada a escaseza de textos conservados. É razoable pensar, se consideramos a probabilidade psicolóxica de que o artesán medieval respondera con máis facilidade aos estímulos visuais da escena teatral ca ao que lera ou oíra nunha igrexa, que
abondosas curiosidades iconográficas para as que non parece existir unha
fonte textual coñecida puideran inspirarse nos efectos teatrais e, aínda que
25. Praz (1979) [1970], esp. p. 33 e ss. e 66 e ss. para o período medieval.
26. Francastel (1987), p. 268 e ss.
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en moitos casos haxa que se mover inevitablemente no terreo da hipótese e
da conxectura, sempre será preferible unha hipótese a unha paréntese.
Non hai que esquecer que a intención do artesán medieval non era a
representación dos dramas como tales, pero parece lóxico pensar que, cando
se tiña que enfrontar coa necesidade de representar as mesmas escenas que
contemplara no teatro, tendera a reproducir o que xa vira, sobre todo no caso
de artesáns pouco creativos. Non se trata de que a arte medieval sexa simplemente unha reprodución da liturxia e dos espectáculos teatrais civís e relixiosos da súa época, pero cómpre ter en conta que a materia que os artistas empregan na creación das súas obras non é só a súa imaxinación senón a interpretación máis ou menos estilizada das cousas que ven. Como sinalou Francastel a
propósito da iconografía do diaño –e isto podería facerse extensivo a calquera
outra iconografía–, o seu desenvolvemento non se produce só a partir do capricho imaxinativo dos artistas senón que garda unha estreita relación cos usos e
costumes da vida social. Os monstros e demos do medievo son froito dunha
imaxinación esencialmente concreta, ligada a realizacións plásticas e máis relacionada co teatro e co espectáculo das rúas que coa psicanálise27.
Esta visión das relacións entre a arte e a escena abre un enorme
campo de posibilidades de investigación tanto dende o punto de vista da
historia da arte como dende a da literatura. Noutras palabras, podemos conformarnos cunha comprensión superficial de como foron representados os
dramas medievais, baseada nas concisas rúbricas dos rexistros teatrais contemporáneos e mais na análise interna dos textos, ou ben correr o risco de
erro que supón intentar conseguir unha visión máis completa do que o teatro puido ser, acudindo ao caudal de información da imaxinería, ben máis
consistente que o testemuño da escenografía en sentido estrito.
O recurso á arte foi con frecuencia esquecido –ou simplemente rexeitado– polos historiadores do teatro, que, non obstante, recorreron a el sen excepción cando tiveron que deseñar a montaxe dunha peza medieval28. Coido, non
obstante, que é moito o que se pode chegar a coñecer sobre a estrutura dos
ciclos teatrais medievais, sobre a relación que podía establecerse entre os actores e o público ou sobre o modo en que este entendía as imaxes que se lle presentaban na escena se investigamos o modo en que se presentan estas relacións
na arte. Ademais, é dende logo evidente, como máis adiante veremos, que a
iconografía pode resultar unha axuda inestimable para datar determinadas
pezas teatrais ou para explicar algunhas das súas peculiaridades29.
27. Francastel (1987), p. 159.
28. Así o fixeron Gustave Cohen e os seus Teofiliens nas súas representacións de dramas medievais
franceses e Romeu Figueras para a posta en escena do De Tibus Mariis de Vic. Véxase, como exemplo, a utilización que fai da iconografía Milla Riggio na súa proposta de representación da moralidade inglesa Wisdom, con motivo do Trinity College Medieval Festival do ano 1984 [Riggio (1989)].
29. O estudo das relacións teatro-arte foi escasamente abordado polos historiadores da dramática
peninsular. Cómpre destacar, malia isto, o apartado que lle dedica Girones (1977) no seu estudo
sobre o Misterio de Elche (cap. IX “El testimonio iconográfico” p. 112 e ss.) e, especialmente, o emprego que fai Luis Quirante da iconografía no seu traballo sobre o teatro asuncionista valenciano a fin
de datar o texto ou de explicar as peculiaridades da Coroación e do Araceli no Misteri ilicitano
[Quirante Santacruz (1987)]. Recentemente dedicou varios traballos ao asunto Jesús-Francesc
Massip, nos que analiza a participación dos artistas na preparación de espectáculos teatrais e a
influencia recíproca arte-teatro na dramática Asuncionista. [Vid. Massip i Bonet (1991) e (1997)].
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Que pode aprendernos a arte sobre o teatro? Para os que lle presentan unha emenda á totalidade á tese de Mâle nada, como moito informarnos
dun ambiente social, dunha moda, etcétera. Aínda recoñecendo que arte e
teatro participan dun universo común de imaxes, boa parte da crítica
renunciou a analizar as influencias entre eles. Un pseudoproblema, para
algúns, que non interesa abordar porque non enriquece realmente o noso
coñecemento nin da pintura nin do teatro30. A pesar disto, reafírmome en
que é moito o que se pode aprender na arte sobre o teatro. Michael
O’Connell, nun traballo de 1995, estuda a táboa da Paixón de Memling da
Galleria Sabauda de Turín e pregúntase en que contribúe a táboa ao coñecemento da historia do teatro, pero a súa resposta é diferente ás de Chastel,
Beijer e Ventrone xa que atopa numerosas contribucións. A escena é aparentemente simultánea e semella reflectir “a vista de paxaro” un ciclo da
Paixón no que se están a representar a un tempo diferentes pezas en distintos puntos da cidade (ata 16 representacións simultáneas se realizaban nalgúns ciclos do Corpus). Con todo, para el a táboa non hai que vela coma un
todo senón coma unha suma de escenas individuais e reflicte o tipo de escenario coñecido como loca ou platea. A táboa mostra tamén como a audiencia intervén na obra e como os actores non están confinados polo decorado,
ao tempo que serve para reconstruír a maneira que se tiña de ver os momentos individuais da Paixón e como se poñían en escena a flaxelación ou a
coroación de espiñas31. Renunciar a este tipo de análise é limitar de maneira inxustificada a investigación. Outra cousa é a obsesión por fixar de
maneira xeral a prioridade cronolóxica da arte ou da escena, algo moi difícil cos datos fragmentarios que posuímos, pero tampouco a isto haberá que
renunciar, nalgúns casos concretos, cando a documentación o permita. As
relacións entre arte e escena non son unívocas senón bidireccionais, pero
non é irrelevante coñecer os seus cambios de fluxo32.
Naturalmente que non podemos esperar atopar nas artes plásticas un
reflexo exacto da disposición dun escenario medieval, dun carro do Corpus
ou dun cadafall, a non ser que a intención do artista fose reproducir deliberadamente a obra teatral e non simplemente ilustrar un episodio bíblico.
Agás excepcións, a obra de arte reflicte o coñecemento da representación
30. Vid. Beijer (1956), pp. 413-16 e a intervención de André Chastel no coloquio. Máis radical é
aínda Paola Ventrone nun artigo con pretensións teóricas no que analiza a Epifanía de Benozzo
Gozzoli en Florencia e no que afirma que os frescos en realidade non din nada sobre a festa florentina que non digan as crónicas e que estes non axudan á reconstrución polo miúdo dela. Isto,
mesmo supoñendo que fose certo dende o punto de vista da historia do espectáculo, non o é
dende o punto de vista da historia da arte, xa que sen o coñecemento da festa os frescos serían
inexplicables [vid. Ventrone (1991), p. 9 e ss.].
31. O’Connell (1995).
32. Non podo estar de acordo con Ulla Haastrup cando, aínda recoñecendo a existencia de
influencias recíprocas entre arte e escena, cualifica de “irrelevante” calquera intento de establecer
prioridades cronolóxicas [Haastrup (1987), p. 134]. Son ideas, con todo, moi estendidas. Para
Francastel (1987), p. 297, os espectáculos teatrais e a arte evolucionaron paralelamente, en función dos costumes e das teorías, pero “non é correcto buscar entre eles unha relación de anterioridade ou de subordinación”, malia que recoñece que “se dá por suposto que o progreso das distintas linguaxes non é fatalmente simultáneo e que nuns casos pode ser a expresión literaria e noutros o ritual ou a arte os que leven a dianteira” (p. 268).
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teatral, aínda que dificilmente poderemos dicir que é unha pintura dun
drama da Paixón ou dun drama pascual senón unha pintura da Paixón ou
da Resurrección influída pola experiencia teatral do autor. Hai, con todo,
algúns casos excepcionais, como a famosa miniatura do Martirio de Santa
Apolonia de Jean Fouquet, que reproduce “en vivo” a escenografía teatral33.
Desgraciadamente non temos nada semellante na Península ata ben avanzado o século XVII, xa que nin os manuscritos medievais conservados inclúen
miniaturas, como sucede a miúdo con outros europeos (Paixón de
Valenciennes con debuxos de Hubert de Cailleau, miniatura do Castelo da
Perseverancia inglés, planos escénicos das Paixóns de Villingen e
Lucerna...34), nin os frontispicios das primeiras edicións impresas proporcionan información de interese sobre as prácticas escénicas. Por iso, o recurso ás artes plásticas convértese nun valioso expediente para ampliar o noso
coñecemento sobre as particularidades da posta en escena, decorados, vestiario, atrezzo, etc.
