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Os ríos marcaron sempre territorios de vida. Nas súas marxes flore
cen as civilizacións e nas súas ribeiras os homes establecen lugares 
felices de permanencia. As súas augas son os primeiros camiños e 
tamén, en ocasións, a fronteira natural para organizar o espazo . 
Outras veces unha barca ou unha ponte establecen entre as <lúas 
ribeiras unha irmandade fecunda de progreso e cultura. 

O Miño e o Sil, que no pasado ás veces se identificaban como un 
só misterio de fecundidade, forman a espiña dorsal dunha Galicia 

que, se é intensamente amiga do mar pola extensión rumorosa das súas praias, no seu 
interior medra e faise feliz pola xenerosa corrente dos seus ríos e arroios. Este Miño-Sil 
é o Pai de todos e o primeiro, e dende Estrabón ou Plinio ata a mirada actual sabemos 
que constitúe un elemento indispensable da nosa identidade como pobo. 

Na Idade Media, nesta Ribeira encontraron acomodo solitarios que buscaban a ver
dade do encontro consigo mesmo e co transcendente, e máis tarde xurdiron unha serie 
de mosteiros que, baixo a sabia Regra de San Bieito, foron focos de espiritualidade, cul
tura e beleza. 

Un vello documento da raíña Tarei,xa de Portugal bautizou este territorio como Rihoira 
Sacrata, feliz nome que permaneceu e segue a ser un reclamo para descubrir, como 
nunha cai,xa de sorpresas , capítulos da historia máis chea de esperanza e de beleza com
prometida coa verdade que serena a ollada e o corazón. 

Esta exposición, que no contexto dun Ano Santo Xubilar nos abre a posibilidade de 
coñecer tesauros que permanecían silenciosos e escondidos en pequenos pobos de 
Ourense e Lugo, é unha acertada aposta por saber máis de nós mesmos, como pobo cuxa 
iclentidade está unida ao misterio do que fixo nacer tanta beleza e solidariedade. Igual 
ca unha fermosa parábola, as augas do Sil e do Miño reparten e fecundan a Galicia inte
rior ata se remansar serenas no Atlántico, bai,xo a vi,xiante observación do monte Santa 
Tegra. 

Manuel Fraga Iribarne 
Presidente da Xunta de Galicia 





Toda exposición é unha invitación, un programa que nos axuda a saber 
máis, unha guía para camiñar por un lugar que merece a pena perco
rrer, unha fórmula maxistral para utilizar como antídoto contra o abu
rrimento ou o desconcerto, unha partitura que garda a clave dunha 
música resenmta que é posible escoitar nos silencios dun solpor. 

A Ribeira Sacra, terra de interior e de interioridades sorprendentes, 
é un territorio prodixioso de Galicia, unha xeografía onde a cultura se 

condensa en arquitectura de mosteiros e castelos, de pazos e igrexas románi
cas ou barrocas capaces de espertar a sorpresa e a admiración. As súas imaxes, pintu
ras, ourivería ... fan des te territorio un museo onde todo conflúe, nun clima de beleza e 
sosego que cativa aos seus propios habitantes e aos que dende outros lugares a visitan 
e dese xeito a descobren. 

Esta mostra, organizada con motivo do Ano Santo Compostelán 2004, é unha invi
tación a percorrer os espazos, as rutas, os camiños físicos deste territorio, remansar nos 
seus concellos e vilas, comprobar o esforzo que a Xunta de Galicia fai para recuperar as 
pedras que a desamortización abocou á ruína, sentar a comer os ricos produtos da terra 
e a gustar os seus viños cheos de verdade, que son prólogo de amizade e de conversa. 

Este espazo compartido polas provincias de Lugo e Ourense é moi importante polo 
seu pasado, pero o seu presente anima a intensificar esta oferta turística porque segu
ro que non defrauda a ninguén e a todos sorprenderá , pola xeografía das ribefras de 
ambos os ríos, Sil e Miño, a xenerosidade da natureza, a riqueza do patrimonio, a curio
sidade da etnografía, a bonhomía das súas xentes. E todo isto, cultura que convida ao 
turismo, é verdadeira comunicación, diálogo, intercambio de ideas, de sentimentos, de 
saberes que nos humanizan e sensibilizan. 

A mostra A Ribeira Sacra. Esencia de espiritualidade de Galicia fo¡ coidadosamente 
preparada para que cumpra estas fins e estimule outros proxectos a favor da nosa Ribeira 
Sacra, patrimonio feliz dos galegas para o mundo. 

Jesús Pérez Varela 
Conselleiro de Cultura, 

Comunicación Social e Turismo 





Durante este Ano Santo Xubilar, todos os camiños conducen a San- · 
tiago, e nese percorrido, a medida que nos achegamos á vila com
postelá, a zona que se estende pola beira meridional do río Sil, dende 
Catro Caldelas ata Ourense, debuxa ante os nosos olios unha xeo
grafía de inigualable beleza física e fonda significación espiritual. 

Nesta Sacra Ribeira de milenaria historia, o peregrino encontra 
o camiño definitivo colofón ao anhelo de paz perseguido ao longo da 
ruta Xacobea, imbuíndose da aura de meditación que emana dos 

mosteiros e igrexas románicas que marcan o percorrido. 
Neste contexto, adquire todo o seu significado a Regra Beneditina Ora et Labora. San 

Bieito viviu nesa ignoradísima época que corresponde aos séculas V e VI da nosa era. 
Tempos bravíos e inestables, tempos revoltos nos que, a pesar de guerras, invasións e 
loitas, resplandece a heroicidade sobrehumana dun suxeito silencioso que a través da 
contemplación puxo os alicerces da cultura occidental. 

Dende Grupo Leche Pascual avógase por esta ética vital, pero sen esquecer ao tempo 
aquela outra Regra e San Bieito que reza: "Serán verdadeiros monxes cando vivan do tra
ballo das súas mans". San Bieito ensinounos que o traballo é unha chave elemental para 
o crecemento espiritual. Por isto, os valores individuais e colectivos, tanto espirituais 
como morais que simboliza a Riboira Sacrata, débense basear igualmente en sólidos fun
damentos estruturais e económicos que impulsen o desenvolvemento de Galicia. 

Grupo Leche Pascual leva anos esforzándose en incrementar o caudal dos ríos que 
alimentan o crecemento desta fértil e querida terra galega. Así como a Orde Beneditina 
se expandiu durante séculas en Galicia, sementando as terras de mosteiros e de mon
xes que observaron con esmero a Santa Regra de San Bieito, Grupo Leche Pascual leva 
anos esparexendo a semente do seu traballo en Galicia, modestamente, con prudencia 
pero firmeza ao tempo. 

Así, dende a nosa irrupción en Galicia nos anos oitenta, paso a paso aumentamos os 
nosos investimentos e o persoal empregado. Tras afianzar dúas delegacións comerciais 
en Vigo e na Coruña, decidimos a principios dos 90 dar o salto para a creación dunha 
planta transformadora deleite en Outeiro de Reí (Lugo), no corazón do mundo agrícola 
galega, colaborando con case 2.000 gandeiros que nos entregan cada día o froito do seu 
traballo, o mellar leite galega. 

Este compromiso silencioso, firme e humilde co pobo galega resultou a todas luces 
frutífero. Así, Grupo Leche Pascual, o mesmo cós antigos monxes cultivaban as ribeiras 
do Miño e do Sil, traballa para ofrecer o mellar leite, iogures, nata, manteiga e outros 
produtos lácteos que dende Galicia chegan a millóns de consumidores en toda España. 



Finalmente, Grupo Leite Pascual non descoidou o seu compromiso co medio 
ambiente coa intención de conservar contornos privilexiados como a Ribeira Sacra, apos
tando por enerxías renovables a través do desenvolvemento dunha planta de co-xeración 
eléctrica, así como construíndo unha planta depuradora na fábrica de Lugo ao carón do 
río Miño e utilizando combustible non contaminante como o gas natural. 

Decididamente, hoxe Galicia supón un importantísmo baluarte empresarial para o 
Grupo Leche Pascual dentro do panorama nacional e internacional, e ao tempo, Gali
cia benefíciase da nosa consolidada presenza. · 

A nosa regra polo tanto, o mesmo cá beneditina, persegue a indisoluble asociación 
de, por unha parte, o traballo das nasas mans unidas ás de todos os galegas e, por outro, 
a imprescindible reflexión fonda e pausada que require a aprehensión da sociedade 
actual. Desta maneira conseguirase abrir novas rutas de prosperidade e erixir sólidas pon
tes que unan as ribeiras do entendemento e o desenvolvemento do pobo galega. 

Tomás Pascual Sanz 
Presidente de Grupo Leche Pascual S.A. 
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A Ribeira Sacra. 
Esencia de espiritualidade de Galicia 

José Manuel García Iglesias 

As actuais provincias de Lugo e Ourense comparten un dos máis apreciados patri
monios do pasado de Galicia: a Ribeira Sacra. Nese tramo do río Miño, que se aproxima 
ao Sil ata se facer un só leito, e sobre todo nas ribeiras do Sil, río capaz de superar esa 
fronteira natural constituída palas serras orientais galegas, a historia deixou impresa 
nunha paisaxe sen igual a pegada dunha espiritualidade reflectida primeiro en eremito
rios e máis tarde en mosteiros. 

A vida parroquial, en tanto, supuña a presenza dunha relixiosidade popular moi pró
xima a ese mundo no que os mosteiros tiveron un papel de especial importancia, dende 
a Alta Idade Media ata o tempo da Desamortización, no século XIX; a partir dese 
momento, ser relixioso desta Ribeira Sacra quedaría relegado ávida mesma das súas fre
guesías, naturais herdeiras de todo un patrimonio de selo cristián. 

É esta unha Galicia ben próxima á Vía XVIII, que enlazaba Astorga e Braga, princi
pal camiño de introdución, por esta parte do solar galega, de todo aquilo vinculado coa 
romanidade, incluída a propia relación coa cristianización dun país no que a beira do 
seu principal río -o Miño- foi o asentamento sobre o que se dispuxeron importantes 
núcleos de poboación; en concreto, tres das cinco sés episcopais galegas -Lugo, Ourense 
e Tui- localízanse precisamente nas súas beiras. 

Pódese dicir, polo tanto, que se ben existe unha Galicia que mira a Santiago e que 
ten no Camiño Francés a principal vía de articulación co conxunto de Europa, esta 
amasa tamén moitas outras faces , entre as que destaca a Ribeira Sacra, cos seus parti
culares acentos de antigüidade en clave cristiá, que nos levan á súa consideración, por 
que non, como "esencia de espiritualidade" do conxunto galaico. 

O libro que aquí se presenta parte da valoración da delimitación dun marco territo
rial e das sucesivas páxinas dunha historia que arranca do principio mesmo do monacato 
en Galicia, ámbito no que ten unha particular importancia, xa en tempos prerrománicos, 
a zona auriense. A introdución tanto dos beneditinos como dos cistercienses , así como 
a notabilidade que posúen os mosteiros femininos nesta zona son temas considerados 
aquí puntualmente. A reforma que a partir dos Reís Católicos se impulsou no ámbito 
monacal, sobre todo dende o Renacemento, imprime unha notoria revitalización nos cen
tros relixiosos desta zona, onde se vivirá, a partir daquel tempo, unha certa época áurea 
que non declinará ata que cheguen á Ribeira os ventas desamortizadores . 

Na segunda parte deste libro considéranse os distintos expoñentes monacais da 
Ribeira Sacra, prestando especial atención á época medieval, na que gozaron de maior 
esplendor. 
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Os centros de San Pedro de Rocas, Santa Cristina de Ribas de Sil, Santo Esteva de 
Ribas de Sil, así como os de Santa María de Xunqueira de Espadanedo e Santa María 
de Montederramo trátanse, pala súa importancia, de forma individualizada; en tanto que 
os demais centros monásticos son considerados conxuntamente partinclo clun criterio 
xeográfico: ao norte do río Sil -Lugo- ou ao sur -Ourense. 

No referente á exposición propiamente dita, a estrutura presentada leva a 
considerar, nunha primeira parte, "De Roma á cristianización". A seguir alúclese aos 
"Primeiros mosteiros", para, inmediatamente, valorar o sinal cleixado por "Beneclitinos 
e cistercienses". 

"O final da Iclade Media. Crise e Liturxia", a "Reforma e Renacemento monásticos"e 
o que aquí se considera "Apoteose final" supoñen os tres tempos sucesivos cos que se 
conclúe unha estrutura ex11ositiva que pretende ser instrutiva do que é o cliscorrer his
tórico do territorio aquí valorado, dende a súa tan transcendente marca relixiosa. 

Dende testemuños tarclorromanos e paleocristiáns iníciase unha contemplación do 
pasado que nos leva a valorar a importancia nese tempo ele lugares como Saamasas,-Santa 
Eulalia ele Bóveda ou a lucense Quiroga. 

Xa á hora ele aludir aos primeiros testemuños monacais non podía faltar a referencia 
fundacional a San Pedro ele Rocas, nas aurienses terras de Esgos. O mundo prerromá
nico ten , neste caso, tamén instrutivas obras mozárabes, como o lábaro de Amiadoso 
-Pazó, Allariz, Ourense- ou a ventá monolítica ele arcos ele ferradura xeminaclos proce
dente ele San Xoán ele Camba -Castro Calclelas, Ourense. 

Dous documentos procedentes do Archivo Histórico Nacional-ambos do século XIII 
e relacionados co mosteiro de Santo Esteva ele Ribas ele Sil- achégannos ao mundo dos 
beneclitinos e cistercienses. O retablo pétreo, tamén de Santo Esteva e do século XIII , 
clébese entender como unha obra igualmente significativa nesta parte da exposición. 

Á hora ele considerar o mostrado en relación co tempo final da Iclacle Media, destaca, 
entre as pezas presentadas, o grupo da Fiixida a Exipto, que procede da capela ele Santa 
Ana da Nasa Señora de Ameclo -Macecla, Ourense-. É este tamén un tempo no que os 
mosteiros e igrexas da zona con tan xa con notables pezas ele ourivería; o cáliz do último 
terzo do XV, que procede do mosteiro ele San Paio ele Abelecla -Castro Calclelas , 
Ourense-, é ben significativo ao respecto. 

No bloque dedicado á "Reforma e renacemento monásticos" chama a atención como 
a pintura ten agora un singular interese. Autores portugueses como Francisco Teicle 
-Santa María ele Monteclerramo- ou Manuel.Arnao -Santo Esteva ele Ribas ele Sil
levan a cabo traballos ele interese neste territorio no que os testemuñÓs ele pintura mural 
son tarnén moi importantes. 

Os nomes dos graneles escultores galegas Francisco ele Maure e Mateo de Prado 
teñen unha relevancia especial na chamada "Apoteose final". Tamén se canta aquí como 
senlleiros expoñentes ele ourivería -algúns deles ele orixe castelá-, algo que resulta, por 



outra parte, usual se consideramos que o proceso reformista iniciado uns anos antes trae 
consigo sistemáticas relacións , a través de congregacións, con centros foráneos. 

Tanto a exposición como o catálogo resultante ofrécennos un discurso variado a par
tir dunha boa selección de obras de arte, documentos e referencias bibliográficas que se 
incorporan ao guión expositivo. Neste caso merecen unha consideración especial as 
obras que foron especialmente restauradas para este proxecto -táboa pintada de Ferreira 
de Pantón e incensario, Desposorios de santa Catarina (igrexa dos Milagres), san Sebas
tián, de Francisco Moure (igrexa de Castro Escuadro), talla da Virxe coa Fuxida a Exipto 
(parroquia de Asadur), san Martiño, de Roque Salgado (Nogueira de Ramuín), talla de 
Virxe co Neno (Santa María de Sistín) , imaxe de san Pedro de Juan de Angés e de santa 
Xertrude (Santa Cristina de Ribas de Sil) e imaxe de san Bieito (Santo Esteva de Ribas 
de Sil)-; así mesmo levarase a cabo a desinsectación do retablo de santa Isabel, en Cas
tro Caldelas. Por outra parte, estamos ante unha mostra que achega un significativo 
número de obras que nunca foran ex-postas. 

Trátase, en todo caso, dunha proposta na que os seus comisarios pretenderon, en 
todo momento, contribuír con rigor a un traballo que soubo tratar con notable equilibrio 
os distintos tempos da historia. Non estamos ante unha mostra que afonda nunha de
terminada etapa sobresaínte dun lugar calquera -neste caso a Ribeira Sacra-; en reali
dade, o que pretende ofreceré un relato dende o que se poidan valorar os sucesivos 
tempos dunha Historia cunha singular rede monacal, que leva a un medio eminente
mente rural a grandeza construtiva que distinguiu a beneditinos e cistercienses no 
conxunto de Galicia e, dunha maneira moi concreta e intensa, a esta zona de ostensi
bles esencias de espiritualidade, CLLXO coñecemento e valoración é, dende o noso criterio, 
altamente recomendable. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 

- - - - - - - - - -





UN TERRITORIO, 

UNHA HISTORIA 





Caracterización ecoxeográfica do Val do Sil 

Augusto Pérez Alberti 

A Ribeira Sacra é un territorio de difícil delimitación dado que non se corresponde 
con ningunha unidade territorial administrativa existente. É indiscutible que se sitúa en 
sectores concretos dos vales dos ríos Sil e Miño. Máis claramente, pódese afirmar que 
a Ribeira Sacra se sitúa no sector do Sil que vai dende o contorno da Teixeira ata a con
fluencia co Miño, e que se estira dende este lugar ata o de Belesar. A Ribeira Sacra estén
dese, polo tanto, por tenas pertencentes aos municipios lucenses de Ribas de Sil, Saber 
e Pantón, e aos ourensáns da Teixeira, Parada de Sil e Nogueira de Ramuín, nas ma1-xes 
do Sil, e aos lucenses de Pantón, Carballeda, Chantada, Taboada e O Saviñao, nas do 
Miño. 

Pero estéase de acordo ou non con estes límites, sempre difíciles de precisar, xa que 
como di un refrán "non se lle poden poñer cancelas ao vento", encontrámonos cun espazo 
marcado pola verticalidade, no que dominan ladeiras empinadas que acubillan un espazo 
pechado en si mesmo, o que lle confire unhas peculiaridades xeomorfolóxicas, climáti
cas, bioxeográficas e, en última instancia, ecoxeográficas. Por isto, para entender a fisio
nomía do territorio é necesario estudar as relacións mutuas entre as diferentes variables 
que entran en xogo: de orixe natural, unhas , caso do tipo de rocha, a tectónica, o clima, 
os solos ou as formacións vexetais; e antrópicas , outras, como é o número de habitantes, 
os asentamentos da poboación, as vías de comunicación ou os cultivos. ' 

Un territorio marcado por un intenso encai"Xe da rede fluvial 

Dende o punto de vista morfolóxico, o principal trazo do sueste de Galicia é o enca
deamento de áreas perfectamente chás a diferentes altitudes que aparecen cortadas per
pendicularmente por vales fondamente encaixados. Centrándonos no contorno da 
Ribeira Sacra obsérvase con nitidez a existencia de, polo menos, cinco niveis a 500, 800, 
900 e 1.000 metros de altitude. 

E se a horizontalidade é un dos trazos definidores do relevo, outro éo a presenza de 
vales con ladeiras de forte pendente. É o caso do Sil ao longo do seu percorrido en Gali
cia, entre a depresión de Valdeorras no Leste e Os Peares no Oeste; pero tamén do Bibei, 
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case dende as súas fontes no Macizo de Trevinca, do Camba, Xares, Ribeira Grande, 
Ribeira Pequena, Cerveira ou do Conso ou do Miño, ao sur de Portomarín . 

Para entender as causas <leste encaixe é necesario retrotraérmonos no tempo. En pri
meiro lugar á oroxénese Herciniana 1, momento no que, especialmente na súa fase final, 
o territorio galego se fragmentou en numerosas parcelas seguindo unha serie de fractu
ras conxugadas NE-SO, con direccións que oscilan arredor dos SOºN, con desprazamento 
horizontal do bloque sudoeste cara ao Nordeste2. 

En segundo lugar, hai que poñer en relación as formas actuais coa evolución sufrida 
por Galicia en xeral e o Sueste en particular, coa que seguiu a partir da apertura do Atlán
tico, dado que non é posible entender as formas continentais sen as poñer en relación 
coa xénese dos océanos. Por isto, grazas aos estudios realizados ata estes momentos por 
E. Tex (1981) , J.L. Auxietre & ].P. Dunand (1978), J.R. Vanney et al. (1979), G. Boillot 
(1984), Comas, M.C, Boillot, G. (1984), H. Rojouan (1987), Regnauld, H. e Rojouan, 
F. (1990) é posible entender o que sucedeu ao longo de millóns de anos . 

