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EMBLEMÁTICA E ICONOLOGIA
Fronte ós tradicionais repertorios de emblemas que, ó longo da segunda metade do

S.XV, e principalmente a causa do éxito do libro de emblemas de Andrea Alciato, viñan
aparecendo con crecente frecuencia en distintos países europeos, en especial en Italia e
Francia, Cesare Ripa Perugino opta por bautizar o seu repertorio como Iconologia1 , unha
denominación novidosa que encerra importantes cambios no concepto global da obra.

A Iconologia, etimoloxicamente o discurso ou teoría das imaxes, pretende ir máis aló
da mera recompilación de emblemas. Segundo sinala o prólogo da edición que nos ocupa,
a orixe do nome Iconologia deriva de dúas palabras gregas, Icon, que significa ‘imaxe’,  e
Loxia, ‘discurso’, así que Iconologia non quere dicir outra cousa que ‘Discurso das
Imaxes’, xa que nela se describen infinitas figuras explicadas con sabios e doctos discursos
mediante os que se representan a beleza das virtudes e a fealdade dos vicios, de tal xeito
que estes fuxan e aqueles se abracen2 .

Así pois, a Iconologia de Ripa, concibida como  descrición de diferentes imaxes
tomadas da antigüidade ou froito da invención3  pretende converterse nunha fonte de
referencia na que as imaxes, de raigame emblemática, aínda que notablemente modificadas
respecto ó modelo canónico constituido por lema, imaxe e subscriptio4 , aparecen

Sumario
O presente traballo ten por obxecto dar a coñecer a existencia na Biblioteca Municipal de Betanzos
dunha auténtica xoia bibliográfica: un exemplar da Iconoloxía  de Cesare Ripa, obra fundamental da
cultura europea da Idade Moderna. O exemplar de Betanzos corresponde á edición italiana de 1630

Abstract
The main aim of this paper is to introduce a bibliographic jewel kept at the Public Library of
Betanzos: Cesare Ripa’s Iconologia,  a fundamental work in the European culture of the Modern Age.
This volume is the Italian edition of 1630.

1 O título completo é  A mais que novísima Iconoloxía do Cabaleiro Ripa.
2 Esta definición da Iconoloxía aparece por vez primeira na edición de 1630.
3 E afastada, xa que logo, do significado que actualmente se lle atribue a este termo, fundamentalmente
a raiz dos estudios de Erwin Panofsky (ALLO MANERO, A. (1987): Páx. 9).
4 SÁNCHEZ PÉREZ, A. (1977): Páxs. 19 e seguintes.
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acompañadas dunha explicación erudita ou, como explica Rodríguez de la Flor, é parte
fundamental do proceso no que, “o texto ancora a imaxe, a imaxe revela o texto”5. Non
se trata tanto de propoñer unha serie de imaxes máis ou menos crípticas, como de explicar
os fundamentos das mesmas, de tal xeito que o seu uso poida extenderse e resultar
accesible. Como a propia denominación advirte, a obra é unha recompilación de imaxes de
carácter emblemático en certo senso, pero máis aló destes contidos é, fundamentalmente,
un compendio de explicacións e argumentacións que fan posible o coñecemento profundo
desas imaxes, da súa xénese, do seu proceso conformador, das súas influencias e das súas
intencións, sexan éticas e moralizantes ou sinxelamente eruditas.

A influencia da mitoloxía e da historia grecolatina é patente no conxunto da obra, pero
tamén outras fontes como a literatura da antigüidade ou obras máis próximas no tempo,
como a Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, ou os propios emblemas de
Andrea Alciato, atopan o seu lugar na conformación da linguaxe de Cesare Ripa.

Dada a intención do autor, a obra acadou a súa plenitude a partir da primeira edición na
que se incluiron gravados ilustrativos: a realizada en Roma en 1603. A partir dese intre xa
non se trata só dun repertorio explicativo, senón que inclúe ademais a exemplificación
visual desas explicacións, ilustrando o modo canónico de realizalas.  Tanto foi así que na
edición que nos ocupa, a octava da obra e a cuarta ilustrada con gravados, o número de
imaxes foi notablemente ampliado respecto ás anteriores6, converténdoa no modelo
canónico das posteriores edicións, tanto italianas como realizadas noutros países europeos.

Do éxito da obra, da plena consecución dos seus obxectivos, moi especialmente no
caso das súas edicións ilustradas, dá conta o número de obras artísticas, non só pictóricas,
nas que pode rastrearse a súa influencia, desde datas ben temperás e ata a pintura
contemporánea7 , en toda Europa e Iberoamérica. Pouco estudiada ata o momento, aínda
que patente nos textos que a describen, foi a influencia da Iconologia de Ripa no
monumento fúnebre por Dona Margarita de Austria, erixido na cidade da Coruña no
S.XVII8 , que pode ser entendido como  un dos exemplos máis evidentes e temperáns da
influencia da obra de Ripa na conformación das linguaxes artísticas na Galicia moderna.