Artistas plásticos e escenógrafos
Se temos presente o carácter predominantemente espectacular do
teatro medieval comprenderemos que máis importante aínda que o autor do
texto é o escenógrafo que deseña e realiza os decorados, os artificios aéreos,
os carros para as representacións do Corpus e mais os Entremeses cívicos e
cortesáns. A complicada escenografía do teatro baixomedieval non estaba ao
alcance de calquera afeccionado e resultaba imprescindible contar con persoal cualificado que só podía proceder do gremio dos artistas, polo que non
debe estrañar que en moitas ocasións os artistas e os arquitectos –moitos de
primeira fila– actuaran como directores ou decoradores de obras teatrais.
Por toda Europa temos documentación que nos presenta pintores e
escultores deseñando escenarios e vestiario, pintando decorados e accesorios, encargándose da dirección das obras e incluso participando como actores. É inevitable que estes transvasaran á escena os “modos” das artes plásticas e, á inversa, que solucións especificamente teatrais volvan con eles ao
terreo da imaxe.
A maior parte da documentación que chegou aos nosos días é tardía (finais do XIV, XV e XVI) pero cómpre ter en conta que é nesta época
cando se xeneraliza a práctica dos contratos e cando abundan as crónicas
cortesás e as Vidas de artistas. En Italia temos documentada a actividade de
Masaccio e Donatello35 na preparación da Saccra Rappresentazione da
Ascensión de Cristo na igrexa de Santa María del Carmine de Florencia
(1425). Da súa escenografía fíxose cargo, máis tarde, Brunelleschi e
Francesco d’Angelo. O mesmo Brunelleschi deseñou en 1430 a maquinaria
que permitía descender o anxo na representación da Anunciación que tivo
33. Livre d’Heures de Etienne Chevallier (Museo de Chantilly, ca. 1452). É obra abondosamente
analizada e ilustrada nos traballos dedicados ao estudo conxunto do teatro e da arte medieval.
Véxanse, entre outros, Fischel (1935), p. 54 e Cohen (1943), p. 339, fig. 6.
34. Vid. Konigson (1975), pp. 104, 121-22, 127, 172 e 178.
35. Vid. Verdon (1986) para o caso de Donatello que, ademais de participar na elaboración da
obra, forma parte do elenco de dramatis personae dunha representación florentina de 1450
–Nebuchadnezzar, Rei de Babilonia–.
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lugar en San Felice in Piazza, e no ano 1439 a da igrexa da Anunziata,
ambas as dúas en Florencia36. No século seguinte, as mencións multiplícanse: Bramante, Leonardo, Rafael, Parmagianino, Palladio, Rosso,
Buontalenti e Vasari participaron na elaboración de representacións teatrais, unha tradición que se mantivo no barroco con Bernini, della Bella,
Servandoni e Tiépolo, entre outros37.
Nos Países Baixos coñecemos o caso de Roger van der Weyden, que
no 1450 dirixiu en Bruxas o equipo de 51 pintores que se encargou dos
decorados dos espectáculos e das festas do Vélaro de Ouro, e os de Hugo
van der Goes e de El Bosco38. En Francia destacan os casos do pintor Jean
Fouquet, moi probablemente escenógrafo e director do Misterio de Santa
Apolonia, da que nos quedou unha miniatura da súa man da súa posta en
escena (vid. supra nota 33), e de Hubert de Caillaux, artista, meneur de jeu
da Paixón de Valenciennes (s. XVI), escenógrafo e autor das ilustracións do
manuscrito e mesmo actor con catro papeis na obra39.
Tamén en España abundan os datos, sobre todo na área levantina,
na que aparecen en datas temperás. No ano 1380 temos documentación
do pintor Pere Palau realizando un “entrames amb artificis i besties” para
as celebracións da voda do infante Juan con Violant de Bar40. Poucos anos
máis tarde (1388) encontramos a Lluís Borrassá traballando en Zaragoza
nos espectáculos da coroación de Juan I41 e probablemente sexan tamén
obra súa os enxeños aéreos que se utilizaron no palacio da Aljafería nas
coroacións de Martín el Humano (1399) e Fernando de Antequera
(1414)42. Posuímos tamén documentos que proban a participación de
Borrassá, auténtico especialista, na confección e na pintura de varios
entremeses: un deles en 1397 para celebrar a entrada en Barcelona de
Martín el Humano ao seu regreso de Sicilia (por encargo do gremio de carniceiros), outro en 1398 para festexar a entrada da raíña María de Luna
(por encargo do mesmo gremio) e outro máis encargado polos freeiros na
mesma ocasión43.
No 1400 está documentada a participación do pintor Bartomeu
Llunell na preparación do atrezzo para a procesión do Corpus de Valls44. No
1428 e no 1448 figuran Bernat e Jaume Serra entre os participantes na elaboración da procesión do Corpus de Tortosa45. Tamén Lluís Dalmau, Joan
36. Sobre a actividade de Brunelleschi como escenógrafo véxase Blumenthal (1974).
37. Vid. Fischel (1935), p. 4 e Denis (1956), p. 20.
38. Ibid, p. 4 e 20.
39. Fixo de Baltasar, de Gamaliel, de cabaleiro de Herodes e de sacerdote da Antiga Lei [vid. Mâle
(1904), p. 215 e (1995) [1908], p. 42]. Hai tamén casos posteriores (Callot, Berain, Gillot e
Watteau) e tamén noutros países como en Inglaterra (Inigo Jones). Vid. Fischel (1935), p. 4 e
Denis (1956), p. 20
40. Rubio i Lluch (1921), II, doc. 227.
41. Ibid. II, doc. 317.
42. Así o supón Massip i Bonet (1991a), p. 16, xa que algúns testemuños indican que os decorados se reutilizaban en diferentes ocasións.
43. Madurell (1949), VII, pp. 57-58 e (1950), VIII, pp. 130-32 e 144-46 (documentos 124-25 e
137).
44. Massip i Bonet (1991a), p. 16.
45. Ibid, p. 17.
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Caera, Joan Desí, Jaume Alcover, Damián Forment, Nicolás Querol –a lista
é interminable– foron autores de decorados, entremeses e enxeños para as
representacións do Corpus e para as festas cívicas e cortesás46. Hai que destacar a participación de artistas de primeira fila, así como a existencia de
dinastías de pintores especializados neste tipo de encargos, como os
Alemany (Tomás, o seu fillo e mais o seu neto Gabriel) ou os Vergós (Jaume
Vergós, o seu fillo e o seu pai, Pere Deuna)47.
Na área castelá e na galego-portuguesa os datos son máis escasos, sen
dúbida como reflexo dunha extensión menor das prácticas teatrais nesta
zona pero tamén porque os danos sufridos polos arquivos medievais nestes
lugares foron moito maiores ca na zona catalano-aragonesa. Hai, así e todo,
algúns casos documentados e onde os arquivos se conservan os datos aparecen con relativa abundancia.
Sabemos, por exemplo, os nomes dalgúns pintores que participaron
na elaboración de decorados para as representacións do Corpus toledano
(Villoldo, Alonso de Sedano, Francisco de Amberes, Juan de Toledo e
Francisco Guillen)48, e en Portugal sobrancea o caso de Gil Vicente, “pai” do
teatro portugués e ao que moitos49 identifican co ourive Gil Vicente, nomeado en 1509 veedor das obras de ourivería do mosteiro dos Jerónimos de
Belem, autor da Custodia de Belem e probable inspirador do programa iconográfico do claustro do mosteiro que se relacionou co Auto da Alma do Gil
Vicente dramaturgo50.
Se caemos na conta dos abondosos casos de artistas que actuaron
como directores ou como decoradores de obras de teatro, resulta razoable pensar que as representacións plásticas influíran no teatro.
Numerosas obras teatrais inspiráronse na arte á hora de seleccionar escenas, elixir o vestiario ou deseñar o decorado. Hai mesmo casos documentados de dramas inspirados directamente en obras de arte, coma o
Misterio que se representou en París no ano 1411 “selo qu’elle es figurée
aucour du cuer de Nostre-Dame”51 ou o que se levou a cabo en Arrás no
ano 1458 escenificando o Retablo del Cordero Místico de Van Eyck52.
Moitos dos erros de Mâle debéronse, precisamente, a que non considerou
a posibilidade de que os paralelismos existentes entre as obras de arte e
os textos teatrais se debesen en moitos casos a que os dramaturgos,
46. Vid. Massip i Bonet (1991a), pp. 16-17 e (1991b). Para a zona valenciana, Ferrer Valls (1994),
p. 160.
47. Molina i Figueras (1996), pp. 173-180.
48. Torroja e Palá (1977), p. 41.
49. Véxase Vassallo e Silva (1995b), pp. 183 e ss., con bibliografía sobre a controversia da personalidade.
50. Vid. Moser (1962). Sobre a influencia das artes visuais en Gil Vicente, véxase tamén Revah
(1959). Sabemos tamén, nas terras portuguesas, do pintor e ourive Diogo Lopes, que cobrou 1500
en 1509 reais por facer un entremés no día do Corpus e 2500 en 1511 por un espectáculo para a
procesión.
51. Véxanse as referencias deste e doutros casos en Cohen (1951) [1906], pp. 126-28 e 133; Reau
(1955-59), I, II, p. 264 e Denis (1956), pp. 21-22.
52. Con motivo da entrada de Filipe o Bo na cidade, levantouse na praza de Marais unha enorme
fachada con diversos compartimentos en que figuraban as diferentes partes do retablo. A construción aparece descrita na Kronijk van Vlaenderen [vid. Bergmans (1907), p. 530].
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nunha ekphrasis consciente ou involuntaria, encontraran a súa fonte de
inspiración nas imaxes53.
Houbo incluso quen, invertendo a tese de Mâle, lle atribúe á arte
un papel fundamental no desenvolvemento dos ciclos teatrais medievais.