A existencia de dúas áreas de rotura da codia terrestre -ritfs-, un situado no actual 
Golfo de Bizkaia e outro separando a Península de América do Norte, marcarían o ini
cio da etapa fundamental da xénese do Atlántico e da evolución xeotectónica de Galicia 
en xeral e do Sueste en particular. Segundo os estudios realizados por J.R. Vanney et al. 
(1979), a comezos do Mesozoico iniciouse unha fase de rifting, é dicir, de separación 
dos continentes . Durante o Xurásico ou Cretáceo inicial produciuse a separación da 
Placa Ibérica da americana. A conseguinte apertura deu lugar ao afundimento de blo
ques na plataforma galega da que quedan restos illados . 

Durante o Cretáceo superior iniciouse a apertura do Golfo de Bizkaia, o que produ
ciu a revitalización de toda a extensa rede de fracturas tardihercínicas. Durante un tempo 
a Placa Ibérica individualizouse da Placa Eurasiática, abríndose unha canle de comuni
cación entre o Atlántico e o Mar de Tethys. Posteriormente, esta canle desapareceu 
batendo as placas Ibérica e Eurasiática, dando comezo á oroxénese Alpina. No Eoceno, 
a marxe atlántica volveuse inestable ao se producir o estreitamento do Golfo de Bizkaia; 
isto provocou unha sucesión de levantamentos e afundimentos de bloques xa marcados 
pola rede de fracturas existente, xerada, en parte, durante a oroxénese herciniana. 

A fins do Eoceno ou comezos do Oligoceno, o proceso de colisión entre as placas 
Ibérica e Eurasiática detívose, co que se producirían novos momentos de descompre
sión tectónica. Os datos achegados por H. Regnauld e F. Rojouan (1990) apuntan na 
mesma dirección. Ao nos9 entender a presenza de aplanamentos, depresións e vales 
encaixados están en íntima relación a este xogo de bloques que se desenvolveu na marxe 
continental, seguindo, en moitos casos, as liñas marcadas durante o Herciniano, e que, 
con maior ou menor vitalidade, continuou ata os inicios do Cuaternario. 

A existencia dunha rede fluvial fondamente encaixada hai que enmarcala dentro desta 
dinámica xeotectónica, dado que é difícil de explicar como resultado dos hipotéticos 



cambios que se puideran ter producido no seu nivel de base ou no seu caudal e que ace
leraran a súa incisión. As razóns climáticas tampouco bastan para explicar a xénese dos 
encaixes . Hai que pensar en fenómenos de antecedencia, o que supón unha inadapta
ción da rede fluvial instalada con anterioridade aos bloques que corta3. Isto implica a 
persistencia da disección ao tempo que se está a producir o levantamento dun bloque 
(figura 1). Aquel debe ser lento para que non provoque desviacións fortes na rede de 
drenaxe; e por outra parte, as canles da auga deben posuír a suficiente potencia e cau
dal que lles permitan "serrar" o terreo. 

Se analizamos a rexión sudorienta!, vemos que 
o Sil encaixa ao sur da depresión de Lemos ou que 
o Bibei rompe a superficie de aplanamento dos 900 
metros . Outro tanto sucede co Navea, o Xares, 
Camba ou co Miño. Neste caso encáixase na su
perficie de Chantada. Ternos, pois, a imaxe dunhas 
teclas de piano enriba das que se incrusta a rede 
fluvial. O seu encaixe é indicativo dun xogo de blo
ques, no que uns se levantaron máis e outros 
menos, uns antes e outros despois, mentres que 
os houbo que bascularon lixeiramente. Todo isto 
motivaría que o Sil encaixase na superficie dos 800 
metros, ao tempo que o bloque que daría lugar á 
depresión de Lemos afundía, o que explica que o 
río non circule por ela. O Sil encaixábase progre-

~----. /~ v r~·--~ ...... 10; ..... = 

sivamente no sector norte do bloque de Manza-
neda e, pola contra, non o facía naqueles sectores que afundían, caso do Bierzo, Valde
orras ou Quiroga. O xogo de bloques de Lemos, Terra Cha, Sarria, Montes do Incio, etc. 
foi o motivo de que as augas do antigo Miño encaixasen na superficie de Chantada ao 
quedar separada a Terra Cha do bloque do Corgo. Os ríos Bibei, Xares, Navea, Conso, 
etc. iríanse encaixando a medida que se levantaba o Macizo de Manzaneda. 

Figu ra 1: 
Os procesos de 
antecedencia. 
A) Existencia dun 
relevo aplanado, 
fragmentado en blo
ques, sobre o que 
discorre unha canle 
de auga. 

B) Levantamento 
diferencial de blo
ques. Os ríos encai
xan no bloque que se 
ergue dando lugar a 
va les encaixados. 
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As peculiaridades bioxeográficas 

Esta cerrazón dos vales da Ribeira Sacra, froito de tan complexa historia xeomorfo
lóxica, favorece a existencia clunhas condicións bioxeográficas marcadas por tempera
turas moi altas no verán, sUperiores aos 20º de media, e moi bai,xas no inverno, en torno 
aos 8-1 Oº de media, e precipitacións moi pouco abundantes, situadas arredor dos 600 
mm anuais de media. Non obstante, ao ampliar a escala, podemos comprobar como no 
mes de xaneiro a media se sitúa por bai,xo dos 8º mentres que en agosto superan os 20º, 
o que explica a forte oscilación térmica existente. E se descendesemos ao nivel de ana
lizar máximas e mínimas absolutas poderiamos comprobar que non son infrecuentes as 
temperaturas inferiores aos -5° no inverno nin os 40º no verán. 

Outro tanto sucede respecto ás precipitacións. Chove pouco nos meses invernais , 
por baixo dos 100 mm no mes de decembro, e menos no verán, inferiores aos 50 mm. 
lsto provoca unha intensa evapotranspiración potencial, o que fa¡ que a partir dos meses 
primaverais o solo comece a sufrir un déficit de auga e as plantas comecen a ter pro
blemas de agostamento. 

Todo o anterior explica a existencia dunha flora termófila, de marcado acento medi
terráneo. Entre as especies arbóreas non introducidas destacan os rebolos, Ouercus pyre
naica ; as aciñeiras, Ouercus ilex; o as cortizas , Ouercus suber. Son moi abundantes os 
soutos de castíñeiros, Castanea sativa, elementos clave na paisaxe da Ribeíra Sacra. Nas 
ribeiras dos ríos dominan os salgueiros, Salix sp., e os chopos, Populus nigra. Entre os 
arbustos sobresaen os erbecleiros ou alvedros, Arbustus unedo. No monte bai,xo dominan 
os toxos, Ulex eropaeus; os breixos, Erica australis; as xestas, Adenocarpus sp.; Cytisus, 
sp., e Sarothanim:us sp. xunto con outras especies como as xaras , Cistus ladanifer e Cis

tus populifolius, ou as lavandas, Lavandula stoechas. 

Os procesos de estruturación do territorio 

Non cabe dúbida de que a principal característica da Ribeira Sacra é a forma na que 
se estrutura o seu territorio e, consecuentemente, a calidade visual das súas paisaxes. 
Estas, ademais, son unha mostra magnífica da perfecta simbiose entre un medio natural 
difícil e unha dilatada ac.tividacle humana a través dos. tempos. A combinación de vales 
fondamente encaixados, con ladeiras empinadas e, por isto, con escasa potencialidacle 
agronómica, en principio, non fo¡ impedimento para a súa intensa ocupación e, ao tempo, 
a súa transformación e humanización . A potencialidade agronómica baseábase ele ma
neira significativa nun clima contrastado, cunha forte insolación que permitía o cultivo 
de certas especies termófilas. lsto explicaría o feíto de que, a partir dos séculas medie-
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vais , se comezasen a construír estreitos 
bancais. Para isto non só fo¡ necesario le
vantar muros aproveitando ao máximo o 
terreo dispoñible, debido ás fortes pen
dentes, senón que tamén o fo¡ "elaborar 
solo" a partir da capa de alteración da 
rocha. Isto supuña "romper o monte" des-
truíndo a capa de alteración, o sábrego, que se mesturaba con breixos ou toxos, en es
tado natural ou convertidos en esterco. Oeste xeito, contribuíase con materia orgánica á 
fracción mineral do solo. Xurdiron así "solos antrópicos" que permitiron o cultivo da vide 
e da oliveira, düas especies claramente mediterráneas. 

O sistema de cultivo en socalcos ou "pataus" supuxo unha intensa remodelación das 
vertentes e xénese dunha paisaxe moi antropizada naqueles lugares dos vales, onde se 
abren lixeiramente ou onde a existencia de antigas terrazas penduradas sobre a canle do 
río permitía o asentamento das aldeas. Estas varían a süa localización en función da aper
tura do val. Así, afástanse do seu fondo naqueles sectores pechados e descenden ata 
preto do antigo leito dos ríos cando abren. Xérase así unha paisaxe contrastada, polinu
clear, con sectores nos que domina unha maior ocupación ao carón doutros nos que o 
dominante é o rochedo. Trátase dunha paisaxe na que destaca un feíto : o aproveitamento 
ao máximo dos recursos existentes en relación á potencialidade agronómica. Por isto, 
pódese afirmar que as paisaxes da Ribeira Sacra son o mellor exemplo dun aproveita
mento sostible en íntima relación ao valor de uso da terra (figura 2). 

A necesidade de solo fixo que se labraran ata os lugares máis recónditos e escarpa
dos , como se pode observar no tramo máis encaixado do río Sil, no sector de Vilar de 

T ípica aldea da 
Ribeira Sacra . 
Casas abertas con 
corredores rodeadas 
de campos de 
cultivo en socalcos. 

Figura 2: 
Modelo de ocupa
ción do territorio na 
Ribeira Sacra 
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Exemplo de 
aproveitamento 
ao máximo do terri
torio. Os socalcos 
construíronse sobre 
un auténtico río de 
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Cerreda ou Vilouxe ou nos da Cova, no Miño. Un percorrido polas man,es dos ríos Sil e 
Miño, tanto nas parroquias ourensás coma lucenses, permite ver unha perfecta simbiose 
entre o ser humano e o medio, un perfecto equilibrio no que a potencialidacle agronó
mica, o solo ou a auga úsanse con auténtica mestría. Por isto, as paisaxes da Ribeira Sacra 
convértense en elementos únicos como patrimonio a protexer e conservar. 
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Os comezos do monacato en Galicia 

José Freire Camaniel 

Ao tratar dos comezos do monacato en Galicia, témonos que conformar con alcan
zar as súas primeiras manifestacións históricas , xa que as súas descoñecidas orixes antó
llansenos bastante máis antigas. E aínda aquelas manifestacións ternos que as 
circunscribir aos límites da antiga Gallaecia, xa que se nos centrásemos exclusivamente . 
na actual Galicia, probablemente teriamos que chegar aos séculas VI-VII para encon
trarmos os primeiros testemuños de vida eremítica ou cenobítica 1. É certo que hai uns 
personaxes históricos dos séculas IV-V2, con moita frecuencia tidos por "galegas", a quen 
se relaciona dunha ou doutra maneira co monacato; pero, lamentablemente, ternos que 
prescindir aquí deles, precisamente pola dificultade, se non é imposibilidade, de demos
trar a suposta galeguidade dos mesmos. 

O que se dixo con anterioridade non pretende negar nin dubidar da existencia dun 
incipiente monacato galega, máis ou menos contemporáneo do das outras provincias 
hispanas, alá polos séculas III-IV. Simplemente queremos poñer de manifesto que non 
se pode demostrar a súa existencia, por máis que a intuamos. Por iso, os primeiros pasos 
do monacato hispano témolos que considerar, en certo sentido, como propios, por canto 
tamén aquí, no que despois ía ser a actual Galicia, sen dúbida ocorreu algo semellante; 
e con maior razón, ternos que considerar como propios os testemuños, algo máis tardíos 
cós anteriores, do monacato existente neutros lugares da antiga Gallaecia, non perten
centes á Galicia actual. Así pois, ao estudar os comezos do monacato en Galicia, irnos 
distinguir tres momentos: o hispano (de Hispania) ; o galaico (de Gallaecia) e o galega 
(de Galicia). 

Testemuños de vida ascética 

Momento hispano 

A vida ascética foi algo connatural ao cristianismo, e propagouse ao ritmo deste. Só 
así podemos explicar que nunha época tan temperá (cara ao ano 300), nun Concilio que 
aínda reflicte un ambiente pagán na sociedade, nun tempo no que non sabemos a ver-
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dadeira extensión e intensidade do cristianismo en Hispania, xa encontremos docu
mentada e parcialmente regulada a vida das mulleres consagradas a Deus. Aos poucos 
anos (380) regúlase a súa idade de entrega a Deus. E un pouco máis tarde (397-400) 
lexíslase sobre a súa relación cos varóns reli,xiosos, sobre como e cando cantará as antí
fonas e o lucernario, as sancións se comete adulterio ou casa, e o suposto de que pecase 
senda filia dun clérigo. 

-f O canon XIII do Cóncilio de Elvira (300-305), tamén chamado de Illiberis, amasa 
por primeira vez un testemuño de_ vida consagrada a Deus en Hispania. E non fala en 
primeiro lugar, o mesmo que ocorrera nas orixes do monacato de Oriente, do monacato 
masculino, senón da figura das "virxes consagradas a Deus" (virgines Deo sacratae)3 . 

É interesante constatar que estas Deo sacratae ou Deo uotae, como tamén se van 
coñecer -máis adiante na literatura monástica, facían voto de castidade: "si pactum per

diderint virginitatis", din as actas deste concilio. A forma de realizar este voto era un pacto 
(pactuni). Máis adiante, no monacato da época visigoda, falarase do pacto que facían os 
monxes e o abade. A pesar de ser a mesma palabra, non eremos que o seu significado 
sexa o mesmo. Aquí, pactum simplemente sería o compromiso persoal da Deo vota con 
Deus, polo que se abrigaba a vivir castamente toda a súa vida, levar unha vida retirada 
na súa casa, e feito seguramente ante un representante da Igrexa, clérigo ou bispo4. 

Polo lugar de celebración do Concilio (Granada) e, sen dúbida, pala antigüidade e 
intensidade do seu cristianismo, a maior parte dos bispos asistentes eran da Bética, pero 
habíaos de todas as provincias hispanas. De Gallaecia asistira o hispo de León, Dece
nio. Había, polo tanto, un cristianismo xa organizado nesta provincia, confirmado por 
outros testemuños, polo que nada impide pensar que tamén aquí houbera xa daquela 
Deo votae, para as que tamén se ía lexislar en Illiberis. 

-f O primeiro testemuño sobre o monacato masculino encontrámolo no Cóncilio de 
Zaragoza (380). Ao corrixir a actitude dalgúns clérigos que, para se mostrar máis obser
vantes, se facían monxes5. O canon VI deste Concilio dá o nome dos varóns consagra
dos a Deus (monachus, monxe), e achéganos ao seu modo de observancia, máis rigorosa 
cá dos clérigos, e máis libre, aínda que, sen dúbida, ternos que interpretar esta maior 
liberdade como independencia con respecto á xerarquía eclesiástica, non á obediencia · 
debida á regra e ao abade. Sempre os monxes foron celosos desta independencia, causa, 
cando menos, de reticencias por parte dos bispos. 

Este Concilio, no seu canon VIII, completa o que antes diciamos da profesión das 
Deo uotae6. Aquel pacto de. virxindade, mediante o que a virxe se entregaba a Deus, tiña 
lugar dentro dunha cerimonia, na que, o mesmo que cando a esposa se entregaba ao 
esposo no matrimonio?, se cubría a cabeza cun veo, seguindo un ritual que, sen dúbida, 
debía a súa orixe aos romanosS. 

A este Concilio asistiron doce bispos, dos que algún posiblemente pertencese a unha 
diocese de Gallaecia. As actas recollen só os nomes dos asistentes, non as súas sés; por 



Sulpicio Severo sabemos, ademais, que algúns destes bi~pos eran de Aquitania9. Pero, 
aínda que ningún fora de Gallaecia, ternos que soster, con maior razón, que nos tempos 
do Concilio de Granada, que o cristianismo estendíase por esta provincia, onde dende 
había máis de un século (por volta do ano 225) xa estaban documentadas as florecen tes 
cristiandades de Astorga-León, na carta 6 7 de san Cribrán 10, hispo de Cartago, e onde, 
por estas datas (finais do século IV), o cristianismo, tamén o galaico, estaba a sufrir dun 
xeito virµlento a dura proba da herexía priscilianista. Polo tanto, nesta época (ano 380), 
non ternos inconveniente en admitir, en Gallaecia , a probable existencia do ambiente 
monástico masculino aquí documentadol l. 

-4 Arredor da data do Concilio de Zaragoza, ternos novas dunha virxe consagrada a 
Deus, filia de Tiberiano Bético. No círculo dos seguidores de Prisciliano había un Tibe
riano, de quen se di no Libro Apoloxético ('fratado I, dos publicados por Schepss) que, 
xunto con outros, condenaron nun opúsculo todos os dogmas que parecían conter algo 
contra CristoI2. Sen dúbida, este Tiberiano é Tiberiano Béti.co, do que san Xerome di 
que, por ser sospeitoso de herexía con Prisciliano, escribiu un Apoloxético en estilo 
inchado e cheo de afectación, pero que, despois dun tempo, vencido pola fatiga do exi
lio, cambiou de propósito, e, consonte á Escritura "coma o can que volve ao vómito'', 
uniu en matrimonio a súa filia, unha virxe consagrada a Deus (jiliam devotani Christo 
virginem) 13 . 

-4 Nada máis ser elixido papa, Sirico (384-398) dá contestación a unha carta que Eu
merico, hispo de Tarragona, lle dirixira ao seu predecesor, Dámaso. Dóese o Papa do es
tado de relaxación da Igrexa tarraconense, e responde unha a unha as consultas de Eu
merico. A consulta VI versaba sobre a conduta de certos monxes e monxas, que, inmersos 
na lascivia , se uniran sacrilegamente e procrearan. A estas impúdicas e detestables 
persoas -di o Papa- hai que apartalas da comunidade do mosteiro e das reunións das 
igrexas, e, recluídas nas súas celas, deben facer penitencia, e só á fin da súa vida han de 
recibir o perdón. Na resposta XIII, o Papa ve con bos ollos que os monxes dignos cliso se 
sumen aos oficios dos clérigos , de forma que, feitos o·s trinta anos, ascendan gradual
mente dende asordes menores ás superiores, e non cheguen de golpe ao episcopado 14• 

~ Nos poucos anos transcorridos entre o Concilio de Zaragoza (380) e o Concilio I 
de Toledo (397-400) debeu de medrar o número de Deo uotae, ata o punto que se fixo 
necesaria unha detallada regulación de certas situacións, e a imposicións de sancións a 
determinadas condutas . Unhas e outras poñen de relevo a natureza do estado relixioso 
destas mulleres. Os catro canons do Concilio 1 de Toledo, que regulan os aspectos antes 

nomeados, son os seguintes: 

VI. Tamén se estableceu que a moza consagrada a Deus non teña familiaridade con varón 
relixioso, nin con calquera outro segrar, sobre todo se non é parente seu, nin asista soa a 
convites, a non ser que estean presentes anciáns ou persoas honradas , ou viúvas ou mulle
res honestas, e onde calquera relbdoso poida asistir honestamente ao convite en presenza 
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de moitos. E respecto aos lectores, mandamos que non deben ser admitidas nas casas <les

tes, nin sequera de visita, a non ser que sexa irmá súa consanguínea ou uterina l 5. 

IX. Ningunha profesa ou viúva, en ausencia do bispo, ou do presbítero, cantará na súa casa 

as antífonas con confesor ningún ou servo seu, e o lucernario non se lea se non é na igrexa, 

e de se ler nalgunha facenda , léase na presenza do bispo, do presbítero ou do cliácono 16. 

XVI. Non se debe admitir na igrexa a muller consagrada a Deus, a non ser que deixara 

de pecar e fixer digna penitencia durante dez anos, en cuxo caso recibirá a comuñón, e 

antes de que sexa admitida na igrexa á oración, non asistirá aos convites de muller cristiá 

ningunha. E se for admitida, quede tamén excomungada a que a recibiu. E o corruptor su

frirá a mesma pena, e a aquela que tomar marido non se lle admitirá a penitencia, a non 

ser que vivindo aínda o mesmo marido comezase a vivir castamente, ou despois da marte 

do mesmo1 7. 

XIX. Se a filia do bispo, do presbítero ou do diácono estiver consagrada a Deus, e pecase 

e tomase marido, se seu pai ou a súa nai a recibiran no seu afecto, sexan tidos como apar-

. '- taclos da comuñón; o pai, non obstante , saiba que dará canta disto no concilio, e a muller 

non será admitida á comuñón, ata que morto o marido fixer penitencia, pero se vivindo 

aínda este se apartar e fixer penitencia e pedise a comuñón, á fin da súa vida xa a piques 

de morrer recibirá a comuñón 18. 

~ Polos testemuños anteriores sabíamos da existencia de mulleres e homes consa
grados a Deus, pero non coñeciamos o nome de ningún . Octavia, quizais de EmeritaAu-

1 gusta, é a primeira muller Deo uota da que ternos nova algunha en Hispania. Coñecé
mola grazas a unha inscrición conservada no museo de Mérida, da que di o seu editor, 
José Vives: "É amáis antiga, aínda conservada, datada pala Era e evidentemente cristiá"19 . 