5 Rodríguez de la Flor, F. (1995): Páx 15.
6 Segundo se fai constar na segunda folla do volume: ampliada polo Señor Cabaleiro Giovanni
Zaratino Castellini Romano nesta última edición con imaxes e discursos, con índices copiosos e
correxida.
7 É coñecida, por exemplo, a influencia da literatura emblemática e das imaxes de Ripa, máis ou menos
adulterada polas sucesivas adaptacións e reinterpretacións, na obra de Francisco de Goya. Sobre este
particular vid., SORIA, M.S. (1948) ou, mais recentemente, LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (1981): páx. 18.
8 GOMEZ TONEL, J.: Relación de las exequias que hiço la Real Audiencia del Reyno de Galicia a la
Majestad de la Reina D. Margarita de Austria, Nra. Señora. Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1951.(Ed..
facs. da ed.. de Santiago: Pacheco, 1612).
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O AUTOR
Non hai moitos datos fiables sobre o nacemento de Cesare Ripa, pero suponse que

sería natural de Perugia, capital da rexión italiana da Umbría. Moi novo aínda é levado a
Roma, entrando ó servizo do Cardeal Salviati, posto que lle permitiu establecer relación
con numerosos cargos públicos, intelectuais, artistas e eclesiásticos.

Neses anos ó servizo de Salviati escribe a súa gran obra: Iconologia. A primeira
edición, de 1593,  terá un éxito rápido o que leva a Ripa a preparar unha segunda en 1602.

Ripa foi membro durante anos de diversas academias literarias de Siena e finalmente
retirouse a Roma onde adquiriu unha casa.

Non se coñece con precisión o ano da súa morte. Unicamente podemos deducir que en
1624-1625 xa morrera, porque na edición da Iconologia publicada ese ano o impresor
Pignatelli fai referencia expresa á morte de Ripa nunha dedicatoria.

AS PRIMEIRAS EDICIÓNS
O rápido éxito da Iconologia determinou a publicación dun importante número de

edicións en poucos anos e en diversas cidades italianas.  Estas son as principais:

1593 : Roma – Edición Príncipe
1602 : Milán
1603 : Roma – Primeira edición ilustrada
1611 : Padua
1613 : Siena
1618 : Padua
1620 : Parma
1624-1625: Padua
1630: Padua

A esta edición de 1630 pertence o exemplar da Biblioteca Municipal de Betanzos.
É esta a primeira edición na que se inclúe unha introducción histórica sobre a orixe e o

éxito da Iconologia, así como comentarios sobre as edicións precedentes. Tamén se
proporcionan informacións sobre a autoría dos debuxos preparatorios para os gravados
xilográficos da edición de 1603.

Outra novidade presente nesta edición de 1630 é a inclusión de referencias expresas ó
significado do termo “Iconologia”.

HISTORIA E IMPORTANCIA BIBLIOGRÁFICA DO EXEMPLAR DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE BETANZOS

Descoñecemos os datos relativos ós tres primeiros séculos de historia deste exemplar
da Iconologia de Ripa. Os primeiros datos coñecidos desa historia sitúano en Madrid,
onde será reencadernado nunha data que non podemos precisar cara a finais do século
XIX ou principios do XX. No libro hai unha pequena etiqueta co texto:

Librería de S. Martín
Puerta del Sol, 6 y Carretas, 39
El Libro de Oro Madrid
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que debe corresponder ó establecemento no que se realizou a encadernación.
O exemplar foi posteriormente vendido no Rastro madrileño. Alí o merca don Francisco

Javier Martínez Santiso, fotógrafo, pintor, debuxante e escritor, no ano 1916, tal como
consta nunha inscripción existente na contracapa:

Biblioteca particular de
F. Javier Martnz. Santiso

Adquirido en el Rastro de Madrid en
1’50 pts. a la 1 ½ de la tarde del
3 de Dicbre. de 1916.

 Numº 885                          Betanzos

A respecto do valor bibliográfico e bibliofílico do exemplar, íntegro e en excelente
estado de conservación (coa salvedade da súa reencadernación e algunhas pequenas
manchas de humidade)  pouco é o que se pode engadir. Trátase dun exemplar pouco
frecuente da cuarta edición ilustrada –a primeira que se pode considerar canónica-  dunha
das obras fundamentais para a historia da arte moderna, ademais de ser unha obra de
referencia para a evolución de determinados xéneros literarios e un dos títulos máis
perseguidos polos bibliófilos e coleccionistas de todo o mundo.

Exemplares desta mesma edición, idénticos ó conservado na Biblioteca Municipal de
Betanzos,  forman parte da colección de tesouros bibliográficos de destacados centros de
investigación, entre os que compre nomear a Universidade de Glasgow (Escocia), onde
figura no catálogo da Stirling Maxwell Library, ou a Universidade de Iowa (Iowa City,
E.E.U.U), que o inclúe no seu catálogo de Fondos Especiais.
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