Patrick Collins sostivo que a tradicional selección de episodios bíblicos na
pintura medieval é a que explica a temática escollida nos catro grandes
ciclos ingleses do Corpus (from Creation to Doom), que non toman a súa
estrutura temática da liturxia senón da pintura, tanto da miniatura como
da mural, dos séculos XIII e XIV. Para el, a inspiración na arte explica que
os autores teatrais rexeiten temas que ofrecerían extraordinarias posibilidades dramáticas (Xob, Xosé, etc.) e, en cambio, escollan decote escenas
como a Visitación ou a Purificación, que teñen un valor dramático nulo ou
marxinal54. Tanto os miniaturistas coma os autores teatrais están sometidos a certas limitacións de espazo pero non pode ser coincidencia que
ambos seleccionen os mesmos episodios. Xa que logo, e ante as evidencias
cronolóxicas, hai que concluír que as artes visuais van por diante do teatro en boa parte dos casos55. En Inglaterra, os ciclos asuncionistas, por
exemplo, aparecen completos na pintura [Igrexa de Chalgrove (1325 ss.)]
cen anos antes ca na escena, e a primeira Paixón latina coñecida (a italiana Paixón de Montecasino do século XII) utiliza modelos das artes visuais
para escenas como a traizón, a negación de Pedro, o xuízo de Pilatos ou o
arrepentimento de Xudas.
Non temos na Península casos de obras teatrais medievais inspiradas na súa totalidade nunha obra de arte, pero son numerosas as pezas
que teñen imaxes como fonte na composición dalgunhas escenas, nos
decorados ou no vestiario. Xa mencionamos o caso da Representación de
Gómez Manrique e a este habería que engadir o Auto de la Pasión toledano de Alonso del Campo con inspiracións na arte da escena, entre outras,
da oración no Horto, na que un anxo lle presenta a Cristo o cáliz, os azoutes, a coroa de espiñas e a cruz –como na arte da época–, o Misteri de Elxe,
que toma das artes plásticas a idea da coroación trinitaria, e o Misteri de
San Cristofol valenciano, no que o santo aparece vestido como na pintura.
Máis influencias puntuais das artes plásticas poden detectarse tamén noutras obras, dende o Auto de los Reyes Magos ás Farsas do século XVI, pasando polos Autos de Gil Vicente, que empregan, en moitas ocasións, como
53. Esta liña de investigación foi gañando terreo dende os anos 50, como froito da “lei do péndulo” que parece gobernar os vaivéns da historiografía. Xa que a tese de Mâle foi incapaz de resistir a crítica na súa xeneralidade, a investigación orientouse na dirección contraria. En todo caso,
ambas as perspectivas de análise teñen en común considerar a arte e o teatro como fenómenos
interrelacionados. O primeiro en esbozar dunha maneira ampla e sistemática a influencia da arte
no teatro foi, probablemente, Kernodle (1944) [1937]. Nos últimos anos, a liña sinalada por
Kernodle foi explorada de maneira exhaustiva polos membros do Medieval Institute da Western
Michigan University. Os traballos publicados polos membros do grupo (a maior parte na revista
Comparative Drama e nos diferentes volumes da colección Early drama, art and music monograph
series) son abondosos. No que atinxe aos aspectos teóricos do problema, son fundamentais os traballos de Davidson (1977) e Sheingorn (1979).
54. Collins (1982).
55. Collins (1982), p. 129.
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ambientación, decorado e incluso “fondo temático” do texto teatral as pinturas e mais o espazo arquitectónico das igrexas e palacios nos que se
representaban56.
Algúns historiadores da arte, no seu afán de descualificar as afirmacións de Mâle, negaron ab initio a súa tese coa afirmación de que as representacións dos dramas litúrxicos e dos Misterios nada tiñan de sensacional
como para que inspirasen aos artistas. Con todo, abonda lembrar o importante papel que estes desempeñaron na posta en escena das representacións
teatrais –como decoradores, directores de escena e incluso actores, ademais
de como espectadores– para caermos na conta de que, dificilmente, puideron escapar ao seu influxo.
En todo caso, ante a abundancia da documentación non se pode
negar que a participación dos artistas na preparación das representacións
teatrais era algo cotián, polo que, independentemente da existencia de
influencias recíprocas entre ambos os medios, o estudo do teatro resulta
obrigado para a Historia da Arte, que, de non abordalo, deixaría de lado
unha importante faceta da actividade artística. Por outra banda, e dende o
punto de vista da Historia do Teatro, a arte pode servir, como mínimo, para
documentar a existencia de representacións teatrais, datar determinadas
pezas e proporcionar datos sobre a posta en escena, posibilidades que resultan especialmente interesantes no caso galego, ante a escaseza de textos e de
testemuños directos.
Dramas litúrxicos
Sabemos que en Galicia foron coñecidos os dramas litúrxicos en
latín, xa que contamos cun testemuño de drama pascual, un Quem Queritis
que se representaba na Catedral de Santiago a noite de Pascua despois de
matíns. Con todo, ante a ausencia doutros textos, a crítica amosou unha
certa tendencia a considerar a peza compostelá como unha excepción no
panorama galego, explicable por contactos puntuais con centros cataláns
56. No Auto de la Barca de la Gloria, representado na igrexa do palacio portugués de Almeirin,
Gil Vicente utiliza como ambientación as pinturas que decoraban o recinto. No texto, a Morte
preséntalles ás distintas personaxes unha visión do inferno inzada de deícticos que na escena se
vería, seguramente, apoiada pola contemplación dunha imaxe real existente na igrexa: un cadro
ou, con máis probabilidade, un fresco, o que supón que a obra debeu ser concibida para unha
soa representación, xa que tan só se podería levar a escena nese espazo concreto. A igrexa de
Almeirin, coma o resto do palacio, desgraciadamente desapareceu, pero a existencia das pinturas semella segura xa que noutra obra de Gil Vicente (Breve Sumário da História de Deus), representada no mesmo marco poucos anos despois, repítese a mesma descrición do inferno, posta
agora en portugués en boca de Lucifer. Ambas as dúas descricións teñen moitos puntos en
común –ben é certo que en varios aspectos se trata de imaxes tradicionais na representación do
inferno– pero, como subliñou José Camo~es, é moita coincidencia a mención de navallas, dragóns, lagos, etc., que non son demasiado frecuentes nas visións infernais, sexan literarias ou
plásticas [Camo~es (1995)]. Existe, así e todo, un paralelo claro no inferno de El Bosco do Jardín
de las delicias, o que leva a pensar que os frescos de Almeirin deberon de responder ao gusto flamenco que naquel tempo se estendía na pintura portuguesa. Outros casos de utilización de imaxes artísticas no teatro vicentino témolos no Breve Sumário da História de Deus (emprégase unha
estatua xacente de Cristo e outra resucitado) ou no Auto de Sibila Cassandra, representado ante
a Virxe de Dona Leonor do mosteiro de Enobregas.
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propiciados polo fenómeno das peregrinacións57. En todo caso, non cabe
dubidar do arraigamento en Compostela da cerimonia dramático-litúrxica.
O breviario do cóengo Miranda (1450) recolle (fol. 94) o mesmo tropo con
indicacións para a súa representación e o breviario compostelán, na edición
incunable do ano 1497, engádelle dúas secuencias (prosas) ao texto e datos
sobre a vestimenta das Marías58.
Sexa ou non un caso illado, o evidente é que Compostela incorporou
en datas temperás a cerimonia da Visitatio e que foi a única sé da zona occidental da Península con capacidade para modificar no século XV as formas
orixinais da cerimonia dramática, circunstancia que para a profesora Eva
Castro ten a súa explicación na adopción temperá do rito romano pola igrexa galaico-lusitana59.
Semella claro que a liturxia compostelá a finais do XII era xa de tipo
romano, ben diferente á do Diurnal de Fernando e Sancha (1058), pero
con claras influencias francesas, especialmente aquitanas. Persistían,
porén, algúns elementos hispanos (letra, santoral hispánico e galego, tipo
de salterios, algunhas antífonas), e é un trazo característico a abundancia
de textos, de xestos líricos (prosas, versículos aleluiáticos, tropos –especialmente no oficio de tebras–...) e de ritos con contido escénico ou dramático que non deixaron de impresionar aos artistas. No Calixtino, por
exemplo, inclúese unha Misa farcida na que interviña o mesmo apóstolo
57. O texto latino, coa súa correspondente notación musical a unha soa liña a medio camiño entre
a pneumática e a aquitana, topouno o arquiveiro Xesús Carro na biblioteca catedralicia nun folio
solto dun Antifonario da primeira metade do século XII que fora utilizado como cuberta nun atado
posterior. Foi transcrito e estudado por don Germán Prado nun traballo publicado no ano 1932
na revista Nós [Prado, (1932), pp. 78-80]. Trátase dun breve diálogo entre as Marías que acoden
ao sepulcro e o anxo que lles anuncia que Cristo resucitou. O diálogo conta na súa estrutura con
numerosos paralelos no resto de Europa. Richard Donovan destaca que a fórmula Ubi est christus
meus aparece en moi poucas ocasións (Limoxes, Ripoll-Vic, Poitiers e Seo de Urgell –consueta s.