No comentario que acompaña a inscrición non se di onde se encontrou, de aí que non 
poidamos asegurar con certeza o lugar onde fo¡ enterrada Octavia. A inscrición di: 

A tn OCTAVIA DEVOTA VIXIT AN. A.'VIIII, M. X RECEPTA IN PAC. D. X K. MATAS ERA 

CCCCL'\XX ("Octavia, Deo uota, viviu 19 anos e 1 O meses. Foi recibida na paz o día 22 
de abril do ano 442"). 

A epigrafía consérvanos o recordo doutras mulleres ascetas, aínda que nunhas datas 
xa máis tardías, como Macona deuotafaniula Dei (ano 551)20 e Florentina Deo uota 
perennis (ano 633)2 1, irmá de san Leandro e ele santo Isidoro. O primeiro monxe docu
mentado epigraficamente é Fulgentius, nionacusfam. XpT (ano 543)22. 

~ A medida que avanzamos no tempo irnos coñecendo mellar a institución monás
tica. Estamos no século VI, e xa san Bieito, cara ao 520, vai fundar o seu mosteiro de 
Montecassino, onde escribirá a súa regra. En Hipania os Concilios seguen a lexislar sobre 
o monacato. O Concilio de Tarragona (516) contén varias disposicións que afectan di
rectamente aos monxes: 

l. [Dos clérigos que visiten ás súas parentes para as atender] Cando as vaian visitar, leven 

consigo unha testemuña do seu auxilio, de recoñecida fidelidade e entrada en anos. Se al-



gún desprezar estas as nosas determinacións , se for clérigo, sexa·privado da súa dignidade, 

se relixioso ou monxe, pechado nunha cela dun mosteiro, conságrese á aflición e peni

tencia, onde, como especial castigo, recibirá de orde do abade, por alimento, pan e auga23. 

XI. Aos monxes que saen fóra do seu mosteiro quédalles prohibido o exercicio de calquera 

ministerio eclesiástico, a non ser por mandado do seu abade. Do mesmo xeito, ningún 

deles , é dicir, dos monxes, se converterá en procurador ou apoderado dun negocio xudi

cial, fóra daqueles que reclama o interese do mosteiro. Observando, non obstante, o pres

crito sobre desta materia nos canons da Igrexa das Galias24. 

Destes canons da Igrexa das Galias falaremos máis adiante, nos Concilios de Agde e 
Orleáns. 

~ O Concilio de Barcelona (540), no seu canon X, prescribe que os monxes observen 
o preceptuado no Concilio de Calcedonia ( 451 )25. Son se te o canons que o Concilio, 
celebrado nesta cidade de Bitinia (Asia Menor) , dedica aos monxes: 

III. Os monxes non negocien e defendan causas seculares; IV Honra debida aos monxes . 

Non edificar mosteiros sen o coñecemento do hispo, non abandonar o mosteiro nin reci

bir aos servos para seren monxes sen consentimento do seu dono. O hispo débese preo

cupar dos mosteiros; VIII. Os clérigos, que exercen os seus servizos nos mosteiros, están 

baixo a autoridade do hispo; XV. As mulleres non serán ordenadas diaconisas antes dos 40 

anos ; A.'VI. Os monxes e as mozas consagradas a Deus non poden casar; XXIII Deben mar

char da cidade de Constantinopla os clérigos e os monxes que, sen encarga ningunha do 

bispo, paran moito tempo nela ; XXIV Non facer dos mosteiros habitáculos seculares26. 

~ Por último, é particularmente interesante o Concilio de Lleida (546), especial
mente o seu canon III : 

III. Sobre os monxes ternos por bo se garde o que o sínodo de Agde e Orleáns prescribi

ron. Engádase o seguinte: que con permiso do abade deben ser ordenados clérigos para a 

utilidade da igrexa aque les que fosen aprobados polo hispo. Os bens que son ofrecidos ao 

mosteiro , non quedan sometidos en nada á administración diocesana do hispo. E se algún 

segrar desexa consagrar unha basílica edificada por el mesmo, non ouse en modo ningún 

apartala do réxime xeral da cliocese, baixo o pretexto de que se trata dun mosteiro, ele non 

vivir alí unha comunidade relixiosa baixo unha Regra aprobada polo bispo27. 

VI. Se alguén violar unha viúva penitente ou unha virxe relixiosa, e esta non se quLxer sepa

rar do seu violador, ambos serán apartados da comuñón e do gremio dos cristiáns; pero se 

a que fo¡ violada volvese á santa relixión, só o violador incorrerá na pena decretada, ata 

que faga penitencia pública28. 

O sínodo arriba citado, celebrado na cidade de Agde (Galia Narbonense), en 506, 

dispuxera: 

XIX. As sanctimon.iales non se han de velar antes dos 40 anos; XXVII. Non se ha de cons

truír un novo mosteiro sen permiso do hispo , nin ordenar clérigos aos monxes preguicei-
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ros, sen o testemuño do seu abade, nin admitir un monxe noutro mosteiro sen o permiso 
do seu abade; se fose preciso ordenar de clérigo a un monxe, fágase co permiso do seu 
abade; XXVIII. Os mosteiros de mulleres hanse de construír lonxe dos de monxes; XXX

VIII. Os monxes non deben andar a vagar sen cartas recomendaticias , nin se han de reti
rar a celas solitarias, separados da congregación; LVI. Os abades non poden vender nada 

sen llo notificar ao bispo; LVII. Un abade non pode ter dous mosteiros; LVIII. Non se 

poden erixir novas mosteiros ou pequenas congregacións de monxes sen autorización do 
bispo29. 

O Concilio de Lleida tamén remite a outro Concilio celebrado nas Galias, o de Orle
áns, para completar as normas relativas aos monxes. Nesta localidade gala celebráronse 
dous Concilios, nos que se lexisla para os monxes. No Concilio I de Orleáns, tratan dos 
monxes os canons: 

XV. Os abades han de estar babm a autoridade dos bispos; os monxes bai,xo a obediencia 

e respecto do abade. Todo o que posúan os monxes débeno entregar ao abade, consonte 

a Regra . Os monxes preguiceiros han de ser apresados polo bispo. O abade ha de castigar 

estes monxes consonte a Regra, e non ha de admitir o monxe alleo; XVI. Non lle será 
permitido ao monxe ter pano nin zancas no mosteiro; A'VII. O monxe, se casara, nunca 

poderá obter un cargo eclesiástico; XVIII. O mo.nxe, sen o permiso do bispo ou contra a 

vontade do seu abade, non constrúa unha cela para si, abandonada a congregación do 
mosteiro30. 

E no Concilio 11 de Orleáns, conteñen disposicións que afectan aos monxes os 
cano ns: 

VIII . Os clérigos distinguidos, se cometesen adulterio, depostos do seu oficio, reclúanse 

de por vida nun mosteiro; XIX. Os raptores das virxes consagradas ou das que se dispoñen 

a selo excomúnguense ata a fin da súa vida, pudendo só recibir o viático en perigo de 

marte. Se a raptada consinte en vivir co raptor, excomúnguese de igual maneira. E o 
mesmo debe dicirse das penitentes e das viúvas; XXVI. Aos abades, presbíteros e restan

tes ministros non lles está permitido dispoñer de ningunha das causas eclesiásticas, sen 
o permiso do seu bispo3 l. 

Momento galaico 

~ O mesmo ca no resto de Hispania, a primeira vez que na antiga Gallaecia se ma
nifesta documentalmente o monacato, faino mediante o testemuño da entrega a Deus 
das mulleres, neste caso representado por Exeria, posiblemente membro dunha comu
nidade feminina. Exeria sería unha monxa peregrina do século IV, que percorre Terra 



Santa durante os anos 381-384. A súa viaxe, iniciada cara ao ano 380, recóllea ela mesma 
nunha especie de carta-diario (Itinerariuni)32, que envía ás súas irmás de relixión, a quen 
chama dominae uenerabilis sorores e dominae sorores33, e no que lles narra o que ve na 
súa viaxe, especialmente todo o relacionado cos lugares inmortalizados na Biblia. O tes
temuño de Exeria proba, unha vez máis, a existencia de mulleres consagradas a Deus 
(Deo uotae) en época tan temperá, se ben descoñecemos o seu xénero de vida. San Va
lerio, non sabemos se por anacronismo, ou porque dispuña dalgún documento que así o 
dicía, chámaa monxa (sanctimonialis)34 . 

Aínda que non está probada a patria de Exeria, é probable que certas palabras de san 
Valerio (t 695), na súa carta escrita aos monxes do Bierzo en loanza de Exeria, fagan 
referencia á parte occidental de Hispania, a Gallaecia. Ao comezo da súa carta, san Vale
rio establece unha relación de temporalidade, e parece que tamén de causalidade -e, 
por conseguinte, de localización-, entre o momento da viaxe de Exeria e o estado do cris
tianismo "cando noutro tempo o feliz renacer da fe católica e a inmensa claridade 
radiante da sagrada relixión enchían finalmente de luz, ao tardo paso do tempo, a extre
midade desta rexión occidental"35. Parece indicarse aquí que Exeria era natural desta 
rexión. Pero é cara á fin da carta cando o di claramente: "Ela, nada no extremo litoral do 
mar Océano occidental, deuse a coñecer a Oriente''36. Apoiada nestas palabras de san 
Valerio, a crítica é practicamente unánime ao afirmar que Exeria era da parte máis Occi
dental de Gallaecia. De Galicia? 

-i> Co~trariamente a canto se di en numerosos estudios sobre a relación e influencia 
do priscilianismo no monacato, especialmente no galega, absterémonos de afirmar que 
existira influencia ningunha positiva ou negativa. Por máis que lemas e relemos os es
critos dos priscilianistas e dos antipriscilianistas, pasando polos Concilios da época37, 

non achamos o menor dato que probe unha relación directa do priscilianismo co mo
nacato hispano. Como máximo expoñente, advertimos uns trazos de ascese nalgunhas 
persoas ou escritos priscilianistas, sen as relacionar coa institución monástica ou ere
mítica, ou as palabras que as definen, como monasteriun1, monaclius, deuota, eremita, 

anachoreta, etc . 
Cremas que o vínculo entre monacato e priscilianismo parte dun fragmento do canon 

II do Concilio de Zaragoza ("Nin se escondan no máis apartado da súa casa ou dos mon
xes aqueles que perseveran nestas crenzas, senón que sigan o exemplo dos bispos, e non 
acudan ás facendas alleas para celebraren reunións") e do canon IV do mesmo Concilio 
("Nos vinteún días que hai entre o 17 de decembro ata a Epifanía, que é o 6 de xaneiro, 
non se ausente ninguén da igrexa en todo o día, nin se oculte na súa casa, nin marche á 
súa facenda, nin se dirixa aos montes nin ande descalzo, senón que asista á igrexa") . Xus
tifican estes canons algún tipo de relación entre o priscilianismo e o monacato ou o ere
mitismo? Cal? Positiva ou negativa? No mellar dos casos, merecería que se lle dedicasen 

longas páxinas cheas de suposicións? Ao noso xuízo n,on. 
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Pero hai máis, opinamos que difícilmente se poden relacionar estes canons38, e algún 
outro deste Concilio, co priscilianismo. Non os pon en relación o propio Concilio, que 
nin sequera nomea ao priscilianismo. Nin o contido dos canons do Concilio de Zaragoza 
aparece entre a doutrina priscilianista condenada pola Igrexa, así como tampouco na 
defensa que fan de si mesmos os propios priscilianistas; sinal de que ninguén os acusou 
a eles, en particular, dalgunha destas prácticas condenadas no nomeado Concilio. Ao 
noso entender, estes canons atribuiríanse historicamente aos priscilianistas porque sabe
mos que, segundo Sulpicio Severo e o Concilio I de Toledo, Prisciliano e os seus segui
dores - "e a herexía que este urdira'', engade o Concillio de Toledo- foron condenados 
no Concilio de Zaragoza. A conclusión parece lóxica, pero, onde están as condenas de 
Prisciliano e os seus? Por que estes canons son priscilianistas? Algúns non o son, coma 
o V e o VIII, por exemplo. Indubidablemente as actas deste Concilio están incompletas; 
polo tanto, nada avala que os canons de Zaragoza conservados teñan que ser necesaria
mente antipriscilianistas. 

-t Outro personaxe desta época, utilizado con frecuencia para engrosar a nómina 
de escritores galegas, é Baquiario, "fuxido da súa patria para conservar a súa integridade 
física"39, segundo di Gennadio no seu De viris illustribus. Baquiario é autor do De fide 
contra o priscilianismo, e dun escrito de tema monástico, o De reparatione lapsi ou Epis
tula ad Ianuariuni, unha persuasiva carta dirL"Xida ao abade ]anuario que para que reci
bira no seo da comunidade a un monxe, amigo seu, que "esvarara", ao deixar o mos
teiro para ir vivir cunha monxa . Baquiario escribe as súas obras arredor do ano 400 . 

É posible que Baquiario fose hispano, pero en modo ningún se pode afirmar que o 
fora, e menos que for galaico ou galega. Nada proban ao respecto a súa persecución pola 
fe nin o seu escrito contra a herexía de Prisciliano; noutras partes e por outras herexías 
houbo persecucións, e o priscilianismo non se pode circunscribir documentalmente, nin 
exclusiva nin principalmente, ao territorio da actual Galicia, sen máis matizacións. Que
demos, xa que logo, nesta cuestión coas palabras do profesor Díaz y Díaz, tantas veces 
paradigma de investigadores: "Nótese que non consta , nin sequera a través de Genna
dio (uir. Ill. 24, ed. Richardson), que fose hispano de nación, senón que se deduce das 
súas afirmacións e relacións cunha certa herexía que non denomina, pero adóitase iden
tificar coa priscilianista; por isto non querería partir destas pasaxes e situacións de 
Baquiario para caracterizar a provincia de Galecia, a fin de non incorrer en tautoloxía"40. 
O De reparatione lapsi, non obstante, é de gran utilidade para coñecer a natureza do 
monacato deste tempo, tan falto de testemuños . 

-t O hispo-historiador hispano-romano, Idacio (t 4 70) era natural da Limia, segundo 
o seu propio testemuño (Idatius Prouinciae Gallaeciae natus Lenúca ciuitate). No seu 
Cronicón, ao narrar os feítos acorridos no 456, achega un dato precioso sobre o cristia
nismo da cidade de Braga e, en particular, sobre a existencia de "virxes do Señor". Di así: 
"O rei Theuderico, dirixíndose co seu exército a Braga, última cidade da Gallaecia, o 



28 de outubro, domingo, aínda que incruenta, füm unha destrución da cidade triste e 
digna de ser chorada. Apodéranse de gran número de cativos romanos ; os templos dos 
santos son destruídos; os altares son derrubados e derruídos; as vüxes de Deus son ex
pulsadas de alí, aínda que conservando a súa pureza ; os clérigos despoxados das súas 
roupas ata deixar nu o pudor; os homes e as mulleres mesturados cos nenas ; todo o pobo 
expulsado dos lugares sagrados onde se refuxiara"4I. 

~ Para a Gallaecia apenas dispomos de monumentos epigráficos cristiáns , e ningún 
que documente o monacato. O único que podería existir42 está evidentemente anteda
tado, por unha mala lectura dos autores antigos , ou "pódese moi ben supor un erro na 
pedra orixinal, xa que non é raro encontrar o D no canto do T'43· 

~ A personalidade máis interesante deste período, en relación co monacato, é, sen 
dúbida, san iVIartiño Dumiense ou de Braga, chamado así porque fo¡ o primeiro hispo 
de Dumio e despois arcebispo de Braga. Era natural da rexión de Panonia (Hungría) . 
Queremos salientar este dato, porque hoxe, sen razón ningunha de peso, e facendo caso 
omiso do que din del o seu propio epitafio44 e os escritores contemporáneos, como Ve
nancio Fortunato45, san Gregario de Tours46 e santo Isidoro de SeviJla47, púxose en dú
bida a súa orixe panonia48, interpretando que Pannoniis gernitus do seu epitafio débese 
entender como "descendente de panonios", no canto de "nado nas Panonias"49. Que era 
de Panonia confírmano os testemuños anteriormente citados, incluso o difícil verso do 
seu amigo Fortuna to: Pannoniae, u t perhibent, veniens e parte Ouiritis, que literalmente, 
con toda probabilidade, se debe traducir: "Que vén, segundo din , da rexión da romana 
Panonia", non "que vén das partes de Roma", omitindo a palabra Pannoniae. San Mar
tiño era panonio, non romano. 

San Martiño ch ego u por mar a Gallaecia cara ao 5 50, e morreu o 21 de marzo do ano 
579 , segundo o antigo Breviario da catedral de Braga. A súa vertente monástica, quizais 
sexa o que mellar coñecemos del. Sabemos que fundou o mosteiro-bispado de 'Dumio, 
como se di no X Concilio ele Toledo (656), con ocasión da lectura do "testamento ele san 
Martiño, ele gloriosa memoria , hispo da igrexa ele Braga, el~ quen se sabe que construíu 
o mosteiro ele Dumio"so. O hispo que presidía este mosteiro coñecíase como un episco

pus sub regula, era un hispo que vivía baixo unha regra monástica5 1. 

Se ben non coñecemos ningunha outra fundación súa52, santo Isidoro de Sevilla di que 
san Martiño "fundou mosteiros" (monasteria condidit)53. Descoñecemos, igualmente, se 

san Mar.tiño ditou algunhas normas para rexer estes ou outros mosteiros das súas dioce
ses. Pero si conservamos a tradución que do grego fixo das Sententiae PatruniAegyptiorum54, 

e o libro De uitis Patrum ou Verba Seniorum,55, traducido do mesmo idioma polo diácono 
Pascasio a petición de san Martiño, obras destinadas a moldear o corazón dos monxes e 
que, se ben non conforman unha regra propiamente dita, enriquecen a literatura monástica 
e, sen dúbida, tivéronas presentes os futuros lexisladores monásticos hispanos. Loxicamente, 
o ambiente que í·espiran estas dúas obras é o propio do austero monacato de Oriente. 
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Como o seu nome indica, as Sententiae Patruni Aegyptiorum son pensamentos ou 
máximas de perfección interior. Son, en total, 11 O máximas ou respostas, que diversos 
abades (chamados abbas, pater, senex) dan motu propio ou a petición dalgún monxe 
(monaclius, frater), nas que se compendian unha serie de virtudes que deben adornar a 
vida dos monxes, ou de vicios que deben ser erradicados. A humildade é a virtude máis 
eloxiada (en 27 sentenzas), séguena, a bastante distancia, a dor dos pecados , o temor de 
Deus, a medida do falar, a oración, o silencio, a pobreza, o espírito de Deus, a supera
ción do traballo e o sufrimento, e o amor de Deus. Un bo número de sententiae (doce) 
están dedicadas aos malos pensamentos (cogitationes). Aínda que con menor frecuen
cia, tamén se trata a morte, o Xuízo, a Salvación, as paixóns, as tentacións, a frugalidade, 
a caridade, a meditación oculta, o xaxún, as vixilias nocturnas, o rezo das Horas Canó
nicas, etc. A .resposta que o abade Moisés deu ao abade Silvano (sententia 109) vén ser 
a síntese do que ha de ser o auténtico monxe. 

As Vitae Patrum Graecorum, que o presbítero e abade Martiño lle encargou a Pasca
sio que traducira do grego ao latín, tratan os mesmos ou parecidos temas que as Sen
tentiae, e tamén están compostas a base de preguntas e respostas, coa diferenza de que 
unhas e outras van agrupadas por capítulo (do I ao XLIV) cada un co seu respectivo título 
ou materia (CAPÍTULO I: Contra a voracidade e os desexos da gula, e así sucesivamente). 

-f Ao pouco tempo de chegar san Martiño a Gallaecia, toma parte no Concilio I de 
Braga (561), como hispo de Dumio. Despois dun longo período de reis arraianos, do 456, 
(Theuderico) ao 559 (Teodomiro), á finé posible reunir en Concilio os bispos da pro
vincia de Gallaecia na igrexa metropolitana de Braga. Entre os acordos que toman, un, 
o canon X:V, aféctalles aos monxes: "Se algún clérigo ou monxe ten na súa compañía 
algunhas outras mulleres como adoptivas que non sexan a nai, ou irmá, ou tía, ou outras 
unidas a el con parentesco próximo, e convive con elas, como ensinou a secta de Pris
ciliano, sexa anatema"56. 

Como metropolitano de Braga, san Martiño preside o Concilio II de Braga (572), no 
que se publican os Capitula Martini, ou canons dos concilios dos primitivos Padres 
Orientais, seleccionados por san Martiño e por todo o sínodo bracarense, sobre os clé
rigos e segrares, e traducidos do grego polo propio san Martiño. O canon XXXI trata "da 
muller consagrada a Deus que peca ou contrae matrimonio". Este canon da igrexa orien
tal, xa o recollera o Concilio I de Toledo, no seu canon X:VI. 