XV–) e supón que a Compostela chegaría a través de Ripoll, mosteiro co que Santiago tivo estreitos contactos en materia musical. Con todo, o ms. 105 de Vic, no que aparece a devandita fórmula
e que Donovan cría que procedía de Ripoll, foi en realidade confeccionado en e para a catedral de
Vic e doado por un cóengo apelidado Ripoll, circunstancia que motivou a confusión de Villanueva,
Anglés e Donovan. M.ª Asunción Gómez Pintor, que estudou o tropo compostelán na súa memoria de licenciatura, descobre a existencia de similitudes coas versións de St. Gall e Limoxes, máis
que coa de Vic, e postula unha transmisión por vía oral, dadas as diferenzas musicais (M.ª
Asunción Gómez Pintor, El “ludus paschalis” de la Catedral de Santiago, memoria de licenciatura
inédita, Universidade de Santiago, lida o 16 de outubro de 1985, director D. José López-Calo).
Resume a súa postura nun traballo seu de 1987. [Gómez Pintor (1987), p. 380].
58. O texto completo do tropo do breviario de Miranda pode verse en Donovan (1958), p. 54 e
en Álvarez Pellitero (1985), p. 28 e ss. Véxase tamén, sobre as didascalias, Gómez Pintor (1987),
pp. 369 e 374 e ss. O incunable de 1497 foi impreso en Lisboa por Nicolás de Saxonia (o texto
no folio 63v), consérvanse dous exemplares da edición, un na BNM (Incunables 874) e outro na
Academia da Historia (Incunables 148). Véxase Donovan (1958), p. 54, nota 16 e o texto da p. 55
e Castro Caridad (1997), p. 165 para as edicións anteriores perdidas e para a posterior de 1569,
da que se conservan varios exemplares, aínda que nela non se inclúe o tropo que nos ocupa.
59. Vid. López-Calo (1982), p. 27 e ss. e Castro Caridad (1997), p. 26 e ss. Galicia formaba parte,
cando menos dende o século VI, da diocese de Braga, que adoptara as prácticas romanas, como o
proba a carta do papa Virxilio ao metropolitano de Braga Profuturus (538) e mais as disposicións
dos concilios bracarenses dos séculos VI e VII, que se encargaron de estender a liturxia romana, coa
oposición de Toledo, que tentou, en van, que a metrópole portuguesa se incorporase á liturxia his-
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Santiago, caracterizado coma “un bispo ou un presbítero vestido con ínfulas”60, e quizais non sexa casual que o apóstolo apareza vestido de bispo nas
columnas de Praterías61. Santiago adquire deste xeito, por obra da liturxia
dramática e da arte, a dignidade episcopal que nunca tivo e que máis tarde
o caracterizará na lenda xacobea.
O Calixtino e os breviarios composteláns proporcionan algúns datos
que apuntan cara á extensión de prácticas litúrxicas dramatizadas, e a arte
testemuña o coñecemento de pezas como o Ordo Prophetarum, un dos dramas litúrxicos medievais cun maior contido espectacular e unha posta en
escena máis elaborada, que consiste nun cortexo ou procesión de profetas
que, con vestimentas exóticas e toucados, desfilaban nas igrexas cantando
versos das súas profecías, nas que se dá testemuño da divindade de Cristo.
Inspirados nun sermón pseudo-augustiniano, os Ordines son moito
menos abundantes que os dramas do ciclo pascual pero, malia todo, poden
atoparse por toda Europa, sós ou formando parte de pezas máis amplas de
tema propio do nadal62. Na Península este tipo de representacións están
documentadas na área catalá, pero carecemos de testemuños na área castelá-leonesa, agás o do Canto de la Sibila, cerimonia dramática –para algúns
xebrada do Ordo– que se celebrou en varias igrexas castelás (Toledo, León,
Oviedo…)63.
pana. Non se conservan manuscritos litúrxicos desta época pero hai que supoñer que o rito é o
romano anterior á reforma carolina, e que esta non sería coñecida no noroeste, pola súa situación
de illamento, ata a chegada dos cluniacenses nos séculos XI e XII. Romano Rocha (1991) reconstrúe a liturxia compostelá do século XII a partir do breviario manuscrito de Miranda e supón, baseándose en probas indirectas, que a substitución da liturxia galega primitiva pola romana cluniacense se produciu durante o pontificado de Xelmírez, malia que a Compostelana (Lib. I, cap. 2) dá
a entender que o cambio de liturxia tivo lugar en Galicia algo antes, durante o episcopado de
Peláez, e sen grandes resistencias.
60. Codex Calixtinus, Libro I, cap. XXXI, vv. 7-8, vid. a ed. de Moralejo, Torres e Feo (1951), p. 325 e ss.
61. Vid. Moralejo Álvarez (1993a), p. 81.
62. O sermón (Contra Judaeos, Paganos et Arrianos Sermo de Símbolo) foille atribuído na Idade Media
a Santo Agostiño por incluír os versos sibilinos do Iudici Signum que o de Hipona empregou na súa
Cidade de Deus, libro XVIII, capítulo 23. Hoxe, con todo, considérase obra do bispo africano de finais
do século V ou comezos do VI Quodvultdeus. Unha excelente edición e unha boa introdución ao
texto é a de R. Braun no Corpus Christianorum; pode verse tamén en Migne, P.L., XLII, cols. 1117-1130.
En sentido estrito, isto é, como drama litúrxico independente, só se conservan tres ordines medievais
procedentes de Limoxes (finais do XI), Laon (século XIII) e Rouen (século XIV) [textos en Young
(1932), II, pp. 138-65]. Hai, ademais, noticias doutros perdidos e de textos afíns como os de
Einsiedeln, Benediktbeuren e Salerno ou a lectio de Arles, e hai unha década descubriuse un fragmento de Ordo croata procedente de Zagreb (fins do XII ou primeiros do XIII). Consérvanse, ademais,
dende datas moi temperás testemuños nas linguas vernáculas tanto románicas como xermánicas, servindo xeralmente como prólogo de misterios do nadal [vid. Sepet (1878), p. 164 e ss.].
63. O Ordo foi coñecido en terras catalás cando menos dende o século XIV (a Consueta xerundense
de 1360 inclúe a única mención explícita peninsular dunha Processio Prophetarum e, pouco máis
tarde, hai probas de que un rapaz cantaba o Iudici signum). Tamén en Valencia se representaba unha
especie de Ordo Prophetarum [cerimonial de 1533, vid. Donovan (1958), p. 146 e ss.]. De novo
dentro da área catalá temos documentada, en Palma de Mallorca, unha forma peculiar de dramatización do sermón Contra Iudaeos, no cal interviña o propio Santo Agostiño (algo ben raro e que
tan só aparece en Benediktbeuern), que ía interrogando os profetas sobre o advento do Mesías e,
finalmente, saía a Sibila e cantaba o Iudici signum, escena esta última que, polo menos dende 1440,
deu lugar en Palma a unha cerimonia dramática independente que aínda se mantén. En Castela,
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Figura 1: A Sibila e a Raíña de Saba no nártice do Pórtico da Gloria (ca. 1188)

En Galicia non existen probas concluíntes de que se representara o
Ordo, pero a iconografía do Pórtico da Gloria demostra o coñecemento da
representación. Xa no século XIX Mr. Lonsdale, director das obras do baleirado que se fixo do Pórtico para o Kensington Museum de Londres, suxeriu que
as dúas figuras femininas do machón norte do nártice, tradicionalmente identificadas como Judith e Esther, poderían ser, en realidade, a Sibila e mais a
Raíña de Saba (Fig. 1)64. Posteriormente, Serafín Moralejo e Elizabeth Valdez
del Álamo ampliaron a interpretación de Lonsdale, identificando tamén como
sibilas as figuras femininas da árbore de Jesse do parteluz (Fig. 2)65 e como
como apuntamos máis arriba, non se conservan textos pese a que determinados indicios indican
que o Ordo non foi descoñecido [vid. Marchand (1984)]. En Aragón temos probas de que en 1487
se representaron en Zaragoza ante os Reis Católicos unha serie de obras, entre as que debía de
encontrarse unha Procesión de Profetas, xa que se pagaron cinco soldos por “unas cabelleras de
cerda para los Profetas” e trinta e dous a un tal Maese Paphan por los “quinternos que fizo notados para cantar a los profetas”. No tocante ao Canto de la Sibila está amplamente representado na
área catalá e é tamén coñecido en Castela (León, Oviedo, Palencia, Toledo) e, quizais, en Andalucía
(Córdoba). En todos estes casos, e especialmente en Toledo segundo as descricións dos cóengos
Arcayos e Vallejo, a execución dos versos convertíase en verdadeiro teatro coa utilización dun vestiario adecuado, música, un estrado, un cortexo de acólitos, etcétera. [Vid. González Montañés
(2002), p. 239 e ss.].
64. Lonsdale (1883) [1869], p. 261. Aínda que a Raíña de Saba non aparece na nómina de dramatis personae dos ordines coñecidos, o propio Cristo anunciou a súa presenza no día do Xuízo para
condenar a xeración dos incrédulos de Israel (Mt. 12, 42). A Sibila –sempre presente nos ordines–
e o seu oráculo vincúlanse tamén co Xuízo Final no sermón pseudoagustiniano que orixinou o seu
Canto, o que explica a frecuente asociación e mesmo asimilación entre esta e a raíña bíblica. [Sobre
este aspecto véxase Lida de Maikel (1960), p. 163 e mais a bibliografía que cita na nota 3].
65. Valdez del Álamo (1990), p. 181 e (1991) [1988], p. 199.
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Figura 2: A Sibila no parteluz do Pórtico da Gloria

Virxilio e Baalam o suposto San Lucas do mesmo nártice e o seu compañeiro,
ao tempo que sinalan na iconografía dos profetas das columnas, nos seus trazos e nas súas vestimentas, influencias evidentes da representación66.
A presenza de Virxilio nos ordines e no Pórtico explícase pola interpretación mesiánica que a Idade Media fixo dun verso da súa Égloga IV (Iam
nova progenies caelo demittitur alto; “Xa se nos envía dende o alto ceo unha
nova liñaxe”) e porque as súas descricións sobre o Tártaro e o Elíseo no libro
IV da Eneida o converteron nunha autoridade en temas escatolóxicos, o que
xustifica a súa presenza en contextos coma o Inferno e o Xuízo Final. En
canto a Baalam, ocupa un lugar no Ordo polo seu oráculo sobre Xacob. O
resto dos profetas, situados nas columnas do arco da esquerda, son os habituais nos ciclos murais e estatuarios pero o protagonismo que se lles outorga, os detalles do seu vestiario e os versículos inscritos nas súas cartelas delatan, como demostrou o profesor Moralejo, a súa inspiración no drama67,
influencia que, como vimos, xa fora sinalada para outros ciclos estatuarios
de profetas en Francia, Alemaña e Italia.
Agora ben, a existencia no Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago
de influencias do Ordo Prophetarum proba, na ausencia doutros testemuños,
que este se representaba ou cando menos que era coñecido en Compostela ou,
pola contra, os artífices do Pórtico inspiráronse noutras imaxes (miniaturas,
marfís, esculturas...) sen comprenderen plenamente o seu significado? É ben
coñecida a filiación francesa da iconografía do portal compostelán e sabemos
que as imaxes poden viaxar sen levar consigo todo o seu significado orixinal,
66. Moralejo Álvarez (1988) e (1993b), esp. p. 30 e ss.
67. Moralejo Álvarez (1993b).
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Figura 3: Apóstolos falando no
piar sur do Pórtico da Gloria

Figura 4: Demo con máscara
teatral no capitel do parteluz
do Pórtico da Gloria

aínda que parece lóxico pensar que á mente que
inspirou a complexa simboloxía do Pórtico compostelán non se lle deberían escapar as implicacións das imaxes que manexaba. Por outro lado,
cómpre non esquecer que, malia as influencias
francesas, o Pórtico non é unha simple copia
senón que se imbrica coa tradición hispana e que
o extraordinario realismo, combinado co hieratismo da obra mateana e mais coas relacións que
propón co espectador, é o mesmo que se propón
na experiencia teatral.
Xa Rosalía de Castro se dera conta de que
os apóstolos e os profetas do Pórtico (Fig. 3) dialogan por parellas e fan acenos de dicción.
Conversan e o texto dos seus diálogos aparecía
nas cartelas68. O que concibiu a iconografía do
Pórtico non imaxinou a serie de profetas como
unha aparición celestial senón como algo real.
Son personaxes de carne e óso que parolan animadamente como o facían nas cerimonias dramáticas e, do mesmo modo, os demos do Xuízo
Final do arco dereito e do capitel das Tentacións
no parteluz son imaxinados polos escultores con
enormes bocas abertas e acenos que derivan
indirectamente das máscaras do teatro romano e
directamente das que se utilizaban na escena
medieval.
O rostro grotesco e o particular xesto da
boca do diabo da primeira tentación no capitel
do parteluz do Pórtico da Gloria (Fig. 4)69 lémbrannos inmediatamente aos que aparecen nas
representacións de máscaras cómicas do teatro
grecorromano (Fig. 5). Máscaras que sabemos
que eran coñecidas na Idade Media xa que as
atopamos en “versión orixinal” nos abondosos
manuscritos ilustrados das comedias de
Terencio. Ás diabruras teatrais e aos cortexos de
diaños que interviñan nos espectáculos cidadáns
remiten tamén os pantalóns peludos e as sandalias do demo da primeira tentación; imitación,
de certo, do vestiario teatral.

68. Santos e apóstoles -¡védeos!- parece
que os labios moven, que falan quedo
os uns cos outros, e aló na altura
do ceu a música vai dar comenzo...
“Na catedral”, vv. 22-25, Follas novas, libro II (1880).
69. Tomo o debuxo de López Ferreiro (1975) [1892], fig. 11.
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Figura 5: Personaxes con máscaras teatrais nunha copia medieval ilustrada da Andria de Terencio
(Oxford Bodleian Library, MS. Auct. F. 2.13, fol. 4v, ca. 1150)

Existen, ademais, outros indicios que suxiren unha inspiración dos
artífices do Pórtico en prácticas litúrxicas dramatizadas. Tense sinalado que
as imaxes do Pórtico son unha exacta transposición visual do Cántico dos
Improperios da liturxia do Venres Santo e do rito dramático da Adoratio Crucis
no xesto dos anxos que sosteñen velatis manibus et stantes a cruz de Cristo no
tímpano central. Tampouco non creo que sexa accidental que os xustos que
abandonan o arco da dereita (Xuízo Final) para entraren na Gloria (arco central) o fagan collidos pola man (Fig. 6). O 1 de abril de 1188, data en que
foron colocados os linteis do Pórtico segundo a inscrición que figura neles,
caeu en venres da cuarta semana de coresma e, como demostrou o profesor
Moralejo, a elección da data non puido ser casual70. En plena época penitencial e en vésperas da celebración da Paixón e da Pascua, substrato litúrxico
da imaxinería do Pórtico, o xesto dos xustos podería interpretarse como
unha alusión ao rito dramático da reconciliación de penitentes que na antiga
liturxia hispana tiña lugar en relación co cántico dos improperia, o que explicaría o sentido pascual do programa figurativo do Pórtico e mais a exhibición, sen paralelos pola súa amplitude, das arma christi, instrumentos da
Paixón aos que se alude no cántico71.
Vemos, xa que logo, que os artífices do Pórtico foron sensibles ás novidades da liturxia dramática, polo que non resulta arriscado supoñer que en
Santiago se tivera representado o Ordo Prophetarum, se cadra diante do mesmo

70. Moralejo Álvarez (1988).
71. Véxase González Montañés (2002), pp. 74-78.
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Pórtico, que lle serviría de grandioso decorado.
Sabemos dos desvelos de Xelmírez por introducir en
Santiago “os costumes das igrexas de Francia”, e de
Francia puideron chegar a Compostela os Ordines e
outras novidades litúrxicas similares, nos libros que
sabemos que adquiriu o bispo galego na súa viaxe a
Roma72.
Por outra parte, nas terras francesas era frecuente, no século XII, a asociación do Ordo co Xuízo
Final que atopamos no Pórtico compostelán. No
Ordo de Rouen, os profetas presentábanse na igrexa
ante o portal occidental, zona do ocaso asimilada co
mundo dos mortos e axeitada para as representacións do Inferno e do Xuízo. No manuscrito de
Limoxes, o Ordo aparece a continuación do drama do
Sponsus, parábola das virxes necias e prudentes que
se entende como metáfora do Xuízo, e no anglonormando Jeu d’Adam comparecen tamén os profetas a
prestar testemuño o último día.
Temos, alén disto, algunhas probas de que en
Galicia eran coñecidos textos relacionados co Ordo e
que as sibilas eran personaxes populares en terras
Figura 6: Os xustos
entran na Gloria
galegas, cando menos dende o século XIII: nas
collidos pola man como
Cantigas de Afonso X menciónase a Sibila nunha
nas cerimonias de
peza (Cantiga 422) que ten unha melodía que non é
reconciliación de
máis ca un contrafactum da do Canto de la Sibila73; o
penitentes (Pórtico da
poeta galego Rodríguez do Padrón no seu Triunfo de
Gloria)
las Donas declara a preeminencia das sibildas
Tiburtina e Erethea, o breviario compostelán de
1497 inclúe os versos da Sibila nunha forma que indica a súa interpretación
responsorial (dous versos e estribillo); en Ourense publicouse no ano 1544
unha Historia y Profecía de la Sibila Eritrea, de la noche de Navidad; a Sibila
saía no ano 1585 nunha cabalgata compostelá; e incluso no noso tempo
cántanse os versos sibilinos en Braga, aínda que sen vestiario especial nin
posta en escena74. Todos estes son, ao meu entender, indicios suficientes
para poder pensar na existencia de representacións do Ordo Prophetarum en
Galicia.
72. “...applicuit animum ut consuetudines ecclesiarum Franciae ibi plantaret”. Historia Compostelana
(Libro II, cap. III). As noticias sobre os libros litúrxicos mercados en Francia no Libro II, cap. LVII.
73. Para o aspecto musical Angles (1935), p. 296. A cantiga 422 pode verse na edición de W.
Mettemann, Coimbra, 1961, pp. 400-401. Tamén no Libro IV da General Estoria do Rei Sabio se
menciona a Sibila e se di, a propósito dela, “ca así veemos que lo fizieron los nuestros santos e se
faze en las representaciones…”.
74. O libro ourensán, impreso por Vasco Díaz Tanco de Frexenal, aparece asinado por Toribio Ruíz,
nome que para Odriozola podería ser un pseudónimo do propio Tanco (só se conserva un exemplar
na Hispanic Society de Nova York). No prólogo do Jardín del alma cristiana (1552) Vasco cita, efectivamente, un “librezico de la Sibilla eritrea que yo hauía hecho imprimir en mi impression, estando
en Orense”. Díaz Tanco escribiu tamén unha Epístola a los clérigos de Orense sobre la Sibilla eritrea, que
é, en realidade, un pequeno tratado sobre as sibilas [vid. Rey Soto (1934), p. 130 e ss.].