Momento galega 

A medida que, do xeral (Hispania, Gallaecia), nos achegamos ao particular (Galicia), 
diminúe o número dos testemuños monásticos, e atrásanse no tempo. É moi pouco o 
que sabemos do monacato propiamente galego antes do século VII. 



~ O documento literario máis antigo para rastrear a organización e o número das 
comunidades cristiás, precursoras do florecemento parroquial e monástico medieval, é 

a Divisio Theodomiri, probablemente de mediados do século VI, na que por vez primeira 
ternos novas dun mosteiro e, polo tanto, de vida ascética institucionalizada, en terras da 
actual Galicia. Ao nomear as "igrexas" (ecclesiae) da metrópole de Braga, clise, en último 

lugar, da diocese de Britonia, predecesora da actual Mondoñedo: "Á Sé dos bretóns [per
tencen] as igrexas que hai entre os bretóns, xunto co Mosteiro Maximi, e as que hai entre 
os ástures"57 . 

Este mosteiro da época sueva, non localizado, posiblemente estaría situado en Santa 
María de Bretaña, (Concello da Pastoriza, Lugo) ou en San Martiño de Mondoñedo 

(Concello de Foz, Lugo) . Compartimos a opinión de Oíaz y Díaz, para quen o nome 
Maxinú corresponde, debidamente latinizado, a Mailoc58, hispo da Sé de Britonia, que 
asiste a varios Concilios da época. 

~ O primeiro testemuño, neste caso epigráfico, de vida monástica podería ser a 
inscrición de San Pedro de Rocas (573), considerada como fundacional. Non obstante, 

"non ternos a certeza de que a lápida achada en Rocas pertenza a este mosteiro, e de que, 

supostamente, a pertenza sexa fundacional"S 9, como xa describimos hai algún tempo 

(1998), e sería longo de tratar aquí. 
Esta inscrición, gardada no Museo Provincial de Ourense, di así: 

+ HEREDITAS : N 
EVFRAXI : EVSANI : 

QVINEDI : EATI : FLAVI : 

RWE : ERA : DCXI : 

Por outra parte, o estudio da igrexa primi
tiva, as sepulturas que a rodean, a lápida epi

gráfica e o soporte de altar encontrado na 
mesma igrexa non dan luz suficiente como para 

que coñezamos a verdadeira antigüidade e o 

primeiro destino de Rocas , que, se o supoñemos 
eremítico, dedúcese máis ben pola compara

ción deste lugar con outros onde se afirma 

existiu esta orixe. 
O primeiro documento conservado de Rocas, do 23 de abril de 1007, recolle a tra

dición da reconstrución do mosteiro feita por Gemondo, en tempos de Afonso III (886-
910)60. No mesmo privilexio, Afonso V confirma a San Pedro de Rocas todas as posesións 

que lle foran concedidas por Afonso III, xa que a documentación do mosteiro perecera 

nun incendio provocado polos nenos da escala monástica. 

lnscrición de San 
Pedro de Rocas . 
Museo arqueolóxico 
provincial de 
Ourense 
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-;-? No espazo xeográfico de Galicia, xa no século VII , moi probablemente houbo va
rios mosteiros, algúns incluso de posible fundación froitosiá, hoxe descoñecidos. A san 
Valerio, eremita e monxe do Bierzo, atribúeselle a vida de san Froitoso (Vita sancti Fruc

tuosi) , tamén monxe e eremita no Bierzo, escrita cara ao 6 70-68061. No capítulo VI da 
Vita nárrase a fundación do mosteiro de Rufiana, actualmente San Pedro de Montes 
(León), e despois "nos confíns do Bierzo e da provincia de Gallaecia62 edificou o mos
teiro Visuniense"63, que fo¡ identificado con San Fiz de Visuña (Concello de Folgoso 
de Courel, Lugo)64. O capítulo VII corresponde ás fundacións froitosiás "noutra parte 
de Gallaecia, á beira do mar": a do mosteiro Peonense e a que realizou na pequena illa 
que descubriu "nunha afastada baía do océano"65. Por último, o capítulo VIII trata dos 
discípulos de san Froitoso, entre os que se encontra Eudisclo, que levantou un mosteiro 
nun lugar moi apartado chamado Castruni Leonis66 , relacionado por Antonio de Yepes 
cun famoso mosteiro da provincia de Pontevedra67, aínda que, posiblemente, o mosteiro 
de Castroleón non era galego68. 

Aínda con ser interesantísimo o labor fundador de san Froitoso, eremos que fo¡ máis 
transcendental o feito de ser autor da Regula monachoru.111, escrita, sen dúbida, para os 
seus monxes do Bierzo, pero que, estamos convencidos disto, tamén foi amplamente 
seguida en numerosos mosteiros galegas antes de adoptaren a Regra de San Bieito, non 
antes do século X. 

-i> O mosteiro de San Xulián de Samos é de mediados do século VII , e o primeiro que 
chegou ata os nosos días. Aínda que a súa definitiva historia arrinca da restauración le
vada a cabo polo abade Senderico, no ano 92269, a inscrición antiga, achada en 1753 , 
escrita en dísticos elexíacos7º, retrotrae a súa existencia aos tempos do hispo de Lugo, 
Ermefredo, que nos anos 653 e 656 asiste aos Concilios VIII (Ermefredus Lucensis Epis

copus) e X (Hermefredus Lucensis ecclesiae eps.) de Toledo, respectivamente. Os clous úl
timos versos da inscrición, hoxe desaparecida, dicían, segundo a interpretación dos 
monxes Gregario Maseda e Ruperto Carrasco: 

HIC IGITVR !VIONACALE DECVS PER SECVLA NITESCAT 
VINCEAT HIC ANIMAS REGVLA SANCTA [TVAJ7' 

Ao século VIII pertencerían Santa Mariña ele Amexeneta (Santa María de Ameixencla, 
Ames, A Coruña) , Santo Esteva de Atán (Santo Esteva de Atán, Pantón, Lugo), Santo 
Esteva e San Paulo ele Calvar (Santo Esteva ele Calvar, Sarria, A Coruña), San Xulián de 
Corio (probablemente no Concello de Melide, A Coruña), Santiago de Meilán (Con
cello de Lugo) e San Martiño de Sperautani (posiblemente en Santa Cristina de Celeiro, 
Concello ele Barreiros, Lugo), te'stemuñados en documentos diplomaticamente sospei
tosos. A verdadeira eclosión monástica galega será durante os séculas IX e X. 

Coa aparición dos prímeiros mosteiros galegas podemos considerar terminada a etapa 
que nos propuxéramos historiar brevemente, a dos escuras comezos do monacato en 
Galicia. 



Natureza da observancia 

Dos testemuños anteriores , e do que sabemos do monacato de Oriente, de onde trae 
a súa orixe o noso monacato occidental, despréndese que a ascese cristiá cristalizou en 
tres maneiras diferentes de vida retirada : a das virxes consagradas, a dos eremitas e a dos 
monxes, cada unha coas súas peculiaridades. 

4 As mulleres ascetas dos primeiros séculas do cristianismo hispano, evidentemente, 
non vivían en clausura , xa que podían entrar en contacto con varóns relixiosos e con 

segrares; podían asistir "honestamente" aos convites, e ían de visita ás casas dos lectores; 

eran visitadas na súa casa polos bispos, presbíteros ou diáconos, en cuxa soa presencia 
podían cantar as antífonas ou ler o lucernario; e por esta liberdade de movementos que 

tiñan , podían cometer adulterio ou casar. Pacían con Deus un pacto de virxindade, 
sancionado nun acto presidido polo bispo ou un sacerdote, no que se cubrían cun veo 

como sinal de entrega ao servizo de Deus. 
Arredor do ano 380, a idade mínima para profesar, ou recibir o veo, eran os 40 anos 

(Concilio de Zaragoza). Esta debeu de ser por moito tempo unha práctica da Igrexa, por
que o Concilio de Agde (506), no seu canon XIX, aínda establece que "as mulleres entre

gadas a Deus (sanctinioniales) , unha vez que se probaran a súa vida e costumes, non se 

velen antes de facer os 40 anos". A mesma idade que, segundo o canon A.'V do Concilio 
de Calcedonia ( 451 ), debían ter as mulleres que foran ordenadas de diaconisas. Se, así, 
no Concilio I de Toledo (397-400), e noutros , se lexisla para a "muller nova" consagrada 

a Deus (puella Dei; virgo Deo dedicata), será porque a idade temperá tería lugar a pro
mesa de facer o voto de castidade e de entrega, mentres que a profesión sería aos 40 
anos . Equivalería á nosa restrición de noviza e profesa, que, eremos, se manifesta no 
canon XIX do Concilio Il de Orleáns contra "os raptores de virxes consagradas (profesas) 

ou das que viven pensando selo baixo promesa (novizas)"72 . 

A maior parte destas disposicións, polo que estamos a ver, non son propias da Igrexa 
hispana, senón importadas xunto coa propia institución. Sirva como exemplo o que se 

dixo sobre a penitencia das mulleres consagradas que pecasen ou contraesen matrimo
nio : o canon XVI do Concilio I de Toledo (397-400), que regula estes comportamentos, 

é un canon dun concilio oriental que, case dous séculas despois, traducido do grego por 

san Martiño Dumiense, é publicado polo Concilio II de Braga (572), como canon XXXI 
dos Capitula Martini. Recórdese tamén a doutrina monástica dos Concilios de Agde, 

Orleáns e Calcedonia, feíta propia polos país conciliares hispanos. 
Aínda que non é un testemuño directo sobre a Profesión monástica do monacato 

feminino, é de grande importancia o canon IV do Concilio X de Toledo (656) referente 

á Profesión das viúvas que clesexan entrar en relixión, xa que é manifesto o paralelismo 

que existiu entre ambos modos de profesar. Este canon simplemente engade unhas dis

posicións, "permanecendo intactas as antigas regras": 
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"Que a viúva que quixer obter o santo estado de relLxión faga a profesión ante o bispo ou 

o ministro, a quen ela acudise ou se presentase a ela, por escrito e asinada por ela, sexa 

por medio do seu signo ou coa súa sinatura, na que se diga que abraza o estado de reli
xión, e que o observará perpetua e invioladamente, e daquela recibindo do bispo ou do 

ministro o hábito adaptado aos costumes da relixión, usarao continuamente, sexa mentres 

está a descansar no Jeito, sexa a andar por calquera lugar. E este hábito peculiar non será 
de varias cores ou de varios panos , senón un hábito relixioso, e non confundible, que careza 

de variedade de cor e de diversidade no xénero, de maneira que sen deixar lugar a dúbida 

sobre o seu traxe, este sexa só o propio da santa relixión e adecuado ao seu sexo, para tes

temuño da súa honradez. E con obxecto de que en <liante non quede dúbida ningunha, 
cubrirá a súa cabeza cun veo de cor vermella ou negra, dende o mesmo intre que abrazara 

a relixión, para que mentres leve este signo de santidade aprobada, alí onde ninguén poida 

deixar de velo, en ningunha parte se cometan ousadías detestables"73. 

De feíto , o que coñecemos da Profesión das monxas polo Liber Ordinum-74, o ritual 
da Igrexa visigoda anterior á invasión musulmá, cadra esencialmente coa Profesión das 
viúvas. 

Pasamos insensiblemente da muller recluída na súa casa á claustral. É que, en rea
lidade, non coñecemos o intre no que xurdiu o primeiro mosteiro feminino . Supoñen a 
existencia destes mosteiros o Liber Ordinum e o Concilio X de Toledo. Posiblemente, a 
liberdade de movementos de Exeria, e a súa demostración de medios económicos, nos 
estean a indicar a súa pertenza aínda a un grupo de Deo uotae que vivía a súa entrega a 
Deus nas súas propias casas . O primeiro testemuño hispano de mulleres (sorores, vir

gens) sometidas a unha superiora (senior, señora) e a unha regra (uiuentes in monasteriis 
regulariter) achámolo na regra que san Leandro (t 600) escribiu para a súa irmá Flo
rentina75, cara ao ano 580. Neste tratado sobre a virxindade, ou regra-epístola, déixanos 
san Leandro o testemuño de que no seu tempo aínda permanecían os dous modos de 
vida: as mulleres que vivían no mosteiro76, e as que facían vida particular nas cidades, 
habitando en celas illadas, cos seus conseguintes perigos77; a vida das primeiras, segundo 
san Leandro, traería a súa orixe dos hebreos, dos tempos apostólicos, mentres que a das 
segundas se introduciu na Igrexa pola práctica dos xentís, ao non poderen os apóstolos 
reducilos ao seu xénero de vida, e permitirá Igrexa de orixe xentil vivir como particula
res e usar dos seus bens propios78. 

-i> Se ben é certo que, historicamente, na súa orixe, o eremitismo precedeu ao mo
naquismo; o noso monacato non tivo por qué repetir os mesmos pasos có monacato 
oriental, xa que, cando se empezá a practicar en Hispania a vida ascética, esta era con
tinuadora claque! monacato nado en Oriente, había non moito tempo. De feito, as ma
nifestacións eremíticas , no noso occidente peninsular, non se coñecen ata o século 
VII, cos grandes solitarios bercianos, san Froitoso e san Valerio, xustamente no mesmo 
tempo no que ternos novas das primeiras fundacións monásticas. Non hai, pois, unha 



relación de causa-efecto entre o eremitismo e o cenobitismo galaico. De aí que ha,'1'.a que 
evitar repetir o tópico introducido en case todas as publicacións monásticas, consistente 
en afirmar, sen a menor proba, que moitísimos dos nasos mosteiros, se non practica
mente todos, teñen unha orixe eremítica. 

Nas nasas terras, o eremitismo histórico, como forma máis austera de vida, fo¡ prac
ticado por persoas que xa coñeceran a vida do mosteiro, ou incluso estaban ne!. A vida 
solitaria era unha posibilidade ou complemento da vida cenobítica. Grazas á Vita sancti 
Fructuosi e aos escritos autobiográficos de san Valerio, coñecemos a natureza dalgunhas 
prácticas ascéticas dos eremitas, e a dos lugares onde as exercitaron. 

-f Dado por suposto que, practicamente dende os primeiros tempos do cristianismo, 
houbo vida monástica alí onde este se implantou , e que, polo tanto, tamén acorría o 
mesmo aquí entre nós, falta por coñecer a clase de observancia monástica anterior ás 
primeiras regras coñecidas. Curiosamente, na Península Ibérica case todas as regras mo
násticas adóitanse asociar, con fundamento desigual, a un mosteiro determinado79; é 
dicir, os mosteiros e as regras aparecerían ao mesmo tempo. Ocorrería sempre así? Cada 
mosteiro tiña a súa propia regra? Algo disto debeu de haber. Sería esaxerado afirmar que 
houbo tantas regras coma mosteiros ou, o que é o mesmo, que o número de lexisladores 
monásticos correu parella ao dos mosteiros. Máis ben eremos que todos os mosteiros 
tiñan unha regra propia, aínda que non necesariamente a mesma nin sequera nunha 
mesma rexión. 

É unha tese moi enraizada entre os estudosos do monacato hispano, que os mostei
ros anteriores á regra de San Bieito se gobernaban polo que eles chaman a regula núxta, 
un compendio de Regras monásticas, das que o abade escolmaba o que cría máis con
veniente para gobernar o seu mosteiro. E no suposto de que un texto tan explícito, coma 
o do Concilio de Lleida (546), diga que non hai mosteiro "de non vivir alí unha comu
nidade relixiosa baixo unha regra aprobada polo bispo", interpretan que esta regra, na 
liña da regula mixta, débese entender como unha imposición dun libro escolma de varias 
regras, de entre as cales o abade, un tanto discrecionalmente, establecería a observan
cia do mosteiro. Opinamos, non obstante, que, polo menos dende mediados do século 
VI, no fo¡ así, senón que os mosteiros se rexerían por regras concretas, recoñecidas, se 
non impostas, polo bispo, como establece o Concilio de Lleida . Máis, contra a doutrina 
da regula núxta, tendo como aval unánime a doutrina de numerosos textos conciliares e 
non conciliares, o testemuño das propias regras monásticas hispanas e non hispanas, e 
unha numerosa documentación medieval monástica, afirmamos que a regra do mostei
ros era unha, escrita e independente da vontade do abadesa. 

É difícil, non obstante, indicar cál podería ser o contido das regras monásticas dos 
primeiros mosteiros hispanos. Dende lago, eremos que xa se lle había de chamar regra 
á recompilación de normas homoxéneas destinas a regular a vida do mosteiro, porque as 
Regras xa eran unha realidade no monacato de Oriente. Incluso poderían ser utilizadas 
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algunhas destas , pois non en van , como xa repetimos varias veces , o noso monacato 
naceu en Oriente e enriqueceuse en Occidente. En xeral , poderiamos afirmar que os 
mosteiros se rexerían polas "normas dos Santos Padres" (doctrina sanctorum Patruni ). A 
fin da Regra de San Bieito (primeira metade do século VI) oriéntanos sobre a clase de 
norma disciplinarias e de perfección interior, que presidirían o monacato anterior a el : 

"Escribimos esta Regra para que , observándoa nos mosteiros , cleamos mostras de que 

ternos un tanto de honesticlade de costumes ou un principio de conversión. i\!Iais quen 

ten présa para chegar á perfección, ten ao seu dispor as ensinanzas dos Santos Padres, 

cuxa observancia conduce aos homes cara ao máis alto da perfección. Pois , que páxina ou 

palabra, inspirada por Deus no Antigo ou Novo Testamento, non é norma rectísima de 

perfección? Ou que libro dos Santos Católicos Padres non repite isto, para que chegue

mos polo recto camiño ao noso Creador? E tamén as Colacións dos Padres , e as súas Ins

titucións e Vidas , e igualmente a Regra donoso santo padre Basilio, que son, se non , medios 

para que alcancen a virtude os monxes observantes e obedientes?"81. 

-% Antes de finalizar esta rápida visión dos momentos precursores do florecemento mo
nástico galega, queremos facer unha alusión á Profesión monástica masculina, tal como 
a coñecemos dende a época visigótica, grazas ao Liber Ordinuni. Os varóns que se que
rían comprometer a obedecer a un abade e a unha regra nun mosteiro tiña, en primeiro 
lugar, que elixir ao sacerdote que os ía facer relixiosos , e lle entregaban as tesoiras da ton
sura. O sacerdote, de xeonllos , facía lles a cruz da tonsura, recitaba varias oracións e dá
balles a bendición. A seguir recibían a comuñón. Finalizaba a Profesión co compromiso 
de estabilidade, redactado nun documento asinado polo monxe, e que era depositado so
bre o altar. Todo igual que na Profesión das monxas agás que elas, no canto de tesoiras 
para a tonsura , presentaban ao sacerdote ou bispo o vestido para ser bendicido. 

Sospeitamos que, dende moi cedo, este compromiso individual co mosteiro fíxose 
por escrito; agora ben, non o establecen as regras orientais , e nas occidentais só as de 
San Bieito, Santo Isidoro e San Froitoso. A esta clase de documentos, os pobos xerma- · 
nos chamábanos pactuni . E esta é a razón, ao naso xuízo, pala que no Liber Ordinum, 
na Regula monachorum de San Froitoso, e na Regula Communis, fá lase do Pacto, non 
tendo esta palabra connotacións de tipo heterodoxo, nin senda indicadora dun mona
cato especial, típico do noroeste peninsular. 



NOTAS 

"A11tes del s. \l 111ed. no 11eo có1110 pueda lwblarse de 1110-

uacato en Galicia. Cuando Ag 11 st.í1t dirige a Consencio 
Slt co 11 trn 11Ie11dnciHm. sobre el mio 42 1, nada uos permite 

afirmar que estemos ni ante 11n 111onje ui a11te ungalnico'1 

(DíAZ Y Dí11z, M.C ., "Orígenes cristia nos e n Lugo", Ac
tas del Coloquio Internacional sobre el Bimile11ario ele 
Lugo, Lugo, 1977, no ta 51 , p. 250). 

2 É o caso de Exeria, Prisciliano ou Baquiario, de qu en 
irnos tratar máis adi ante . Da prime ira podemos sos ter, 

con bastante probabilidade, a súa pertenza á provi nci a 
de Gal/necia; do segundo só podemos afirmar que era 
hispa no ; e de Baquiario, nin iso. 

3 "DE L4S VIRGEN ES CONSAGRADAS A Otos, SI COMETIEREN 
ADULTERIO: Las vírgenes consagradas a Dios, si q11ebra11-
taren el voto de virginidad, y co11tin 11are1t vivieJldo en la 
J11isJ11a livim1dad, sin reparar en el delito q11e collleteu, no 
recibiráu la co1111111ió11 11i a1111 alfi11 de s11 vida. Pero si las 
tales 11wjeres, seducidas, o lwbie11do s11c11111bido 1111a vez 
a la debi lidad de la carne, hicieren desp11és pe11iteucia 
todo el tiempo de s11 vida, y se abst11vieren del acto car
nal, recibirán la co111unió11 al fin de m vida, porq11e pa
rece haber t.ropezado 111ás bien ocasionallllente" (VIVES, 

J. , Concilios visigóticos e l1ispa110-roJ11a11 os , Barcelona
Madrid , 1958, p. 4). 

4 Un pouco máis adiante, no a no 380 (Concilio de Za

ragoza) , imos coi'iecer máis datos sobre a profesión des
tas virxes co nsagradas a Deus. 