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Representacións da Paixón
O caso do Pórtico proba indirectamente o coñecemento en Galicia
dun drama litúrxico do que non temos probas documentais e amplía o
panorama coñecido do teatro latino medieval nas terras galegas. Polo que
respecta ao teatro vernáculo, a arte pode servir tamén de axuda para probar
a existencia de representacións da Paixón, polo menos dende o século XIV.
Con frecuencia, tense cuestionado a orixe das Paixóns medievais nas
súas ramas latina e vernáculas, e especúlase co papel que as Paixóns narrativas e as Paixóns xograrescas desempeñaron no desenvolvemento dos dramas da Paixón, pero permanece aínda en vigor a tese evolucionista que ve
nas Paixóns medievais a evolución da cerimonia litúrxica da Depositio, que
se representaba en numerosas igrexas o Venres Santo. Comezaba o ritual
sacando o crucifixo en procesión solemne; a seguir tiña lugar o rito da
Adoratio Crucis75, o cal, dende o século X, se desenvolvía con dous diáconos
que levaban unha cruz cuberta cun pano que ían descubrindo gradualmente ao tempo que se cantaba o popule meus –coñecido popularmente como os
improperios–, adorando logo a cruz e bicando o santo madeiro todos os
membros da congregación; posteriormente, introducíase a cruz ou ben unha
imaxe de Cristo no sepulcro (a Depositio propiamente dita), no que permanecía ata o Domingo de Resurrección, cando se desfacía a mortalla e Cristo
saía da tumba ou se retiraba a cruz e se colocaba de novo, solemnemente,
no altar maior (Elevatio).
Durante os séculos X-XII, na maioría dos casos a dificultade práctica
que presenta a realización da cerimonia solucionábase dunha maneira simbólica, colocando un pequeno crucifixo ou unha cruz procesional no sepulcro –normalmente o propio altar–. Nalgúns casos, o crucifixo era substituído por unha hostia consagrada e en ben poucas ocasións, e xa no século XIII,
por unha imaxe76. A pesar de todo, dende mediados do século XIV o desexo
de realismo provoca a aparición de crucifixos en que a efixie de Cristo ten os
brazos articulados e pode ser separada da cruz, o que permite levar a cabo
sen dificultade as cerimonias ás que agora podemos denominar Desencravo,
Descendemento e Enterro. Dende finais do século XII (Paixón de Montecasino)
aparecen textos, primeiro en latín e logo nas linguas vernáculas, e o que nun

75. A cerimonia é moi antiga –a peregrina Etheria, talvez galega, descríbea en Xerusalén xa no
século IV– e practicábase en occidente dende o século VII, tanto na liturxia romana como na galicana, na mozárabe e na milanesa. Antigas tamén (s. IX) e semellantes eran a Depositio Hostiae e a
Elevatio Hostiae [Angles (1935), p. 270]. Vid. tamén Heitz (1963), p. 179 e ss. para as diferentes
cronoloxías de cada cerimonia. Castro Caridad (1996), pp. 151-52, sinala que as catro cerimonias
(Adoratio, Depositio, Elevatio e Visitatio) non foron concibidas como partes dun todo senón que tiveron orixes diferentes e en moitos casos, sobre todo os máis temperáns, foron celebracións independentes (só na Regularis Concordia aparecen xuntas).
76. A cruz na Regularis Concordia (s. X) e no Liber de Officiis Ecclesiasticis de Jean d’Avranches
(s. XI). Noutros casos é unha hostia (Augsburgo, s. X, Laon, s. XII e Soissons, s. XIII) ou ben o crucifixo e mais a hostia xuntos, como en Remieremont (s. XII) en Bayeux ou en Caen (s. XIII) [vid.
Heitz (1963), p. 179]. Na igrexa oriental aínda se seguen a realizar estas cerimonias (o rito do
Threno, coñecido dende o século X) e hai quen supuxo unha orixe bizantina para a cerimonia occidental.
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principio era una cerimonia representada ou con textos litúrxicos converteuse nun verdadeiro drama en que interviñan actores (Nicodemo, Xosé de
Arimatea, as Marías...) que representaban un libreto77.
En España temos noticias dun Descendemento no ano 1355 na praza
de Pollença (Mallorca), pero non sabemos se se utilizaba un crucifixo con
brazos móbiles, elemento que temos documentado por primeira vez no
convento de beneditinas de Barking (Essex, Inglaterra) no 137078. Un relato máis polo miúdo do desenvolvemento do rito atopámolo, alá polo ano
1489, nun Ordo procedente da abadía de Prüfening, nos arredores de
Ratisbona79. En ambos os casos, ademais das imaxes, interveñen actores
reais (Sacerdos repraesentabit personam Christi, di unha rúbrica de Barking).
En España coñecemos con bastante precisión como se desenvolvía a representación do Devallament de la Creu da Catedral de Mallorca (ca. 1480) xa
que, no século XVII (1691) e ante os intentos de prohibición do bispo Pedro
de Alagón, o cabido da Catedral de Palma recorreu a Roma e elaborou un
dossier en que se inclúe unha descrición completa da cerimonia, os textos
en mallorquín que se utilizaban e dous debuxos: un da planta da catedral,
no que se indica a situación dos diferentes escenarios, e outro cun estudo de
todos os elementos e personaxes que interviñan na representación80.
Se pasamos ao terreo da arte, dende o século XII proliferan os calvarios e os descendementos de madeira (hai varios casos en Galicia), que teñen
unha finalidade certamente controvertida pero que a maioría dos estudosos
vinculan coa liturxia pascual e asígnanlles un papel no desenvolvemento do
drama litúrxico da Depositio. Algúns destes calvarios primitivos teñen cristos con brazos articulados [descendemento de Taüll, fragmento da igrexa
de Mig-Aran (Lleida), fragmento de San Miguel de Viella (Lleida), todos do
século XII] aínda que poida que se trate de modificacións realizadas en séculos posteriores para adaptalos á nova cerimonia-representación81.
Os grupos escultóricos do calvario e do descendemento con figuras
estáticas van desaparecendo durante o século XIV e no seu lugar encontramos por toda Europa crucifixos con cristos articulados e tecas eucarísticas
de madeira que proban que os ritos da Depositio se realizaban con actores
reais, que representaban a Nicodemo e a Xosé de Arimatea, que desencravaban a imaxe, a baixaban da cruz e a depositaban na urna, como aínda se
fai nalgúns lugares. A presenza deste tipo de imaxes articuladas, coñecidas
77. Sobre a orixe da cerimonia véxase Corbin (1952), pp. 302-308 e (1960). Para Bernardi
(1996), p. 28, algúns testemuños italianos dos séculos XIV-XVI, descoñecidos para Corbin, parecen
indicar unha diferenza de orixe entre a deposición paralitúrxica (con cruz e imaxe) e os ritos litúrxicos da depositio crucis et hostiae. Non é este o lugar para entrarmos na polémica sobre a orixe dos
dramas da Paixón (orixe litúrxica ou non, influencia das Paixóns narrativas, etc.), polo que só indicaremos que a cerimonia litúrxica é unha das fontes das grandes Paixóns baixomedievais.
78. Young (1932), I, p. 164 e ss.
79. Young (1932), I, p. 157 e ss.
80. Vid. Llompart i Moragues (1978), Castro Caridad (1997), p. 234 e Massip i Bonet (1993), p.
33, figs. 1 e 2.
81. Para os casos cataláns véxase Bastardes (1978), p. 66 e (1980), p. 87. Engadidos son, tamén,
os brazos articulados e mais a urna de cristal do Cristo de los Gascones da Igrexa de San Xusto de
Segovia (s. XII).
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Figura 7: Cristo articulado do Museo Diocesano de Tui (segundo terzo do século XIV)

en todas as rexións de Europa82, supón un testemuño evidente da existencia
de representacións teatrais, cando menos mimadas, moitas das cales se manteñen na actualidade ou ata tempos recentes83.
Na Península son numerosos os crucifixos articulados, algúns tan
famosos como o Cristo da Catedral de Burgos, de madeira forrada de pel de
búfalo, brazos pregables, cabeza móbil e cabelo, barba e uñas humanos. Del
hai unha lenda segundo a cal lle tendeu os brazos a Isabel a Católica84. En
Galicia son especialmente abundantes (seis casos medievais –catro do século XIV e dous do XV–, aos que habería que engadir varios máis xa do XVII),
sinal claro da extensión xeográfica e cronolóxica que as aludidas representacións tiveron na nosa terra.
82. Foron estudadas por Taubert e Taubert (1969), que catalogaron 68 exemplares dos séculos
XIV-XVI, a maioría alemáns, aínda que hai casos tamén no sur de Europa. É frecuente que, ademais
dos brazos, teñan tamén móbil a cabeza (40 dos casos catalogados por Taubert e Taubert) e a boca,
e incluso que os ollos se poidan abrir e pechar. Nalgúns exemplares existe, ademais, unha sonda
entre a ferida do costado e as costas, de maneira que ao mover a cabeza e os brazos a ferida sangre [véxanse os casos de Altheim, Döbeln e Memmingen, en Taubert e Taubert (1969), nos 2, 3 e
17]. Sobre este tipo de imaxes articuladas véxase tamén Haastrup (1987), pp. 146-47, con exemplos eslovacos e daneses.
83. Aínda se representan na zona da Serra de Francia e na Alta Estremadura (en Miranda del
Castañar e en Ahigal –aquí recuperada–), onde foron moi frecuentes ata finais do XIX (consérvanse varias imaxes articuladas dos séculos XVI e XVII en Miranda, Cepeda, Herguijuela e La Alberca).
Represéntanse tamén Descendimientos en Valencia e Villaviciosa (documentados dende o XVII) e, a
principios do século XX, aínda se representaban noutros moitos lugares, por exemplo en San
Lloréns d’es Cardessar (Mallorca). Fóra da Península aínda subsiste en Sardeña (s’iscravamentu),
Sicilia (scinnenza), Umbría (scavigliazione), Liguria (calata dalla croce) e Lombardía (Bérgamo) [vid.
Bernardi (1996), p. 29].
84. Outros casos son os de Villalcampo (Zamora), de finais do XIV, e o desaparecido Cristo de la
Sangre de Liria, tamén do XIV.

ESTUDIOS TEATRAIS. 33

Drama e iconografía na Idade Media: aspectos teóricos e algúns casos galegos

Semellantes ao de Burgos, aínda que poida que algo anteriores, son
o Cristo de Santa María das Areas de Fisterra e o Santo Cristo da Catedral
de Ourense, ambos os dous obras, probablemente, do mesmo autor85. Do
segundo terzo do século XIV é o exemplar do Museo Diocesano de Tui (Fig.
7), procedente do convento de Santo Domingo e relacionado con algúns
cristos valisoletanos (tipo o Cristo de Portillo)86. Cara ao ano 1355 pode
datarse o cristo articulado de San Pedro Félix de Hospital do Incio (Lugo)87
e máis tardío (segunda metade do XV) é o da sancristía da igrexa parroquial
de Vilabade (Lugo)88.
A abundancia de crucifixos articulados en Galicia concorda con
outras noticias que confirman a existencia deste tipo de cerimonias dramáticas –as Constituciones sinodales de Mondoñedo (1541) infórmannos da existencia de representacións de Semana Santa89 e o relato do visitador de Muxía
(1547) faino das representaciones de la pasión de Nuestro Señor90– e mais coas
numerosas noticias sobre ritos similares na área portuguesa91, o que nos leva
a pensar que estas representacións de Paixón deberon de ser abondosas en
Galicia entre os séculos XIV-XIX.
Amais disto, temos tamén noticias doutras cerimonias do Desencravo
que desapareceron no remate do século XIX, como a que se representaba o
Venres Santo na Igrexa de San Domingos de Santiago, posuidora dun dramatismo que facía que os fieis rompesen a chorar e a xemer; a de Lugo, celebrada ao primeiro na Igrexa da Soidade e máis tarde na de San Francisco; a
de Ourense, onde o Cristo, unha vez desencravado, era introducido nunha
85. O de Ourense foi levado á cidade dende Fisterra polo prelado Vasco Perez Mariño (1333-43).
Nun principio situouse no altar da Cruz (no costado noroccidental do transepto), para ser trasladado logo á actual capela, construída no ano 1572. Daquela modificouse o enlace entre ombros e
brazos para fixalo na cruz de “gallos”, co que ficaron os membros cun aspecto coma se estivesen
desconxuntados. Coma o cristo burgalés, ten partes de madeira e partes de pergamiño pintado e
recheo de trapos; segundo a lenda, apareceu, igual que o de Burgos, flotando no mar.
86. Foto en Manso Porto (1993), vol. I, III, fig. 74.
87. Manso Porto (1996), p. 449 e fig. p. 448.
88. Manso Porto (1996), pp. 451-53. Son moi numerosos os Cristos articulados posteriores
(Augasantas, Fornelos de Montes, Verducido, Baños de Molgas, San Antón de Tui, Viveiro, Cangas,
Xunqueira de Ambía, San Miguel de Pexegueiro (Tui), Museo do Pobo Galego, etc., con cronoloxías que van do século XVII a finais do XIX). Varios deles fixéronse para substituír exemplares anteriores que estaban estragados; así, o da igrexa parroquial de San Antón de Tui (outrora San
Francisco) emprégase agora na cerimonia do Desencravo que se fai no convento dominicano da
vila (hai noticias dela dende 1862), en lugar do medieval de San Domingos, que hoxe se atopa no
Museo Diocesano. Tamén o de San Miguel de Pexegueiro (Tui), neomedieval de principios do XIX,
debeu de substituír a un anterior xa que hai noticias na Constitución 9ª do Primero libro de Ánimas
y Constituciones de la iglesia (Arquivo Diocesano de Tui, 1665-1755) da existencia de Desencravo e
Enterro na parroquia no século XVII.
89. Synodicon Hispanum I, n.º 22, pp. 78-79. As Constituciones son moi interesantes dende o punto
de vista antropolóxico por mor da gran cantidade de información que nos proporcionan sobre costumes e supersticións populares. O relativo ao teatro foi estudado por Álvarez Pellitero (1985), pp.
34-35.
90. López Ferreiro (1968) [1883], p. 279.
91. En Portugal hai testemuños da súa celebración dende o século XV e hai noticias abundantes
dende o XVI [Pergamiño de Ponte de Lima (2ª/2 XVI), Misal Bracarense (1558), Manuscrito de Évora
(1581), Procesional (1607),...] e numerosos casos tardíos (séculos XVIII-XIX), vid. Corbin (1952),
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urna de cristal (Depositio); ou a de Pontevedra, seguida dunha procesión do
Enterro que percorría a cidade entrando en diferentes igrexas. Ata hai ben
pouco tempo mantivéronse representacións similares en Santa María de
Augasantas, Ribadeo, Mondoñedo, Pontedeume, Santa María de Oirós,
Allariz e Verín92 e aínda hoxe se continúa a facer o desencravo –con Cristos
articulados dos séculos XVI-XVIII– en Viveiro, Tui, Xunqueira de Ambía,
Celanova, Cangas, Noia, As Ermidas... e en Fisterra, onde unha réplica substitúe o famoso señor da barba dourada nunha representación do
Descendemento na que veciños da vila, representando os personaxes bíblicos
(Nicodemo, Xosé de Arimatea, etc.), retiran os cravos do crucifixo, dóbranlle os brazos e descólgano da cruz situándoo sobre os brazos da Virxe, que,
en forma de Piedade, llelo ofrece aos fieis para a súa contemplación.
A cerimonia de Fisterra non ten diálogos. É simplemente un mimo
realizado ao ritmo do relato dun orador que vai describindo os acontecementos e dirixe, coas súas palabras, os movementos dos actores. Unha vez
rematado o Desencravo, sae a procesión do Santo Enterro, que conclúe a
media noite depositando a imaxe no sepulcro de granito construído para o
efecto na ladeira do monte de San Guillerme, no que está a igrexa (o domingo pola mañá represéntase alí a Resurrección)93.
Parece claro que, na súa forma actual, a representación non debe ser
anterior ao século XX, pero considero moi probable que se trate do mantemento, retocado polas intervencións de sucesivos párrocos e organizadores,
dun antigo drama cíclico de Paixón e Pascua. Hai quen datou no século XI
pp. 302-308 e (1960). As noticias máis completas proceden do Misal de Braga (1558); o texto en
latín en Corbin (1952), pp. 305-308.
92. En Santiago, a cerimonia de Bonaval ía seguida da procesión do Enterro (cunha urna de 1720
e un Cristo da segunda metade do XVIII, que substituíron a outros do século XVI) e da Quinta
Angustia, que percorría a cidade mantida pola Confraría do Rosario. Mantívose este
Descendemento ata finais do XIX, cando foi suprimido polo cardeal José M.ª Martín de Herrera
[vid. Risco (1979), I, pp. 640-646 e (1994), vol. 3, pp. 598-600]. Para Pontevedra véxase o testemuño do padre Amoedo Carballo no seu Carmen patrium sive Pontevedra (1788), vv. 367 e ss. e
Fernández Villamil (1955), pp. 100-101, quen documenta tamén (p. 107) unha interesante representación do Prendemento na que un “actor” representaba a Cristo cunha soga no pescozo e a
empurróns facíano entrar na igrexa de San Francisco, cousa que o gardián do Convento, Fr. Juan
del Río, prohibiu en 1670. Para Augasantas véxase Fraguas Fraguas (1991), p. 2. Para Verín,
Taboada Chivite (1961), p. 31. Para Allariz, Puga Brau (1996) [1959], pp. 111 e ss. Para
Xunqueira de Ambía, onde se conserva un xacente articulado do XVI, Cid Rodríguez (1997). Para
Santa María de Oirós, Cacheda Vigide (1991), pp. 272 e ss. Para Mondoñedo, Lence-Santar
Guitián (1911-16), vol. 2, pp. 141-43. En todos estes casos a cerimonia é un mimo executado ao
ritmo das palabras dun predicador que vai contando a historia. Nas Ermidas (Ourense) consérvase a tradición do viacrucis e do “estoupido do Xudas”, boneco cheo de petardos que se fai estoupar o Domingo de Resurrección, con moita troula popular.