''QUE SE EXCOMULGUE J\L CLÉHtGO QUE PARA VIVIR LIBRE
J\IENTE QUIERE HJ\CERSE MONJE: Talllbién leyó: si algún 
clérigo, por wrn s11p 11esta va1tidad o solt.ura, aba 11do11ase 
espo11trí11ea 111e11te Sll oficio y q11isiere parecer co 1110 mris 
obsen1a11te de la ley siendo monje que clérigo, debe ser 
expulsado de la Iglesia, de modo que 110 será ad111itido en 
ella si 110 después de J11uc/10 tielllpo de m egos y súplicas. 
Todos lus obispos dijero11: /-lágase así' (VIVES, J., Co11ci
lios visigóticos ... Op. cit., p. 17) . 

6 "QUE Li\S VIRGENES CONSAGRADAS AL SEiVOtl NO tlEC/Bi\N 

EL VELO l·IAS1i\ Li\ EDAD DE CU1\llEN"/i \ AÑOS: AdeJ11ás se 
leyó: No se dé el velo a las ví1ge11es que se co11 sagra11 a 
Dios a11tes de haber probado delm1te del obispo lwber cwn
plido los cuarenta mios. Todos los obispos dijeron: Esta-
111os de ac 11erdo" (VIVES, J., Coucilios visigóticos .. Op. 
cit., p. 18) . 

7 Este ritual, aíncla que mutado ao longo dos séculas, pro

bablemente é o qu e c hegou case ata nós, na cerimo
ni a el e ve lar aos esposos aca bados el e casar. Aínda se 

conserva nalgün s arquivos das nasas parroqui as o Libro 
de casados e velados. E baixo o le ma VELJ\C IÓN, o Dic
cionario de la lengua espmiola di: "Cerelllonia i11stitnida 
por la iglesia católica para dar solelllnidad al 111atri111011 io, 
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rant.e todo el mio, except.o en tie1npo de Ad11ie11to y en el 
de Cuares111a''. 
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9 SULPICIO SEVEílO, Cl1rouica , Jl , 47, edic. de C. f-! J\LM, 

en C .S.E.L. , 1, Viena, 1866, p. 98. 
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fioles , VII, Santander, 1948, pp. 136-7. 

14 Epistolae decreta/es , lll , ed ic. de iVl lG NE, J. P., Patrolo-
gia Latina, XX, col. 629-38. 

15 VIVES, ].. Co11cilios visigóticos .. Op. cit., p. 21. 

16 Ibidem, p. 22. 

17 lbidem, pp. 23-4. 

18 lbidem, p. 24. 
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26 Collectio cm101111111 Saucti Isidori /-lispale11sis ascripta, ed. 
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27 VIVES , ].. Couci lios visigóticos .. Op. cit., p. 56. 

28 lbidem, p. 57. 

29 Collectio ca 11 011 11111 .. Op. cit .. , col. 264-74. 

30 lbiclem, col. 273-8. 

3 1 lbiclem, col. 277-86. 
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34 VALEHIO, N., \lita et epistola beat issime Egerie , edic. de 
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sacre religio11is iu111ensa claritns lu1fos occid11e plage sera 
processione tmule111 ref11/sisset extre111itas, ide111. beatissi 11w 
sa11cti111011ialis l-/eieria fla11111w desiderii gratie diuine suc
ce11sa, maiestntis Do111ini opi.tulante 11irt:ute, tot,is nisilllts 
in.trepido carde inmens111n. totius orbis a1Tipuit iter (V,\
LERIIO N. , Vita et episto /a ... Op. cit., p. 102). 

36 AHCE, A, Itinerario .. Op. cit. , p. 15 . Texto latino: Que 
extre1110 occid1ti 111aris oceaui litare exorta, orienti Jacta 
est cognita (V1\LERIO, N., Vi t.a et episto la ... Op. cit., 
p. 108). 

37 Unicamente o canon XV do Concilio 1 de Braga di que 
os c lérigos e os monxes no tefian na súa compañía, 
"como adoptivas", a outras mulleres que non sexan a 
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non eran propios dos prisc ilianistas. Tamén os condena, 
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Mosteiros prerrománicos ourensáns 

Juan Carlos Rivas Fernández 

Antes de entrar de cheo en materia, convén que expoñamos a nosa opinión sobre os 
antecedentes e cronoloxía dos primeiros momentos fundacionais destes antigos com
plexos monásticos. Mosteiros da Ribeira Sacra con orix~s prerrománicas? En principio 
pódese dicir, sen temor a caer en esaxeración, que probablemente case todos, por non 
dicir todos. En efecto, duns, os máis, ternos novas 
documentais polo menos no século X; doutros, 
como veremos, non poderemos mostrar testemu
ños certos da súa existencia en época prerromá
nica, como máximo quedaría un vago testemuño 
a modo de tradición ou piadosa lenda fundacio
nal, pero en todo caso o máis seguro é que os seus 
antecedentes se internen tamén francamente na 
Alta Idade Media; e, finalmente, dalgúns non se 
poderán sondar en absoluto as súas verdadeiras 
orixes, como entendemos que acorre, por exem
plo , con Oseira para cuxos primeiros tempos 
cenobíticos fundacionais , e a falta doutros datos, 
se veñen aceptando os dos catro santos varóns , 
isto é uns momentos moi tardíos, ben entrado o 
século XI!, e xa practicamente en portas do seu 
paso ao Císter; pero incluso para estes casos 
haberá que botar man da lóxica, de determinadas 
percepcións e doutros detalles, que en definitiva 
estarán a nos denunciar igualmente uns máis que 
probables antecedentes prerrománicos. 

Os inicios do monacato en Galicia -tema que neste catálogo fo¡ reservado con acerto 
a José Freire Camaniel-, están evidentemente no máis simple, persoal, solitario e rigo
roso anacoretismo, e tamén nas manifestacións eremíticas illadas ou ben compostas por 
reducidas comunidades de abnegados crentes, que se sometían a un severo réxime de 
autodisciplina, oración e penitencia dedicado a Deus. Para a consecución destes obxec
tivos precisaban instalarse nun medio natural que, por moi apartado e accidentado que 
fora , permitira unha mínima posibilidade de subsistencia principalmente mediante o 
cultivo de pequenas parcelas e a utilización de pastos para o mantemento dalgúns ani-
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mais; pero sobre todo un medio natural como este da Ribeira Sacra que, reunindo eses 
requisitos, era ademais idóneo polas súas características para conseguir a ansiada e esen
cial vida ascética en paz, retiro e meditación. E certamen te hai que recoñecer que aínda 
hoxe, ante a contemplación da grandiosidade e o silencio imperante nestas marxes flu
viais, e aínda que só sexa por uns instantes, o espírito parece predispoñernos a unha acti
tude de mellar comprensión do seu devir histórico, ante tanta fe e sacrificio aquí vertido 
por aquela intensa confluencia de ascetas. 

Non obstante, parece oportuno recordar que estas actitudes ou drásticas decisións 
de carácter moi persoal, para practicar unha vida de penitencia en retiro, déronse en 
todo tempo e en todas as relixións. Non se pode considerar, por tanto, o fenómeno do 
anacoretismo como xurdido todo el nun determinado intre, nin como resultado dun con
creto período de misticismo ou exaltación da fe; e moito menos poderá ser achacable 
exclusivamente a fenómenos xeofísicos ou sucesos só conxunturais, como era o ache
gado advento do ano mil, segundo se chegou a dicir. En civilizacións máis antigas hai xa 
noticia de numerosos ascetas, ou simplemente "homes santos", que movidos por fortes 
impulsos relixiosos se afastaron do ambiente comunitario das súas tribos ou pobos, reti
rándose a lugares apartados, ás veces case inaccesibles, para se dedicar á vida contem
plativa, á oración, á penitencia, a tratar de alcanzar a perfección espiritual, etc. 

E como complemento do anterior, e dentro dos estados ou actitudes ascéticas que 
puideron xurdir aquí, na Ribeira Sacra, ao longo dos primeiros séculas da Alta Idade 
Media, haberá que distinguir entre eremitismo e cenobitismo; o primeiro, como se sabe, 
limitado a casos persoais e illados, e o segundo practicado xa en grupos familiares ou 
comunidades suxeitas a sinxelas e elementais regras de convivencia, regras que despois 
terían maior adecuación e perfección con San Martiño, San Froitoso, San Valerio, etc. 

Non obstante, ultimamente se formulou a cuestión de ata que punto se pode falar 
coh certa base científica de inicios eremíticos para moitas das orixes de coñecidos mos
teiros galegas. É verdade que os datos sobre o monaquismo eremítico nestas terras son 
realmente escasos, por non dicir nulos, pero esa carencia non debe de conducir a un 
fácil escepticismo, e, pola contra, as percepcións que calquera reflexivo observador poida 
recibir hoxe aquí na Ribeira Sacra, ante tal escenario natural, marcado aínda hoxe de 
restos de antigos asentamentos relixiosos de carácter esencialmente ascético e peniten
cial, vainas levar a considerar que, en efecto, estas marxes do Sil e do Miño eran o marco 
adecuado para que frutificaran aqueles modos de vida, sendo protagonistas moitos sécu
las atrás dunha tradicional actividad~ anacorética e cenobítica, e con especial intensi
dade nos dous definidos períodos que comprenderon practicamente todo o altomedievo. 

A escasa información documental conservada, pertencente primordialmente ao 
século X, alusiva a "fundacións" -en realidade, aínda que non se dicía, frecuentemente 
tratábase de "refundacións" ou "restauracións"-, ou ben a "dotacións" e "doazóns" amos
teiros, grandes ou pequenos, é indicadora en definitiva de que a existencia dos mesmos 
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viña sendo moito máis remota, por suposto máis ca nos tempos iniCiais da Baixa Idade 
Media, e nos finais da Alta, pero tamén a mediados des ta en pleno período xermano visi
gótico. É dicir, que nos primitivos asentamentos nos que despois se desenvolverían 
modestos ou poderosos cenobios plenamente regrados, e moito antes dos tempos en que 
puideron desenvolver a súa actividade fundacional un abade Senior, un Cresconio, un 
Odoario, un san Valerio, un san Froitoso e incluso, quizais en certos casos, un máis apar
tado Dumiense, é probable que xa se encontrasen nestas terras ascetas en total retiro, 
ou ben mínimas agrupacións_ de anacoretas e eremitas -aquí como termos sinónimos e 
no seu sentido funcional igualitario- practicando pola súa con ta e sen suxeición a regra 
ningunha unha severa vida contemplativa e de penitencia. Neste sentido non esqueza
mos o enraizamento deixado polo priscilianismo nestas terras do NO, un movemento 
relixioso que como se sabe entre outras causas predicaba actitudes de retiro físico e espi
ritual, e por tanto un dos xermolos e probable coadxuvante do anacoretismo e cenobi
tismo aquí habido, e que se vería despois revitalizado de man dos citados santos 
bercianos. E pensamos que tamén moito puideron ter que ver nisto nesta e noutras 
terras, as repoboacións odoarianas, en especial nalgunhas das que se citan no denomi
nado testamento maior, do ano 7 4 7. 

Por tanto tendo todo isto en conta, é máis razoable e ata máis lóxico pensar, que na 
maior parte dos casos, si se pode conxecturar que acontecera unha consecuencia ou rela
ción directa anacoretismo e cenobitismo. Parece, pois, un tanto hipercrítica a postura 
dalgúns de considerar como tópico, tamén sen máis, as orixes eremíticas e prerrománi
cas de moitos mosteiros, orixes estas que mentres tampouco se demostre o contrario, 
haberá que entendelos como máis probables, e non ao revés. 

Precisamente esa documentación á que aludíamos, transmítenos a realidade dunha 
práctica usual, aínda que en moitos casos ao parecer conxuntural, con respecto do ª!1ª
coretismo, cando determinadas personaxes, algunhas por certo non de pouca importan
cia, se nos dan a coñ <:; cer como abade ou frade e anacoreta ao tempo. É máis, o 
anacoretismo e o eremitismo puido seguir a ser alimentado polos propios mosteiros, qui
zais ata fins do século XI ou principios do XII, por unha esencial necesidade de tempo
ral reencontro espiritual, ou para cumprir determinadas penitencias e autodisciplinas 
persoais por parte dos compoñentes da comunidade de monxes. Sen dúbida ningunha, 
o que fixo, por exemplo, Frankila en Cachón fo¡ un retiro dese tipo, e non o recolleron 
de alí de boas a primeiras para facelo abade; tamén se pode pensar o mesmo do frater 

da inscrición rupestre da apartada paraxe de Preguntoiro -probablemente pertencente 
á comunidade do inmediato monasterium. Palumbario-, que non parece que estivera alí 
precisamente en réxime de vida monacal senón como anacoreta. E, finalmente, ternos 
o caso ao que alude Ferro Couselo, o do ermitán que morando en solitario á beira do río 
Piuca en 964, pertencía non obstante ao mosteiro de Teman.es. Como xa dixo no século 
XVIII o abade de Santo Esteva de Ribas de Sil, Frei Juan Muñoz: "había tamén particu-
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lares ermidas, para que os exercitados e aprobados na comunidade puidesen rezar só a 
Deus e pelexar brazo a brazo co inimigo". 

Non obstante, as procuras que se poidan intentar sobre a existencia, expansión e 
desenvolvemento aquí da vida dos anacoretas e da máis primitiva actividade cenobítica, 
só os encontraremos en Galicia, e en concreto na Ribeira Sacra, de forma case imper
ceptible e moi esluída pala sup~rposición de máis dun tempo de activ:idade fundacio
nal, que houbo ao longo dos séculas neses centros relixiosos, especialmente no último 
período da Alta Idade Media, e máis concretamente cos mozárabes. 

E citamos a aqueles emigrados de territorio musulmán, -que foron en Galicia, en 
contra do que se di,\'.o, moito máis numerosos e activos do que se ere-, porque precisa
mente a eles lles poderemos deber a súa arte e a súa arquitectura, aplicada á maior parte 
daqueles último·s cenobios e igrexas prerrománicas, isa si, so ás que se puideron permi
tir ser levantadas con certos alardes construtivos e decorativos. Así poderéni.onos referir 
hoxe, polos escasos elementos arquitectónicos deixados, a existentes ou desaparecidos -
cenobios prerrománicos fundados ou restaurados polo xeral nos séculas VIII, IX e X, e 
tamén a outros dos que descoñecendo as súas orixes, poderemos ter tamén razoables 
sospeitas de que no só tiverori unha existencia nese período, senón que ben puideron 
vir da prirneira etapa da Alta Idade Media, is to é, a xermánica, e incluso a algún que por 
estar sobreposto en asentamento anterior de tempos tardorromanos, deducible pala pre
senza de materiais reutilizados desa época, e tal vez directamente conectados con acti
vidades de carácter relixioso, digamos, paleocristián e xermánico -caso do próximo 
complexo de Ternes-, por utilizar unha palabra pouco precisa pero suficientemente 

· entendible. _ 

Os vestixios arquitectónicos prerrornánicos que daqueles eremitorios e cenobios pui
deron chegar ata nós son moi escasos, por non dicir case nulos. Adernais dalgunha ins
'crición que formaría parte do seu edificio orixinal, corno a de Cachón, só algúns 
elementos decorativos dispersos nos poden permitir pensar que, corno dixernos antes, 
sobre todo no segundo período da Alta Idade Media se puido botar man con rnáis fre
cuencia do quefacer dos mozárabes, -sen dúbida asentados tarnén aquí e ao servizo das 
comunidades de monxes-, aínda que sen grandes alardes decorativos pola modestia de 
moitos dos edificios que se levantaran. Non obstante, co pouco conservado pódese 
ensaiar unha valoración da súa calidade, diversidade e características na ménsula de 
Pombar, nas de San Miguel do Canal, practicarnente de similar factura da anterior, uns 
máis "clásicos" capiteis e bases de San Vicente do Miño, na ventaíña monolítica de arcos 
xeminados de San Xoán de Camba, no pé de altar de Rocas e nalgúns detalles que se 
poden percibir nas capelas rupestres deste mesmo rnosteiro. 

E se neste aspecto tampouco nos lirnitasemos á Ribeira Sacra, corno debera de ser, 
porque en definitiva non saímos dun mesmo contexto cenobítico, indubidable prolon
gación claque!, pódese contar con ~lgúns materiais prerrománicos decorativos máis, aínda 



que tamén escasos, como unha celosía e unha ventaíña de arcos xemelgos de ferradura 
de Atán, outra de Eiré, a de San Lourenzo de Melias, a de Santa Catarina de Reza a 
Vella, a ménsula de San Miguel de Bóveda (Amoeiro), unhas moi orixinais ménsulas do 
destruído heremitagiuni de Santa Ouxea ad Portum Abbatis, e pouco máis . 

Pensamos tamén que seguramente na maior parte dos casos, a repetida reutilización 
destes vellos materiais pétreos, de non fácil transporte nas difíciles ladeiras, para servir 
de fundamento e recheo de novos muros, ben puido coadxuvar en boa medida á desa
parición dos mesmos. 

Como reflexión final, digamos que ante os 
datos aquí expostos, por moi numerosos e sig
nificativos que nos parezan no seu conxunto 
para ter unha mínima valoración do acontecer 
histórico eremítico e cenobítico desta parte 
da Galicia interior, ternos que manter fun
dadas sospeitas de que este mundo de "homes 
santos" e de sacrificio, déixanos entrever unha 
realidade aínda máis sorprendente, e de que 
a espectacularidade do fenómeno relixioso 
aquí xurdido e protagonizado por un abne
gado exército de crentes , seguramente con 
carpos escuálidos, por tanta privación asu
mida, pero ao tempo con poderosas almas se
dentas de entrega e amor a Deus, chegou a estar en consonancia coa grandiosidade destas 
silenciosas ribeiras. 

Se temo"s que nos referir a mosteiros prerrománicos na Ribeira Sacra, a tarefa !en 
clous aspectos, dado que se por un os documentos máis antigos en que se citan varios 
mosteiros , estes xa parecen vir arrastrando unha existencia funcional anterior, e dende 
non se sabe cándo; polo outro, en cambio, dásenos a sospeita, con grandes probabilida
des de acertar e, sobre todo, pola simple observación da idoneidade dos seus lugares de 
asentamento, que eses mesmos cenobios, e outros moitos dos que non quedou nin o 
recordo, tiveron as súas orixes e antecedentes en tempos aínda máis remotos, ben como 
modestísimos cenobios xa tamén dende un principio, ou ben como previos asentamen
tos ele anacoretas en solitario, en pequenos grupos, ou ben como simples habitáculos 
eremíticos. Estes últimos tamén en réxime illado, ou funcionando como heremitagium 

ou sistema no que eles se relacionaban, en maior ou menor, medida entre si. 
Ademais de todo isto, como vestixios claros e de confirmación da perdurabilidacle 

dun espírito de anacoretismo, aínda en tempos posteriores e xa en réxime de xenerali
zado cenobitismo, ternos precisamente na Ribeira Sacra e os seus arredores, e tanto na 
parte de Lugo coma na de Ourense, o testemuño das súas dispersas inscricións situadas 

Ménsula mozárabe 
reutilizada no lintel 
da capela de Com
bar, Santo Esteva 
de Riba do Sil 
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en modestos lugares, e outras gravadas en illadas rochas: así, aínda que non están na área 
que nos ocupa, aínda que si no seu contexto, hai que citar a do Monte do Barco ou de 
San Sebastián de Piñeiro, en Trives, a da desaparecida ermida de San Xoán Degolado de 
Pombeiro cos seus sartegos, e a do lugar poboado de San Cosme de (Pombeiro), que xa 
se cita no documento de dotación do couto de Pombeiro do rei Bermuda II en 997, e 
que por novas do Padre Muñoz a Yepes, en tempos de aquel aínda conservaba "unha 
pedra e letreiro de letras góticas e:antigas que din foi habitación de monxes recollidos". 
Tamén, ternos a inscrición dos Penedos do Castro, por riba de Santo Esteva, e dúas ins
cricións rupestres máis, nas manees do Miño, segundo parece con letras dos séculas IX 
ou X, de cuxa existencia ternos noticias certas e que aínda estamos a tratar de localizar. 

Outros testemuños da expansión do eremitismo e cenobitismo, ao abeiro destas 
encaixadas manees dos tramos medio e inferior dos ríos Miño e Sil, especialmente entre 
os séculas VIII e X, dánolos a presenza de varios sartegos illados e inscricións, polo xeral 
rupestres , cuxos caracteres epigráficos encaixan sobre todo no século X -ademais de 
numerosas e illadas cruces, letras e signos de imposible interpretación pero de indubi
dable antigüidade-, deixadas por aqueles sacrificados crentes e diseminadas polos luga
res máis recónditos das manees deses tramos fluviais . Así a do monte do Barco (Trives), 
a ele San Vitoiro do Miño, a de Preguntoiro (Pombeiro), a desaparecida de San Cosmede 
(Pombeiro), as de Cachón e os Penedos do Castro (Santo Esteva de Riba do Sil) , a de San 
Salvador de Vilariño, (P. de Aguiar), Beacán (A Peroxa), etc. E buscando máis polos agres
tes rochedos, é probable que poidan aparecer outras. 

É digno de resaltar tamén , a pesar de que non se fixo notar ata agora, e a falla dun 
necesario, máis completo e sistematizado estudo de prospección e rexistro in situ, que 
en ambas as marxes de todo este territorio ribeirán, tanto a toponimia menor como a de 
paraxes é tamén moi elocuente, xa que en numerosos lugares , a pouco que se procure 
información dos aldeáns máis vellos, encontrarémonos con outro testemuño intanxible 
e silencioso, pero de peso e incuestionable, da tradicional e intensa colonización de ana
coretas, eremitas e cenobitas. Así, tan só a modo de exemplo: Fonte dos Frades , rexis
trado persoalmente en tres puntos distintos , Campo dos Frades , Mosteiro, dúas veces en 
paraxes ou pequenos socalcos onde hoxe non se percibe rastro de nada, Canipa das Tam
bas, As sillas dos freires , Adro Vello, Eirexa Vella, A Capela , Val Sagrado, O Penedo dos 
Penitentes, Cava do Santo, en agulla rochosa e case inaccesible en pleno canón do tramo 
de Parada do Sil, fronte a Vilauxe; tamén a haxiotoponimia, é dicir, a presenza en varias 
paraxes solitarias e sen pegadas visibl~s de habitáculo ningún, seguramente antigas advo
cacións de eremitorios desaparecidos, de nomes de santos como San Vitoiro, 3 veces, 
San Facundo, San Pedro, etc. 

E finalmente , tal como nolo demanda o rigor histórico, non ternos que fuxir por máis 
tempo da cuestión da propia orixe, alcance e razón de ser da denominación de Ribeira 
Sacra. O tema volveuno airear hai pouco Freire Camaniel no último capítulo da súa obra, 
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pero a pesar de todo segue a pesar sobre o mesmo algo así como un tácito e absurdo 
ocultismo. Tal vez algúns, incorrendo en errónea formulación de cálculo, e celosos pro
tectores da xa famosa denominación, adoptada e aceptada hoxe xa por todos, tratasen 
de ocultar a cuestión na crenza de que agramando a verdade, prexudicaría os actuais 
intereses económicos e de promoción destas ata hai pouco marxinadas paraxes da Gali
cia interior. Nada máis absurdo, porque o tratamento desta cuestión debería ter sido 
dende o principio ao contrario, é dicir, coa verdade por diante, sobre todo cando preci
samente unha veraz información do trasfondo histórico destas terras, xunto coa posta en 
valor deste fermoso medio natural, é esencial para a súa promoción. 

Polo tanto, haberá que dicir que o de Ribeira Sacra que segundo parece foi elaborado 
en tempos de Yepes e baseado, polo que se dixo, nun erro de lectura do diploma de Dona 
Tareixa de Portugal, filla de Afonso VI, viúva do Conde de Portugal Don Henrique de 
Borgoña e nai do fundador daquel reino Don Afonso Enríquez. Este documento está da
tado o 21 de agosto de 1124, e no mesmo lese nada menos que por tres veces, clara
mente e sen lugar a dúbidas Rovoira Sacrata, isto é "carballeira sagrada" e non Rivoira 

Sacrata . Non obstante é probable que a suposta deficiente lectura se realizara en reali
dade de xeito premeditado, polo acertado do nome para aplicalo a todo o contexto de ca
rácter eremítico e monacal , que ía xurdindo ao coñecemento dos primeiros investiga
dores , sobre a antiga existencia deste fenómeno en tan apartadas terras de ribeira neste 
tramo do Sil. 

No diploma Dona Tareixa titúlase "raíña dende o mar Océano ata o río Raspalloso 
-que non o Bibei como se adoita dicir-, que corre entre os Tíburos e os Geurros" (aquí 
está unha das marcas de antigüidade dados premeditadamente ao falso documento), 
faise por tres veces mención a unha rovoira sacrata nestes termos: " .... locuni qui dicitur 

Rovoyra Sacrata, qui est in monte de Ramo, territorio Caldelas"; isto é que en realidade ?e 
trataba dunha concreta paraxe, unha carballeira, situada no cauto do mosteiro, no monte 
de Ramo e dentro do te1Titoria medieval ele Calclelas. Os termos xurisclicionais cleste 
cauto, por certo ele moi escasa extensión, eran estes: "per Humm1:um usque Colobrinum 
maiore; deinde per cubitus de Felgoso et per collem qui est ínter Felgosum et Humanum; 

pastea per carreyram maiorem, que ducit ad Nugariam et clauditur per Humanum". 

Sexa como for, o certo é que a adopción clesa feliz e apropiadísima denominación ele 
Ribeira Sagrada fixo xa arrolladora e inapelable fortuna aplicada a estas fascinantes e 
espectaculares terras do curso final do río Sil e do central do Miño. Sobra, pois, tocia 
discusión estéril. Aclemais, non irnos ir contra corrente do que a historia, a fe e o sacri
ficio cluns abnegados crentes confirmaron ao longo ele moitos séculas como unha fer
mosa e incuestionable realiclacle. 

Máis interesante parece, en cambio, a propia subsistencia da tal rovoira sagrada, topó
nimo seguramente certo e antiquísimo, a pesar da falsiclacle do citado documento, e que 
quizais habería que remontar a tempos nos que tal vez puiclo ter mellar xustificación, 
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sobre todo como tradicional topónimo de para,-xe que xa era no tempo de reproducilo no 
citado documento, repetimos, por moi falso que este for. É máis , un nome tal ben puido 
estar vinculado con lendas, prácticas e crenzas de tempos protohistóricos, e, chegados 
aquí, non hai por qué pensar precisamente no cuestionado druidismo coas súas fauces 
de ouro ou cousa parecida. 

É momento xa de facer repaso dos centros monásticos e eremíticos, máis ou menos 
importantes e máis ou menos duradeiros , dos que nos chegou noticia ata os nosos días. 
Cinguirémonos nesta ocasión só aos situados na parte ourensá de a Ribeira Sacra, tal 
como se nos encomendou, e dentro da súa delimitación oficial actual, que non á natu
ral e histórica, para así chegar ata terras de Oseira. Incidiremos tamén unicamente nos 
seus seguros ou probables antecedentes prerrománicos e, como se poderá observar, trá
tase de nada menos que 34 centros relixiosos, número non obstante curtísimo para os 
que podemos sospeitar que xurdiron realmente, pero que aínda así amosa a enorme acti
viclacle anacorética e cenobítica, habida nesta parte da Ribeira Sacra que comprende 
terras ourensás . Con razón Duro Peña x~ dixera, aínda a comezos dos anos 70 do pasado 
século, referíndose á situación de descoñecemento existente nas terras ourensás, que 
"fóra de media <lucia de especialistas, ninguén sospeitaría nunca as dimensións <leste 
trasfondo monacal donoso subsolo histórico. Pisamos terra de monxes .. ". 

Comezando de Leste a Oeste, e seguindo o curso do Sil, ternos primeiro o antiquí
simo mosteiro de San Xoán de Camba (Caldelas), que xa aparece na súa historia coñe
cida como dúplice e sendo fundado, segundo algúns en 950, polo bispo Diego de 
Ourense -identidade esta que nos aclarou perfectamente no seu momento Quintana 
Prieto-, e despois coa doazón por este mesmo prelado no ano 963 á Igrexa de As torga. 
Non obstante, é máis que probable que a súa existencia veña de moito antes e que, á 
vista do alí exhumado polos arqueólogos, este cenobio do século X se considere como 
unha consecuencia directa , ou superposición de sucesivas fundacións e refundacións 
dende os inicios da Alta Idade Media. Tamén se pode considerar que, polo menos, un ha 
das súas antigas obras de fábrica fo¡ levantada en estilo mozárabe, segundo se desprende 
da ventaíña monolítica de arcos xemelgos alí aparecida. 

Outro mosteiro fo¡ o de San Paio da Abeleda (Caldelas), situado en magnífico lugar 
no centro do fermoso val de Abeleda, preto do Sil. As súas orixes e historia están sumi
das no misterio, aínda que polo Tombo de Celanova si ternos novas del en 934, con 
motivo clunha cloazón que se lle fai . 

Do mosteiro de Santa Tegra da Abeleda (Caldelas), próximo ao anterior, hoxe igrexa 
parroquial, sábese que Xi mena Gutiér~ez fa¡ doazón en 1087 ao abade Paio do mosteiro 
de Celanova, da cuarta parte do "niosteiro quod adiacet in terra de Ablaneta vocabulo 
Sancta Tecla"I. 

Santa Marta de Fon tao (A Teixeira), cenobio antiquísimo que despois pasou a ser un 
simpl~ priorado de Montederramo, situado na marxe esquerda do río Edo, afluente do 



Sil e moi preto da súa desembocadura. Entre os forais <leste priorado, aínda se fala en 
1841 de dez tegas de castañas secas. 

Santo Adrián de Riba do Sil ou de Sacardebois (Parada do Sil), situado a media la
deira na marxe esquerda do río Sil, en paraxe con espléndida panorámica ribeirán do 
Sil, moi preto de San Martiño de Sacardebois. Segundo Cid Rumbao a súa fundación 
fo¡ anterior ao século X e sería na súa orb(e un mosteiro de haeredes ou familiar. As no
vas máis antigas <leste mosteiro transmítenolas a documentación de Montederramo, ao 
que pertenceu. En efecto, o Tambo Novo do ano 1648 <leste mosteiro dinos que na er
mida de Santo Adrián, antiga igrexa do mosteiro, había unha pedra, hai tempo desapa
recida, coa seguinte inscrición: DEO I\1VANTE STAVRATVM EST TEMPLVM HOC OB 
HONOREM SANCTORVi\11 ADRIANI ET NATALIE DEI SERVO FROILA ABBATE EDI
FICAVIT CUNCTA CENOBII LOCVM .... .IVNII ERA DCCCCLXIII, texto que hai que 
entender así: "Coa axuda de Deus fo¡ restaurado este templo na honra dos santos 
Adrián e Natalia, senda edificado neste lugar todo o complexo do cenobio polo servo 
de Deus o abade Froila". A igrexa dedicada aos santos Adrián e Natalia foi , polo tanto, 
restaurada -mellar que fundada como entenden algúns-, así como reedificado o con
xunto do cenobio, polo seu abade Froila no mes de maio -máis probable que en xuño
do ano 925. Respecto da palabra que se utiliza, stauratuni, que Freire Camaniel inter
preta, correctamente, estar por (i.n)stauratum, ternos que considerar non obstante como 
máis segura, e como Freire mesmo acepta, a opinión de Ferro Couselo quen di que se 
trata en realidade dunha "restauración". Ademais, a mención <leste mosteiro de Sancto 

Adriano xa no ano 922 nun documento do Tambo de Celanova, parece tamén vir co
rroborar o que sostiña Ferro. 

En 955 o abade de Santo Adrián, Randino, doa ao mosteiro de Celanova a terceira 
parte das propiedades que recibira de Daseredo. Está asentado en soleada e moi agra: 
decida zona de su.calcos, dedicada dende tempos inmemoriais ao monocultivo do viña. 
Enfronte, do outro lado do Sil , encóntrase outra importante e tradicional zona de explo
tación vitivinícola, a de Amandi , onde tería tamén propiedades este mosteiro, e coa cal 
sempre estivo comunicada noutros tempos polo porto fluvial ou Barca de Gudín . Aínda 
que de categoría media, este outrora rico mosteiro pasou no século XII a depender do 
de Montederramo pero xa como a granxa-priorado máis importante daquel mosteiro. 
Tivo un extenso cauto xurisdicional, e, aínda que ruinoso e gravemente alterado, aínda 
lace con prestancia a poderosa arquitectura de tres andares do seu último edificio prio
ra!, iniciado a mediados do século A.'VII. Ao seu carón consérvanse os escasos restos romá
nicos e góticos, do que en principio fo¡ cellarium ou apotheca medieval -non a igrexa 
como se dixo-, pero da que só queda a súa parte occidental, é dicir, o que fo¡ casa 
vivencia, hoxe acabada de restaurar, do mon,"Xe ou monxes encargados. Dun cellario fra

tes sancti Adriani, seguramente anterior a este, fálase tamén noxa citado documento do 
Tambo ele Celanova. 
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Panorámica de 

San Lourenzo de 
Barxacova , Parada 

do Sil 

Neste mesmo contorno de Santo Adrián de Riba do Sil ou da "Ribera" do Sil, tamén 
se pode sospeitar a antiga existencia doutros vellos eremitorios e pequenos mosteiros 
familiares ou de heredes, como o que puido haber no lugar de San Lourenzo de Barxa
cova (Parada de Sil), por riba de Santo Adrián, no que aínda se conservan nos muros das 
casas do lugar algúns fragmentos de inscricións altomedievais . Non obstante sabemos 

da existencia deste antigo cenobio por do
cumento de épocas máis tardías, con mo
tivo de conceder e confirmar en 115 5 dende 
Compostela o rei Fernando II ao seu cape
lán Rodrigo Menéndez, despois deán e bispo 
de Lugo, o "mosteiro qui vocatur Sanctus Lau

rentius, et iacet in terra de Caldelas, loco certo, 

iuxta Jlumen quod dicitur Sil, inter duo mo
nasteria, scilicet Sancti Cipriani (o anterior
mente citado) et SanctiAdriani (o de Sacar
debois ou de Ribas de Sil)". A súa situación, 
como moi ben nos dixo D. Miguel Ángel 
González, Cóengo-Arquiveiro de Ourense, 
non estaba en Trives senón que se trata de 
San Lourenzo de Barxacova, na marxe es
querda do río Mao e moi preto do Sil, den
tro xa do concello de Parada de Sil. Calquera 
que observe in situ a súa posición, empolei
rado e illado na empinada media ladeira, non 
poderá dubidar dos seus máis que probables 
antecedentes prerrománicos como cenobio, 

e aínda sospeitar outros previos de carácter eremítico. A súa existencia deu lugar co 
tempo á formación de todo un lugar poboado, que aínda mantén un aceptable número 
de veciños. 

San Vítor ou Vitoiro de Barxacova (Parada de Sil). Tampouco podemos dubidar de que 
na apartada e espectacular paraxe de San Víctor ou, mellar, San Vitoiro, asentado nun 
elevado e pequeno socalco rochoso situado a uns 225 metros de altitude por riba de San 
Lourenzo, estivo un eremitorio. Sábese que alí existiu unha ermida, habitada segura
mente nos seus tempos fundacionais p_or un reducidísimo grupo de anacoretas e que, ade
mais , deixaron o seu testemuño nas sepulturas antropoides escavadas polas proximida
des . Arias Sanjmjo fo¡ o primeiro que visitou o lugar e di que a ermida estaba edificada 
sobre unha gran pena, e que tiña só cinco metros de longo por tres ou catro de ancho. 
Dentro do recinto, no exterior ao carón e en penas próximas di que encontrou unhas dez 
sepulturas antropoides, algunhas co sinal do rebaixe para encaixar a lápida que as cubría. 



Freire Camaniel -un dos poucos que, coma nós, estiveron neste lugar- sitúa e des
cribe perfectamente o seu antigo carácter anacorético. Cando o visitamos nos anos 70 
na compaña dun veciño de Forcas, dende onde accedemos fatigosamente, xa non pui
demos ver tampouco nada do edificio sagrado, aínda que si se apreciaba no terreo a súa 
antiga posición e amplitude; tamén vimos alí dous sepulcros antropoides, pero o noso 
acompañante asegurounos que en rochas próximas había algunhas máis illadas. 

Aínda se fala da antiga existencia por aquí, nestes termos de Sacardebois, doutro 
antigo cenobio dedicado a San Miguel, ao parecer feminino, pero do que non se teñen 
máis noticias. 

Tamén sabemos do mosteiro de San Cibrao de Riba do Sil, pola doazón que da eccle
sie Sancti Cipriani de Ripa Sile e do xa citado de Santo Adrián, fa¡ en 1170 Fernando II 
ao mosteiro de Montederramo, e que, de acordo tamén coa opinión de Miguel Ángel 
González, seguramente estaba no próximo lugar da Pena (Santa María de Chandrexa do 
Sil, Parada do Sil). É probable que as súas orixes estean tamén nun modesto centro ere
mítico ou nun pequeno cenobio familiar, e dos seus seguros tempos cenobíticos prerro
mánicos só sabemos que un tal Adaulfo era o seu abade polo ano 977; as seguintes 
noticias son xa dos séculos XII e XIII e, finalmente, pasou a ser unha simple canónica, e 
a súa existencia foise esvaendo co paso do tempo. 

Moi preto estivo outro efémero centro monacal, asentado no estratéxico chan de 
Santa María do Chan da Eirexa ou de Chandrexa do Sil (Parada do Sil), que domina 
cara ao N.O. un dos máis espectaculares e agrestes "canóns" do Sil, precisamente 
entre o miradoiro dos "Balcóns dos Mouros ou de Madrid" (Ourense) e o do Santuario 
da Virxe de Cadeiras (Lugo). Diante tiña o antiquísimo paso fluvial ou Barca de Porto 
Brosmos, o medieval Portum Verosimo. En documento de 1193, Chandrexa (Planum de 

Ecclesia ) e Teimende aparecen en doazón ao abade Martiño de Santa Cristina de Rib_a 
do Sil. Finalmente o mosteiro deu en ser tamén unha canónica e igrexa parroquial. 

San Vitoiro de Chandrexa (Parada do Sil) , hoxe simple denominación doutra paraxe, 
ata hai pouco practicamente incomunicada, que se sitúa tamén na parroquia de 
Chandrexa nun esporón na marxe esquerda e preto da mesma desembocadura do 
regato do Batán no Sil. Á súa altura existe hoxe unha illada casa bodega, e enfronte 
está o interesante lugar de Rabacallos. Cando o visitamos, hai xa bastantes anos, 
observamos un pequeno rechán en rocha e con marcas claras de que estivo asentada 
alí unha reducida edificación rectangular. Os veciños aseguráronnos que polos 
arredores, había escavadas na rocha dúas ou tres "tumbas con almofadas de pedra para 
asentar a cabeza ou defunto". Nós non vimos ningunha, aínda que nolo xustificaron 
porque foron enterradas cando encheron a zona para plantar viñedo. En todo caso, 
eremos que o reducido do espazo nunca daría máis que para un habitáculo de carácter 
anacorético, no que despois acaso se levantaría unha modesta ermida tamén de 
efémera existencia. 
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Santa Cristina de Riba do Sil (Parada do Sil). Este mosteiro beneditino foi fundado 
no souto de Merilán, á beira do Sil e por debaixo do monte Varona. Do mesmo só a súa 
fermosa e importante igrexa románica, de fins do XII, e restos do seu último edificio mo
nacal chegou ata nós . Situado nunha espectacular paraxe da ribeira do Sil, é hoxe unha 
das grandes atraccións da Ribeira Sacra. A orixe deste mosteiro·tamén se supón remoto, 
e fundamentalmente -non se pode dubidar á vista do súa apartada e difícil localización
de carácter eremítico e despois cenobítico. Máximo Arias di que "hai indicios de que foi 
primitivamente un eremitorio", e Chamoso Lamas tamén ere que nun principio fo¡ 
eremitorio. Menciónase por primeira vez con data 876, aínda que en realidade hai que 
datar o documento en 972 ou 976; trátase da doazón que fai ao mosteiro o presbítero 
Auterigo, sobriño do bispo de Lugo Don Juan, das igrexas de San Xoán de Barrantes, 
Santa María de Bolmente e San Pedro de Senabrega, todas en terra de Lemos. Outro 
documento de 963, é unha doazón que Sendino Rodríguez e Aragunta fan da vila de 
Pino! a este mosteiro, ao seu abade Andr~s e a todos os seus monxes e servos para que 
fixeran alí vida monástica. Tamén o seu abade Gundesindo lle doa en 97 6 o lugar de Ca
naliza, en terra de Lemos, e subscriben este documento varios presbíteros que forma
rían parte da comunidade. En 1518, por bula de León X, pasa a depender do próximo 
mosteiro de Santo Estevo de Riba do Sil, xa como simple priorado. O seu couto inme
diato, confirmado por Afonso IX en 1265, era bastante extenso consonte ao mosteiro 
de mediana categoría que chegou a ser, xa que alcanzaba uns 25 kms2 e chegaba ata o 
cumio de Cabeza de Meda (1.320 m. de altitude), con dominio sobre un tramo fluvial 
do Sil duns 4 kms . 