93. Unha descrición completa da representación pode verse en Cebrián Franco (1982), pp. 61 e
ss. (véxase tamén Lamapereira (1979), pp. 4-8 e o capítulo V do meu libro, aínda en prensa, Teatro
e espectáculos públicos en Galicia. Das orixes a 1671). Un drama de Paixón e Pascua similar ao de
Fisterra debeu de representarse na comarca de Arzúa aínda que hoxe só se mantén fragmentariamente. Na igrexa de Santiago de Arzúa aínda se representa a Resurrección de Cristo a cargo de
nenos, utilizando textos bíblicos modificados e cánticos apropiados nunha escenificación de antigüidade e descoñecida aínda que, como en moitos casos medievais, chega ata os episodios de
Emaús. Moi preto de Arzúa, na parroquia de Santa María de Oirós, conservouse ata os anos 60 do
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a música da “Danza das Areas” coa que conclúe a representación da
Resurrección, data pouco crible para situar a orixe da representación fisterrá, máxime cando os estudos actuais tenden a datar a “Danza” a fins do XVII
ou primeiros do XVIII. Con todo, a data do Cristo, situada a mediados do
século XIV con sólidos datos documentais e estilísticos, é incontrovertible e
induce a pensar que o Auto de Fisterra debe ter a súa orixe naquela centuria,
o que vén a concordar coas datas doutros moitos cristos articulados e de
cerimonias do Desencravo, cos testemuños de representacións da Paixón en
Muxía no século XVI e co mantemento, aínda hoxe, en Laxe dunha Paixón
popular desprovista de vestiario e de escenografía, que conserva só os versos, transmitidos de pais a fillos, recitados polos veciños da vila ao paso das
procesións do Venres Santo e do Domingo de Resurrección94.
Poden servir tamén como proba da existencia de cerimonias do
Desencravo en terras galegas no século XVI un grupo de relevos coa escena
da Depositio de Cristo que se atopan nos adros dalgunhas igrexas –S. Pedro
de Bordóns (Sanxenxo), San Salvador de Meis, Arcos de Furco (Cuntis), Sta.
Mariña de Fragas (Campo Lameiro), Barrantes (Ribadumia...)–, varias en
localidades en que aínda se representa a Paixón –Paradela (Meis)– ou se
representaba ata hai poucas décadas –San Martiño de Borela (Cotobade).
A presenza practicamente na totalidade destas pezas da cruz e da
escaleira, e ás veces dos instrumentos do desencravo (martelo, tenaces), así
como a rixidez dos Cristos que parecen claramente figuras articuladas, invita a pensar que os seus autores puideron ter visto cerimonias dramatizadas
do Desencravo e do Enterro, que serían cousa frecuente xa no século XVI,
centuria á que pertencen os relevos95.
Por outra banda, a situación destas pezas nos adros das igrexas, a
miúdo tras un banco de pedra ou pousadoiro formando claramente un escenario como en Arcos de Furco ou Cotobade, parece indicar que se empregaron en representacións da Paixón ou, polo menos, no curso de procesións
do Enterro o Venres Santo. Hai que ter en conta, non obstante, que na maioría dos casos trátase de pezas reutilizadas procedentes de vellos baldaquinos
século XX a primeira parte do “Auto” (Paixón, Crucifixión e Desencravo), representado con figuras
articuladas nun escenario apropiado disposto no interior da igrexa, seguindo o relato dun predicador e coa participación de numerosos fieis (ultimamente tentouse recuperala con certas modificacións e, ao parecer, con escaso éxito, véxase Cacheda Vigide (1991), pp. 272 ss.). Tamén na
parroquia de Paradela (Meis, Pontevedra) se representa una Paixón vivente, da cal a orixe pode
remontarse ao século XVIII. Na actualidade a Paixón comeza o Domingo de Ramos, continúa o
Xoves Santo coa representación da Última Cea e culmina o Domingo coa Resurrección. Non obstante, algunhas partes do “ciclo” introducíronse recentemente e a representación da crucifixión e
o desencravo cun actor vivo –e non cun crucifixo articulado– parecen indicar unha orixe distinta
das representacións “litúrxicas” de Fisterra ou Arzúa.
94. Véxase Quintana López (1994), p. 191.
93. Sobre estas pezas e os baldaquinos dos que proceden véxase o traballo clásico de Filgueira
Valverde / Ramón y Fernández-Oxea (1987). A súa posible relación cos cruceiros de desencravo
xa fora salientada por Castro Castaño / Fernández de la Cigoña Núñez (2001), p. 59 –co erro de
considerar as pezas como románicas– e de novo por Fernández de la Cigoña Núñez (2001), pp.
78 e ss., neste caso cunha cronoloxía correcta. Hai algúns precedentes para estas escenas do
Enterro en pezas populares da segunda metade do século XV, como a lápida funeraria do Museo
Arqueolóxico da Coruña.
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e que a súa colocación nos adros
debeu de facerse como máis cedo
no século XVIII.
Un testemuño indirecto do
longo mantemento destas prácticas
témolo, de novo na arte, nalgúns
cruceiros con desencravo do século XIX (O Hío, Eiroa, Berrimes,
etc.), nos que, como xa apuntou
Castelao, a súa iconografía e mais o
carácter de proximidade, de cousa
vista, que teñen as súas escenas
–sen dúbida máis evidente cando
lucían a súa policromía orixinal–
son síntoma de que os seus autores
sabían destas cerimonias dramáticas, que, de certo, debían ser moi
frecuentes nos adros das igrexas
galegas96.
Castelao non concreta máis
pero unha análise minuciosa das
Figura 8: Cruceiro do Hío (Cangas), obra de
pezas mostra en efecto trazos icoIgnacio Cerviño Quintas (1872)
nográficos que parecen directamente inspirados nas cerimonias
do Desencravo. No do Hío, por exemplo, os anxos sosteñen ao pé da cruz
a cartela do INRI e a coroa de espiñas, os primeiros elementos que se retiraban aos Cristos nos Desencravos galegos, e os brazos do crucificado xa
foron descravados pero non os pés xa que este era o último cravo que se
sacaba nas representacións.
No Hío, Cristo colga dun sudario que pasa baixo as súas axilas
(Fig. 8), empregado a xeito de soga que fai polea nos brazos da cruz para
baixar o corpo paseniño, xustamente o procedemento utilizado nas
Paixóns e Desencravos para facer descender a figura articulada de madeira. Todos estes trazos aparecen reunidos nas cerimonias do Desencravo
de Augasantas e San Martiño de Verducido (Cotobade), cerimonias que
96. Castelao (1984) [1950], p. 173. En Galicia consérvanse sete cruceiros do século XIX nos que
se representa completa a escena do Desencravo: o máis antigo é o de Sta. Mariña de Covelo
(Covelo Pontevedra, 1829); seguido do de Suevos (Mazaricos, 1861, atribuído por uns ao santeiro de Chave e por outros ao de Marracín); o do Hío (Cangas), obra de Ignacio Cerviño (1872); o
mutilado de Marracín de Abaixo (obra do santeiro de Marracín); o de Eiroa (Sta. Cristina de Barro,
Noia, 1879, escachado por un coche o 13/07/2001, obra do santeiro de Chave); o de Vilariño
(Rois), de 1888, tamén do vello santeiro de Chave; e o de Quintáns de Berrimes (Lousame, 1889,
obra de novo do santeiro de Chave). Hai tamén algúns Descendementos incompletos coma o de
Urdilde e varios sen cruceiro, a maioría obras de Xosé Cerviño (As Cachadas, Cotobade, Moscoso,
Antas, Mondariz...), cunha cronoloxía de finais do XIX ou comezos do XX, aínda que hai algún caso
deste tipo cunha cronoloxía temperá, coma o de Santa Eulalia de Ponte Caldelas (1833), obra de
autor descoñecido. Xa no século XX, os cruceiros co Descendemento multiplícanse da man de artistas como Eladio Martínez Arosa, Alfonso Vilar Lamelas ou Vidal Payo Fernández [máis de 20 casos
posteriores a 1900 cataloga Fernández de la Cigoña (2001)].
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Figura 9: Calvario e escenario para a representación da Paixón (Beade, Ourense, século XVIII)

se mantiveron ata o século XX e que o autor do cruceiro do Hío, Ignacio
Cerviño, natural de Cotobade, sen dúbida tivo que coñecer97.
Do mesmo xeito, a existencia de calvarios con tres cruces, coma os
de Bueu (Pontevedra), Castro Barbudo (Ponte Caldelas, Pontevedra) e Beade
(Ourense) (Fig. 9), este último disposto teatralmente sobre un podio como
fondo dun escenario arquitectónico barroco coidadosamente pensado para
servir de marco aos ritos dramáticos da Semana Santa, levan a pensar que as
Paixóns e Desencravos tiveron que estar amplamente espallados por Galicia
nos séculos XVIII-XIX98.

97. Para as cerimonias de Augasantas (mantívose ata 1930) e Verducido (ata 1970) e a súa relación cos cruceiros, véxase Fernández de la Cigoña (2001), pp. 111 e ss. Polo que atinxe ao cruceiro do Hío, vénselle atribuíndo dende Castelao a Xosé Cerviño/Calviño (Pepe da Pena), pero
Eugenio Eiroa Hermo vén mantendo nos seus traballos, con bos argumentos, que o seu autor foi
en realidade Ignacio Cerviño Quintas. En todo caso, os dous eran naturais de Cotobade, de modo
que a inspiración nas cerimonias do Desencravo da zona é posible nos dous casos.
98. O Calvario de Bueu (ca. 1700?) foi desmembrado, pasaron as cruces laterais á Colección Massó
pero recentemente foi restaurado no adro da igrexa de San Martiño. O de Beade permanece na súa
localización orixinal servindo de estación XIV nun viacrucis. O de Castro Barbudo, obra de Manuel
González Perdiz (1883), atópase tamén no adro da igrexa parroquial nun pequeno baseamento e
ten diante unha mesa de altar nunha disposición que parece pensada para depositar os féretros nos
enterros, tanto nos reais como no simbólico de Cristo o Venres Santo. Hai tamén casos de Calvarios
con tres cruces pero sen figuración, ou figurada só a central, coma o de Bieite (Leiro) ou o mutilado de Mourentán (Arbo).
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