O mosteiro cisterciense de Santa María de Montederramo foi directo sucesor do 
beneditino de San Xoán de Monte de Ramo, que estaba situado no que hoxe se deno
mina en forma redundante San Xoán de Seoane Vello. De certo, aínda non está sufi
cientemente aclarada esta cuestión do traslado do mosteiro, dende a zona onde hoxe se 
asenta a igrexa parroquial de Seoane Vello -significativa denominación, distintiva dou
tra máis moderna, a ter en conta- onde hoxe se encontra, ou sexa nada menos que a uns 
5 quilómetros de distancia. Dende logo, o que si pode ter unha certa credibilidade é a 
propia realidade territorial xeográfica e toponímica da delimitación do couto, que se des
cribe noxa citado privilexio de Dona Tareixa de Portugal, que evidentemente non pode
ría ser obxecto de falsificación, á marxe de que o concedera ela ou non, e en definitiva 
da falsidade do documento. E é fácil deducir que ese exiguo couto se incluía nos termos 
de Seoane Vello, e que estaba moi afastado e totalmente desconectado do actual asen
tamento do mosteiro. Por conseguinte, a redución da famosa Carballeira Sagrada, de 
onde, como xa deixamos dito, se xerou a xa famosa e apropiada denominación de Ribeira 
Sacra, habería que situala preto do Mao, si, pero no triángulo Nogueira-Seoane Vello
Folgoso. É máis, incluso o "monte de Ramo" que tamén se cita, de onde lle ven a deno
minación ao mosteiro, habería que buscalo nestas paraxes e non no Montederramo 



actual. En 1142 -segundo outros en 1153- este mosteiro pasa ao Císter baixo a advo
cación de Santa María. 

Sabemos tamén do mosteiro de San Cosmede de Montederramo, situado moi preto 
do anterior, polo Tombo de Celanova, no que se cita con motivo da doazón que fa¡ o con
feso Atán en 922, ou 952, ao bispo san Rosendo de propiedades sitas en Territorio Ranio, 
preto do río Mao. 

Do mosteiro de San Xiao de Xunqueira de 
Espadanedo di Ferro Couselo que "o mesmo 
que Rocas, debeu de xurdir da vida eremítica 
nestas ribeiras o inmediato mosteiro -daquela 
de beneditinos co título de San Xulián-, máis 
tarde cisterciense de Santa María de Xunqueira 
de Espadanedo". O documento máis antigo que 
o menciona como mosteiro, é xa do ano 1150. 
Despois, ao pasar ao Císter, segundo parece en 
1170, quedou baixo a advocación de Santa 
María. 

O mosteiro de San Pedro de Rocas, ao 
carón do monte Barbeirón, é sen dúbida un dos 
máis interesantes e antiquísimos monumentos 
cenobíticos da Ribeira Sacra, e ao tempo as 
súas orb.:es preséntansenos como un dos máxi
mos enigmas históricos. A primeira nova de 
Rocas dánola a propia inscrición que chegou 
milagrosamente ata os nosos días: 

+ HEREDITAS : N(ostr)A : / EVFRA-'<I : EVSANI / QVINEDI : EATI : FLAVI : I 
RWE : ERA : DA : XA I : 

Que ven dicir: "O padroado hereditario (deste lugar ou cenobio?) é noso, de Eufra
xio, Eusanio, Quinedio, Eato, Flavio e Ruve. Era 611" (Ano 573). É dicir, como xa enten
dera correctamente Vázquez Núñez, era polo menos neses momentos un mosteiro fami
liar ou de heredes. Pola súa parte Duro Peña , atendendo ao que dixera Vázquez, di: 
"Efectivamente, . dá a impresión de que estamos a asistir ao paso dunha vida eremítica, 
de anacoretas dispersos na montaña, a unha vida cenobítica". E conclúe certeiramente: 
"En todo caso, a noticia dunha comunidade cristiá e monástica en Rocas por estas afas
tadas datas -moi anteriores ás de San Froitoso e San Valerio- ten polo menos o interese 
fundamental da antigüidade". Este medievalista ere, polo tanto, que procedendo a expan
sión do Cristianismo primordialmente do Sur, de Braga, "nada tería de estraño, pois, 
que a comunidade de Rocas derivase do influxo espiritual de san Martiño Dumiense". 

Paraxe de Seoane 
Vello, antigo asenta
mento do mosteiro 
de Montederramo 
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Estas venerables ruínas son seguramente o complexo monacal rupestre máis famoso 
do occidente europeo. E, en efecto, como ben dixo Duro Peña, "todo fai pensar que San 
Pedro de Rocas foi nos seus comezos un eremitorio -ou un sistema de eremitorios- de 
anacoretas". 

A tradición oral non só deixa xa constancia da enorme antigüidade <leste lugar, se
nón que enmarca as súas orixes, ou polo menos á súa restauración, nun contexto de 
carácter eremítico. Pola inscrición conservada, sabemos que despois en 573, unha co
munidade de heredes habitouno, supomos que xa en réxime cenobítico. Despois, segu
ramente con motivo da invasión árabe, debe de ser abandonado cara a 716. Non se 
sabe canto tempo estivo así abandonado, e soamente volvemos ter noticias dunha nova 
restauración do cenobio, polo documento de Afonso V de 1007, no que se di que o res
taurou un tal Gemondo en tempos de Afonso III (886-91 O), despois de descubrilo en
tre a espesura da maleza e tras estar perseguindo un veado. O cabaleiro sentiuse inme
diatamente atraído por este sagrado e antigo lugar, e decidiu quedar a vivir nel facendo 
vida eremítica, dedicándose á oración e a facer penitencia, ata que outros cazadores 
cleron con el, quedando tamén na súa compaña e elixíndoo abade. Cando o rei Afonso 
III soubo do acontecido , este dotouno, e pasou a ser despois confirmado sucesiva
mente por outros monarcas. 

Outros autores falan, de forma máis confusa, de seis varóns -supomos que os da ins
crición- que foron exhortados por san Martiño Dumiense, pero nada hai seguro. Tanto 
a súa famosa inscrición datada no ano 573 -que nos negamos a tratar como fundacio
nal- coma o propio recinto rupestre, foron interpretados por sen número de curiosos, 
autores e estudosos de distintas maneiras, dando lugar ás máis diversas opinións, espe
cialmente co inxenuo desenvolvemento que se lle quere dar ao nome RWE -ao parecer 
inédito no onomástico medieval-, con ese imposible "R(ecuperatorum) W(itimiro) 
E(piscopo)" que aínda hoxe quere facer fortuna. Por se non bastara cunha simple aná
lise paleográfica por parte dalgún experto epigrafista, Duro Peña xa apuntara ao respecto, 
tamén moi sensatamente: "Ternos que recoñecer que a palabra RWE aparece exacta
m~nte igual cás anteriores, e para facer dela unha sigla fáltanlle os puntos necesarios de 
separación (R. W . E.)". Ultimamente Freire Camaniel expresou tamén as súas dúbidas, 
sen aclararnos máis, de que a lápida pertenza a este mosteiro, e outros xa dixeran antes 
o mesmo; pola nosa parte tamén abrigamos sospeitas, pero, claro, non parece tarefa fácil 
probalo, ante a impecable coetaneidade cronolóxica que presenta a composición e carac
terísticas <leste epígrafe. 

Santo Esteva de Riba do Sil2 (NogueÍra de Ramuín). Os antecedentes eremíticos 
<leste mosteiro parecen indubidables, aínda non contando con documentación sobre 
isto . É o gran mosteiro por excelencia das terras da Ribeira Sacra, e foi un dos máis 
importantes e poderosos de Galicia. Segundo unha tradición, que nos transmite Yepes, 
foi fundado no século VI por san Martiño Dumiense, como filial do mosteiro de San Sal-



vador de Prexigueiró, en terra de Aguiar. E ante isto Duro Peña opina que non tería nada 
de particular. 

Ademais, na primeira noticia documental, o privilexio de restauración de Ordoño II 
en 921, xa se di que o mosteiro era un lugar sagrado ruinoso e abandonado dende antigo. 

A súa situación indícase así: " .... in territorio Buvalo, provintie Galletie, ripa Silis, ad Por
tuni Novum, inter portas Sanabreca et Palum
bario, subtus castello Litorie". Polo tanto, 
estaba situado preto do Portum Novum -a 

Barca de Santo Estevo, na desembocadura do 
Cabe no Sil- e entre os "portos" fluviais de 

Senabreca (o antiquísimo paso da Barca de 

Xabrega, á altura de Vilar de Cerreda) e de 
Palumbario (a Barca de Pombeiro, que estaba 

situada á altura de Ribas de Sil pequeno lugar 

desta parroquia). 

Morales3 recolleu a seguinte inscrición do 

ano 925, de santo Asurio, bispo de Ourense, 
un dos nove santos bispos (segundo algúns 

autores os outros eran Vimarasio bispo de Tui, 

Gonzalo Osorio e Froarengo bispos de Coim

bra, Viliulfo bispo de Tui, Servando non se 

sabe, Paio bispo de Lugo ou Coimbra, Afonso 
bispo de Astorga ou Ourense, e Pedro bispo 

de Braga): que a tradición di que se retiraron 
a este mosteiro: -

EN QVEM CERNIS CAVEA SAXA -
TEGET COMPAGO SACRA / PRESVL 
ISAVRI - PER OMNIA INLVSTRISSIMI 
VIRI / AFFATIM FVIT DOGMA SANCTA
ET VITA MILITAVIT CLARA NON EXTI-
TIT ANCEPS DE DOi\/IINI VITA- QVI SIC PRORSVS FALERAVIT CONFESIO PIA 
I SINENS CATHEDRA PREDICTA- CONGLVTIMANS SE NORMA MONASTICA 
I IBIQVE EGIT CVNCTA QVI DOMINO CONGRVIT - SVBSEQVENS DO MINI 
VOCE REQVIEVIT /IN PACE IN PVNCTO - NEMPE SACRI CORPORIS SIMVL 
DEPOSITIO / SVB DIE VII KAL FEBRVARII ERA DCCCCLXIII ETATE SECVLI 
PORRECTA PER ORDINE SEXTA 

Pé de altar mozá
rabe procedente 
do mosteiro de 69 
San Pedro de Rocas. 
Museo Arqueolóxico 
Provincial de 
Ourense 



San Xoán do Cachón non parece que fora cenobio pero si herenútagiuni, seguramente 
dependente xa dende un principio de Santo Esteva. A súa famosa inscrición di: 

+ CViVI DEI ADiVIINICLO / FRANKILA ABBA(s) CONDIDIT OPVS / ERA 
DCCCCLVIA 

É dicir, "coa axuda de Deus, o Abade Frankila fixo esta obra. Era nonaxésimo quin
cuaxésima sexta" (Era 956, ou sexa o ano 918 de X.C.). 

Duro Peña di que esta inscrición parece suxestionar que o abade Frankila rexía aquí 
quizais unha comunidade de ermitáns dispersos, antes de restaurar o mosteiro de Santo 
Esteva. 

Núñez Rodríguez dubida de que esta inscrición corresponda ao eremitorio, "porque 
-di, entre outras razóns aínda menos con

º ----- . ~ 

vincentes- o estilo deste edificio non en
tronca coas formas mozárabes". Non obs
tante non elimina a hipótese aposta, isto 
é que o edificio sexa coetáneo da inscri
ción, aínda que dun "momento de crise 
construtiva e cando os estímulos mozá
rabes non eran continuos". Pola nosa parte 
eremos que a cuestión non admite dú
bidas, tan só cunha primeira observación 
do alí conservado; a reutilización da peza 
epigráfica faise evidente, e, ademais , os 
restos do sinxelo edificio que aínda 
mantén as súas paredes en pé , non van 
moito máis alá do século A.'VII. 

Traza de planta da 
antiga igrexa parro
quial e capela de 
San Pedro de Rocas, 
Esgos . 

7 0 (Autor: Emilio 

Fonseca Moretón) 

Non obstante, hai que dar como máis 
probable que a inscrición sempre estivo 

aquí, neste apartado lugar de oración, e que fo¡ gravada para lucir nunha descoñecida 
edificación anterior, levantada quizais na data que indica o texto, e, por tanto, en tem
pos nos que a arquitectura mozárabe dominaba, sen supostas crises, neste tipo de recin
tos sagrados. 

San Miguel do Canal, que se chamou así polo "canal" ou "pesqueira" que tiña o mos
teiro de Santo Esteva no Sil, á altura des ta _ermida. As ruínas da súa última fábrica están 
no antigo camiño que dende a barca de Santo Esteva, onde desemboca o Cabe no Sil, 
conducía ao mosteiro de Santo Esteva. Non parece que chegara a ser un cenobio, aínda 
que si puido ter a súa fundación un carácter eremítico ou como máximo habitado por 
un reducidísimo grupo de anacoretas. Despois, o mesmo que puido acorrer coas outras 
ermidas próximas a Santo Esteva, que iremos relacionando a seguir, tal vez sería utili-



zada para practicar en retiro ocasionais períodos de penitencia os propios monxes daquel 
mosteiro. O que si nos indican os seus vestixios arquitectónicos é que tivo unha fábrica 
mozárabe, seguramente similar á que tivo tamén a ermida de Pombar, segundo indican 
as ménsulas que alí descubrimos no seu día e reutilizadas xa nos seus muros. Arias San
jurjo menciona tamén neste lugar unha ventaíña de arcos xeminados de ferradura, 
que segundo parece despois desapareceu e 
ninguén a volveu ver. 

Había por aquí, ademais da de San Xoán 
do Cachón e a de San Miguel do Canal, ou
tras modestas ermidas das que nos dá no
ticia o abade de Santo Estevo Freí Juan 
Muñoz, como a da Nosa Señora, "subindo 
a costa arriba" (débese entender despois de 
dei'l:ar a de San Miguel do Canal); a de Santa 
Cruz que estaba "un pouco máis adiante" da 
anterior (suponse que sempre subindo cara 
a Santo Estevo de Riba do Sil) ; "unha ermida 
na montaña dedicada ao glorioso mártir San 
Lourenzo'', supomos que xa por iiba do mos
teiro de Santo Estevo, con probable locali
zación en Biduedo, cuxa interesante capela 
actual está aínda dedicada a ese santo; as de 
Santa Baia, seguramente no lugar que tamén 
se chama así, situado por debaixo do mos
teiro de Santo Estevo, a uns 300 metros ao 
N.E. do mesmo; San Facundo, actualmente 
de descoñecida localización, pero que non 
andaría moi lonxe do anterior; e finalmente 
a de San Xoán , que puido dar en ser unha 
canónica e despois na igrexa parroquial de 
Moura. 

Nestas mesmas paraxes da Ribeira Sacra 

nas que estamos., encóntrase unha pequena inscrición rupestre gravada en rocha e 
situada na paraxe illada dos "Penedos do Castro", nos rochosos montes que están xa por 
riba do mosteiro de Santo Estevo de Riba do Sil, en termos de Pombar. O seu texto con 
grandes letras di: + LEOVIGIL / DVX, e nada máis, por moito que se queira elucubrar. 
Cremos que non hai que lle buscar maior alcance ou rango, ao descoñecido personaxe 
que se encubre tras este nome de ascendencia xermánica, que non obstante continuou 
a ser bastante usual nesta parte do NO peninsular, durante toda a Alta Idade Media e 

Resto arquitectónico 
mozárabe procedente 
da antiga ermida de 
San Miguel do Canal , 
Santo Esteva de 
Riba do Sil. Museo 
Arqueolóxico Provin
cial de Ourense 
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Restos mozárabes 
procedentes da 
antiga ermida de 
San Miguel do 
Canal, Santo Esteva 
de Ribas de Sil. 

Museo Arqueoló
xico Provincial 

de Ourense 

aínda nos comezos da Baixa. Precisamente un momee chamado Leovixildo, estivo facendo 
vida anacorética no Pico Sacro a fins do século XI, antes de ser abade de San Martiño 
Pinario. Dende logo, tal e como se nos presentan as letras, tanto polas súas caracterís
ticas coma pola súa disposición, poden pertencer a calquera dos dous períodos da Alta 
Idade Media; non obstante, aínda tendo en conta o que se dixo, na nosa opinión consi
deramos que se debe asignar tamén aos séculas IX ou X. Ademais, a presencia da sinxela 
cruz grega que antecede ao nome, que lle chegou a posibilitar dalgún modo unha com
plicada relación co rei visigodo, non deixa de estar na mesma liña e con idéntico signi
ficado, que a doutras que aparecen da mesma forma noutras inscricións precisamente 
desta mesma zona da Ribeira Sacra. Así a cruz inicial gravada na de San Xoán do Cachón, 
a da inscrición rupestre de San Xoán Degolado do Preguntoiro (Pombeiro) no camiño a 
Penaveada (a PenaAviata medieval), a do Monte do Barco ou Pena dos Mauros (Piñeiro, 
Trives) próxima ao Fiscaíño, e incluso a de Rocas. É máis lóxico, por tanto, asignarlle a 
este texto un carácter relixioso e que poida estar máis en consonancia co antigo contexto 
cenobítico no que se encontra, que non c~a presenza ou afirmáción dun reí ou duque 
de época visigoda. Trataríase, unha vez máis , dun anónimo anacoreta ou ermitán que 
deLxara testemuño da súa existencia neste illado e áspero lugar de oración, pero non sen 
antes precederlle respectuosamente ao seu servo o signo de Cristo, que é co sentido que 
parece estar presente aquí. Pola súa parte, Rodríguez Colmenero inclúe, inexplicable-



mente, no seu Corpus-catálogo de inscripciones rupestres de época roniana tanto esta ins
crición coma outras dúas próximas, que son só signos ou letras illadas, e tamén a de Vila
riño (Pereiro de Aguiar), posibilitando para a que aquí tratamos a antiga existencia 
doutras letras, ademais de ver un triple nexo en todo. 

Hai que dicir que este lugar tamén viña sendo identificando por algúns estudosos, como 
a localización do Castelo ou Castro de Lito-

ria, famoso por que fo¡ non só demarcación 
histórica do couto do Citado mosteiro, se
nón porque algúns tamén entenderon sen 
titubear que unha calzada romana que viña 
dende Astorga pasaba por este castelo. Am
bas cuestións foron aclaradas polo que isto 
escribe no ano 1971, ante un requirimento 
verbal feíto por Ferro Couselo, e posterior
mente tamén o deixou en certo modo con
firmado Duro Peña na súa obra sobre o mos
teiro de Santo Estevo de Riba do Sil. Aínda 
que o tema deu, e polo que parece segue a 
dar, moito que falar, polo nosa parte afir
mamos que nin o tal castro e castelo estivo 
aquí, senón por riba de Covas, nin é proba
ble que unha calzada romana o comunicara 
directamente coa antiga capital conventual 
astorgana, segundo quere dar a entender o 
privilexio de Ordoño II ao mosteiro de Santo 
Estevo de Riba do Sil4. 

En Pombar, pequeno e fermoso lugar 
poboado que está por riba de Santo Estevo, 
a pouco máis de un quilómetro deste, existe 
unha interesante capela case disimulada 
entre as casas do lugar, dedicada hoxe á Nosa Señora das Neves, advocación que evi
dentemente non é a primitiva, e cuxa imaxe é máis antiga, xa que se trata dunha valiosa 
pero repintada talla románico-gótica hoxe oculta por branca vestimenta. Non sabemos 
absolutamente nada sobre a súa historia, que sen dúbida estará moi ligada ao gran mos
teiro próximo, aínda que as súas paredes mostran unha grande antigüidade. Non obs
tante o máis significativo é a presenza da ménsula, á que xa nos referimos anteriormente, 
indubidablemente prerrománica, e máis concretamente mozárabe, case similar ás apa
recidas en San Miguel do Canal, que está encaixada por riba do lintel da súa porta de 
acceso. 

1 nscrición de 
Leovixildo nos 
"Penedos do Castro" 73 
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No pequeno e interesante lugar de Santa Xusta de Buzaxe ou da Carballeira, encón
trase unha antiga ermida cuxos antecedentes, eremíticos ou cenobíticos, tamén os pode
mos situar en época prerrománica. Por suposto a súa ecclesia -e non hai dúbida que se 
refire a este lugar-, xa a encontramos mencionada nun documento do mosteiro de Fiaes, 
do ano 989: " .. .. ecclesia vocabulo Sanctaruni Justa et Rufina .. . ". Outros datos que hai de 
tempos moi posteriores, son tamén moi significativos e inducen a pensar que aquí houbo 
algo máis ca unha simple "parroquia", como se deixou anotado nun libro parroquial de 
San Martiño de Nogueira en 1719. Bandee Taín, que estudaron a ermida actual, din: 
"Na mente dos veciños aínda quedan recordos afastados (da primitiva localización da 
anterior ermida), e dixéronnos que nunha finca dedicada a leira de patacas, chamada A 
Cortifía, ao carón dun outeiro coroado de loureiros, encontraron tellas, tampas sepul
crais e restos de cerámica. Cavando apareceu tamén unha lousa e ladrillos, que supo
mos restos dunha antiga necrópole ( ... . ), os muros de cerramento de fincas, casas e 
bodegas están feitos con pedras traídas de sitios diferentes( ... ), pódense observar tamén 
perpiaños romanos e restos de pías de auga bendita da antiga igrexa". E conclúen, con 
bo xuízo: "Todo isto indícanos que o pobo se erixiu en época prerromana ou no Medievo, 
sabemos ademais que aquelas terras foron sede de eremitas e formaron parte dos ere
mitorios asentados no que se chamou a Rivoira Sacrata. 

A fundación da ecclesia de San Vicente de Riba do Miño, e seguramente tamén do 
seu mosteiro, debeu de ser moi temperá, pois parece ser que xa no século IX é restau
rada polo famoso abade Senior, restaurador e fundador de varias igrexas e mosteiros ao 
longo da Ribeira Sacra miñota. A súa situación non se puido aclarar por parte dalgúns, 
e outros en cambio engánanse cun distinto San Vicente. Se a súa situación non parece 
clara nos dous documentos do Tombo de Celanova no que se cita, dos anos 94 7 e 948 
respectivamente, en cambio nun documento do ano 989 pertencente ao Tombo de 
Fiaes, 'e xa citado para o cenobio anterior, si que xa non ofrece dúbidas : "In territorio 
Bubalo -non, quedaba enfronte na outra marxe do Miño, erro xeográfico, usual nou
tros documentos- super flumen Mineo villas id sunt inter portum de Mellanes (a Barca 
de Melias ou de Silva) et aliuni portum de Mesta (a Barca dos Peares ou de Ambas Mes
tas) ecclesia quod nuncupant Sancto Vincentio et desuper alia ecclesia vocabulo Sancta
rum Justa et Rufina (Santa Xusta de Buzaxe) et tercium paiolum de valle de Viniolas (Vi
ñoás) ... ". Vicente Risco di que "no lugar de San Vicente hai vestixios dun edificio 
pertencente a un convento de monxas, que despois trasladaron ao de San Paio de San
tiago''. Como restos da fábrica prerromán!ca da súa igrexa e mosteiro, ademais do capi
tel e base colocada na cabeceira da vella fonte pública, de indubidable estilo mozá
rabe, existen outros capiteis e bases similares, inéditas, no xardín dunha finca 
particular próxima. 

En terras da Peroxa, a Perosa do Parocliiale Suevum, un dos límites históricos e anti
quísimos da diocese auriense, tamén ternos mostras da actividade cenobítica. Así non 



podemos deixar de mencionar o lugar de Recheda (Carracedo, A Peroxa) que, o mesmo 
que San Lourenzo de Temes e Pasarín (Carballedo, Lugo), foron noutro tempo granxa 
medieval e priorado do mosteiro de Sobrado dos Monxes. Pero aínda antes deses momen
tos, pódese sospeitar a súa existencia en tempos prerromanos como modestísima fun
dación de carácter cenobítico en réxime familiar. Da súa existencia, e das outras xa 
citadas, transmitiunos interesantes datos documentais Vaamonde Lores. 

Tanto a igrexa de San Xiao de Celaguantes como a de Santa María de Beacán, em
poleiradas na media ladeira esquerda do Miño, 
tamén tiveron antecedentes cenobíticos en tem-
pos remotos. Así nolo denuncia o propio nome 
da primeira, dunha Cella hic orantes, que se cita 
no documento de 853 de confirmación de Or-
doño 1 ao mosteiro de Samas, pero xa como do
azón dos seus antecesores: " ... In Bubal nionas
teriuni quod dicunt Cela- Ichorantes"5· Tamén 
aparece noutro documento do mesmo reí de 
854, de doazón de varias vilas e igrexas tamén 
ao mosteiro de Samas: " ... in ripa Minei ubi di
cunt Cella lúe orantes .. . "6. E, finalmente, nun 
terceiro igualmente de Ordoño 1, polo que con
cede ao abade Ofilón, á súa irmá María e ao 
presbítero Vicente o mosteiro de Samas, e no 
que se di: " ... In Ripa Minei mosteiro qua dicunt 
Hicorantes cum omnia sua aedificia .. . "7 . Aínda 
ternos máis noticias deste mosteiro en varios do
cumentos dos séculas IX e X. Por suposto o lu
gar e o seu contorno amosa que fo¡ asentamento 
moi antigo, xa que apareceron restos doutras 
épocas e de alí procede tamén unha ara romana que se conserva no Museo Arqueoló
xico Provincial de Ourense. 

Pola súa parte a antigüidade do asentamento de Beacán, o antigo Becliicane, como 
se di en máis dun documento medieval, co seu antigo porto fluvial -o que despois se 
coñeceu como porto ou Barca da Costrea-, evidénciasenos na presenza dunha peza 
decorada con sinxela cruz grega en semirrelevo, de clara factura prerrománica, no que 
parece ser o nome dun tal Litorius gravado nun perpiaño, así como na doutros materiais 
construtivos de época romana. 

San Martiño de Vilarrubín (A Peroxa) menciónase xa no testamento maior de Odo
ario, de 7 4 7, aínda que da súa segura existencia monacal prerrománica xa non volvemos 
saber nada. 

San Xiao de 
Celaguantes, 
(A Peroxa); asenta
mento do antigo 
mosteiro de Cella 
lúe orantes 75 
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Panorámica do 
mosteiro de Santa 
María a Rea l de 
Oseira, Cea 

Non podemos deixar de citar, pala súa proximidade e pala indubidable importancia 
dos seus interesantísimos restos alí descubertos, o antigo complexo paleocristián e alto
medieval, e tamén monacal, de Santa María de Temes, situado igualmente na subco
marca natural da Peroxa, pois aínda que na actualidade pertence á provincia e diocese 
de Lugo, outrora fo¡ eclesiasticamente da auriense. 

Santa Ouxea (A Peroxa), cuxos ante
cedentes parece ser que están nun mo
desto e antiquísimo cenobio familiar de 
curta duración, estaba asentado nun pe
queno lugar de cara ao Miño, dentro da 
parroquia de San Vicente de Graices e 
preto do río Barra. Pasou cedo a ser unha 
das granxas medievais do mosteiro de 
Oseira. 

E por último, o mosteiro de Santa 
María a Real de Oseira (San Cristovo de 
Cea), outro dos grandes cenobios de Ga
licia. Aínda que non hai datos, pódense 
sospeitar as súas orixes cenobíticas, e 
probablemente eremíticas, como acae
cidas moito antes da chegada dos catro 
santos varóns. Incluso induce a pensar 
nisto o recóndito lugar no que se asen ta. 
Non obstante os datos que se teñen, que 

tampouco deixan de nos transmitir reminiscencias e actitudes claramente eremíticas, son 
moi tardíos, do século XII; neses tempos catro santos varóns, García, Diego, Xoán e Pe
dro , retiráronse preto do río Ursaria , alí onde o seu val se empeza a estreitar máis, para 
levar en comunidade unha vida monástica. Na nasa opinión, o máis seguro é que, a falta 
de datos máis fidedignos, esteamos, unha vez máis, ante venerable e piadosa lenda fun
dacional, por certo moi similar ás doutros famosos mosteiros nas que dalgún modo son 
protagonistas "santos varóns", "casuais cazadores", "cabaleiros arrepentidos", "abades 
dormentes",etc. E ademais para algún des tes casos, aínda con ser verificable documen
talmente, tampouco se despexarían as nasas firmes sospeitas de que en realidade pui
dera estar a se tratar dunha refundación qu restauración. 

A data de fundación <leste mosteiro de Oseira vénse fíxase en 1137, e pouco despois, 
quizais a partir de 1142, pasa xa a se suxeitar ao Císter. Non obstante, dato este signifi
cativo, no documento de doazón do reiAfonso VII clise que o monarca dá aos catro varóns 
a posesión daquelas paraxes, estando xa en edificación o mosteiro, o que fa¡ pensar, como 
sempre sospeitamos, que en realidade se estaba a tratar dunha restauración ou refun-



dación de outro máis moito máis antigo asentado no mesmo sitio ou ben moi preto, qui
zais naquel lugar de Mosteiró -topónimo procedente dun pequeno mosteiro, dun monas
teriolo- que di a tradición. Neste sentido, non nos estrañaría que as verdadeiras orixes 
monacais de Oseira houbera que retrotraelos tamén a tempos prerrománicos, polo menos 
ao século X. 

NOTAS 

Tombo de Celanova, fol. 41 v. 

2 Consideramos que , dunha vez por todas, se debe re
cuperar a verdadeira e correcta palabra RIBA, do latín 
ripa, no canto RIBAS, cambio inxustificado e relativa
mente moderno como ben se pode constatar docu
mentalmente. E non só para denominar este mosteiro, 
senón tamén para outros situados na ribeira do Sil e ta
mén na do Miño, como San Clodio de Riba do Sil, Santo 
Adrián de Riba do Sil, San Vitoiro de Riba do Miño , 
Santa Cristina de Riba do Sil, San Miguel de Riba do 
Sil, etc. Tanto no ámbito galaico como tamén no cas
telán é o máis correcto, e is to non ten nada que ver para 
que existan tamén casos en plural como Ribasaltas , Ri
bas Pequenas , etc. 

3 Cron., 3, f. 212 v. 

4 YE PES, A. DE, Corónica General de la Orden de San Be-
nito , Valladolid , 1609-1621, t. IV, p. 450. 

5 Tombo Nuevo de Lugo, f. 354. 

6 Ibidem, f. 353. 

7 /bidem, f. 355. 
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Beneditinos e cistercienses na Ribeira Sacra 

José Miguel Andrade Cernadas 

Cando se revisa a intensa historia monástica da chamada Ribeira Sacra, encontrá
monos con que neste espazo proliferaron cenobios pertencentes ás principais discipli
nas monásticas. Así, por exemplo, eran seguidores da versión máis tradicional da Regra 
bieita os mosteiros 1 de Santo Esteva de 
Ribas de SiJ2, Santa Cristina de Ribas de 
Sil3. San Clodio de Ribas de Sil, Santa 
María de Torbeo, San Pedro de Rocas4 e o 
priorado cluniaciense de San Vicenzo de 
Pombeiro5. Santa María de Montede
rramo6 e Santa María de Xunqueira de 
Espadanedo7 eran, pala súa parte, os re
presentantes das casas cistercienses na 
zona estudada. 

De calquera xeito , é ben sabido que 
esta taxonomía monástica só comezou a ter 
sentido a partir de mediados do século XII , 
cando se produciu a arribada a Galicia dos 
primeiros cistercienses e coa beneditiniza
ción do monacato prev1amente exis tente xa 
encarrilada. Vexamos como se produciron 
estes importante cambios na Ribeira Sacra 
comezando polo caso dos monxes negros. 

A maior parte des tas casas comezan a 
estar tes temuñadas ao longo do século X. O primeiro documento de Santo Esteva data 
do ano 9218. Pombeiro xorde sen xénero de dúbidas nas fontes escritas no 9359, men
tres que a primeira referencia escrita sobre a existencia de Santa Cristina leva a data do 
ano 976 1º. O caso de San Pedro de Rocas é distinto. Alí houbo unha comunidade reli
xiosa, de certo, dende os tempos de Afonso III 11 segundo se nos di no seu primeiro docu
mento que, non obstante, é moito máis tardío, pois data de 100712 . Pero en todos es tes 
casos, a maior parte dos es tudios realizados ata hoxe supuxeron, como algo moi proba
ble, que es tas casas tiveran unha existencia moi anterior á dos seus primeiros docu
mentos. Estiman, tamén, que deberían es tar relacionadas, dun ou doutro xeito, co 
eremitismo e coa comunmente denominada Regra de Froitoso. Estes temas son obxecto 
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de estudo noutro apartado desta obra e por persoa ben competente nesta materia, polo 
que evito tratalos aquí aínda que non quixera deixar de comentar que, no século X, non 
podemos falar de mosteiros bieitos en Galicia e que eremitismo e Regra froitosiá son, 
entre outras moitas, probas máis que evidentes do non bieitismo dun mosteiro13. 

Sentada esta premisa hai que dicir que existen serias dificultades para precisar cando 
se produciu a adopción da norma nursiá nos mosteíros da Ribeira Sacra. E é que a docu
mentación conservada de cada unha destas casas presenta unhas formidables lagoas . 
Entre o primeiro documento de Santo Estevo de Ribas de Sil e o segundo dos que che
garon ata hoxe, transcorreron nada máis e nada menos que 242 anosl 4, mentres que nas 
coleccións documentais de Santa Cristina de Ribas de SiP5, de Rocasl6 e, en menor 
medida, de Pombeirol7, os baleiros documentais, sen seren tan grandes, son tamén 
importantes . Estes silencios informativos cadran, ademais, co período que vai do último 
terzo do século XI ás primeiras décadas do XII. Esta é a fase na que a bieitización do 
monacato galego se foi consolidando, aínda que se tratou dun proceso dificultoso e nada 
uniforme IS. Cos escasos diplomas <leste período na man, pódese considerar que os nosos 
mosteiros distan de estar pre to do beneditino ao longo do século XI l 9. 

O primeiro fito na adopción do bieitismo nos mosteiros desta rexión encontrámolo 
en San Vicenzo de Pombeiro. En 1108 a infanta dona Urraca, futura raíña e daquela 
totius Galletie donúna20, <loa o mosteiro de Pombeiro á poderosa abadía borgoñona de 
Cluny, referente máximo, ata daquela, do bieitismo no Occidente21. Aínda que hai quen 
conxectura que Pombeiro xa era un mosteiro bieito antes da súa incorporación a Cluny22, 
non parece posible fundamentar esa afirmación coas informacións documentais que nos 
chegaron. Se acaso, e en favor desta hipótese, poderíase apuntar o feíto de que Pom
beiro estivera en mans da infanta. E é que a monarquía desta época se comportou como 
impulsora da Regra de Nursia no monacato do Occidente hispánico. De feíto tanto o 
pai da infanta, Afonso VI, coma os seus dous tíos rexios, don García de Galicia e San
cho o Bravo de Castela, foron personaxes que impulsaron o cambio dos mosteiros cara 
á norma de San Bieito. 

No caso de San Pedro de Rocas, cunha longa vinculación a Celanova que é de so
bra coñecida, poderiamos considerar que a súa bieitización correu parella á da grande 
abadía fundada por san Rosendo. O abade Pedro de Celanova fora un dos catro con
firmantes da doazón de Pombeiro a Cluny, xunto cos prelados Diego Xelmírez, Maur
cio de Braga e o auriense Diego m2s. A presenza do abade celanovense coas tres figu
ras do episcopado, que fixeran un importante labor a pro! da reforma eclesiástica e, 
paralelamente, da bieitización do monacato, poderíase interpretar como unha demos
tración de que xa daquela o mosteiro era de filiación bieita. Non obstante, o primeiro 
documento celanovense no que encontramos unha referencia expresa á Regra bieita 
data do ano 113926 . Esta data está moi próxima á do segundo documento conservado 
de Rocas, que é do 113627. Ne! vemos que Rocas é xa unha comunidade rexida por un 



prior, nomenclatura que nos remite sen grandes dú
bidas ao universo monástico bieito. Podemos, polo 
tanto, afirmar que San Pedro de Rocas é unha co
munidade bieita dende, a lo menos, a cuarta década 
do século XII. 

Non ternos precisións parecidas con respecto do 
resto dos cenobios estudados. Ás lagoas documentais 
xa citadas, hai que engadir a escasa atención que os 
diplomas prestan cara á observancia dos mosteiros. 
Por esa razón a primeira referencia expresa á obser
vancia bieita de Santo Estevo de Ribas de Sil encon
trámola nunha bula do Papa Inocencio IV, datada no 
ano 124 72s, aínda que hai que pensar que a bieitiza
ción de Santo Estevo debeu de se producir un século 
antes, aproximadamente, en consonte cos casos de 
Pombeiro e Rocas . Por último, non podemos dicir nada concreto e específico sobre a 
bieitización de Santa Cristina. O feíto de que a súa documentación non se publicara 
polo de agora na súa integridade, senón tan só editados os seus resumos, impídenos ser 
mínimamente precisos. Polo de agora, e á espera de podermos coñecer esa documenta
ción, podémonos situar nese limiar do tramo final da primeira metade do século XII como 
marco cronolóxico da súa segura bieitización. 

Retablo pétreo de 
Santo Estevo de 
Ribas de Sil, 
Ourense 
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A nómina dos mosteiros bieitos da Ribeira Sacra aínda non está completa. Queda a 
referencia a dous cenobios de monxes aos que deixamos para o final palas escasísimas 
novas que nos chegaron sobre eles e por estaren situados nas ribeiras do Sil, pero nunha 
posición excéntrica fronte do que se considera o núcleo da denominada Ribeira Sacra. 
Trátase de Santa María de Torbeo e de SanClodio de Ribas de Sil, situados ambos no 
concello de Ribas de Sil, Lugo. Torbeo non canta con información documental ata o 
século XIV29, se ben a súa igrexa románica, de nave única e ábsida de cabeceira semi
circular, fai pensar nunha fundación bastante anterior, de comezos do século XIII30. 
Cofiecemos o seu abade no ano 1466, o hachare! Juan Alfonso de Morgoviejo, por actuar 
como testemufia nunha copia notarial dun diploma de Santo Estevo31 e sabemos que 
no ano 1528 aínda conservaba a súa independencia como mosteiro32. Incluso menor é 
o que sabemos de San Clodio de Ribas de Sil, tamén cofiecido como San Clodio de Qui
roga33. Aínda que se inclúe entre os mosteiros bieitos34, hai que ter serias dúbidas, polo 

pouco que sabemos del, de que poida ser incluído nesta categoría. Parte dos seus restos 
arquitectónicos remítennos ao protorrománico galego35, parece que pertenceu ao mos
teiro de San Xoán de Camba no século X36 e, ademais, está en mans particulares no 
século XU37, polo que reiteramos as nasas dúbidas sobre a súa consideración de bieito. 

Non hai as mesmas complicación á hora de cofiecer en que momento se converte
ron en mosteiros cistercenses Montederramo e Xunqueira de Espadanedo que, en rela
ción ás casas dos monxes negros, tefien unha fundación bastante posterior no tempo. O 
mosteiro de Montederramo38, onde se crea o popular e tamén discutido termo Ribeira 
Sacra39, nace á documentación en 1124, cando dona Tareixa de Portugal lle fa¡ unha 
doazón que, máis tarde, será seguida por outras efectuadas por Afonso Henriques e 
Afonso VII40. Durante a súa primeira etapa de vida estaba baixo a advocación de san 
Xoán, situárase nun lugar distinto do que sería clásico41 e pasou por períodos de vincu
lación á norma bieita. Nunha das doazóns protagonizadas por Afonso VII en 1144 lemas 
que o cenobio está sub regula beati Benedicti42. Pero en 1163, segundo consta nunha 
bula de Alexandre III, xa se adherira ao Císter a través de Claraval e cambiara de advo
cación do cenobio, do primitivo san Xoán a santa María, en plena sintonía coas tradi
cións máis características do Císter43. 

Xunqueira naceu tamén con anterioridade á súa conversión en mosteiro de bernar
dos. Aínda que se sospeita dunha maior antigüidade, e se lle atribuíu unha primeira etapa 
de vida presidida por cóengos regulares de santo Agostifio, o que, recentemente, refu
tou como falso Damián Yáfiez44 , a prime_ira referencia segura é do ano 1170. Segundo 
unha inscrición aparecida hai pouco no tempo da súa porta meridional, fundouse neste 
ano senda abade Martín45. Independentemente da inscrición comentada, adóitase dicir 
que se fundou ese mesmo ano a instancias do rei Fernando II de León e cos moIL"Xes pro
cedentes de Montederramo46. O seguro é que, segundo consta no diploma 117447 no 
que se corrobora unha carta de irmandade con Montederramo, mosteiro do que xa vimos 



de comentar a observancia cisterciense naque! tempo, os clous cenobios preséntanse 
corno vivindo baixo da Orcle de San Bieito48; é dicir que todo parece indicar que este 
ano Xunqueira xa pertencía á orde do Císter49. O feíto ele que Xunqueira estivera, nesta 
prirneira etapa de vicia, baixo a advocación de san Xiao e que se demorara ata os inicios 
do século XIII en se pór baixo do padroado de santa María, como acorría na maioría das 
casas cistercenses, fo¡ convenientemente explicado e contextualizado por Damián Yáñez 
e, de maneira ningunha é posible aducilo como proba dunha suposta demora na con
versión bernarda desta casa'º· 

É hora de entrar nos trazos comúns e diferenciadores que presentaban os mosteiros 
que as dúas ordes tiveron na Ribeira Sacra. Comezando pola localización elixida obsér
vase que os cenobios que se acolleron á interpretación tradicional do bieitismo, situá
ronse en espazos propiamente ribeiregos, é dicir nas mesmas estribacións do río Sil ou 
na súa proximidade. Só San Pedro de Rocas se erixe nun lugar relativamente distante do 
segundo gran río galego. Por outra banda, as casas de monxes negros construíronse na 
marxe esquerda e polo tanto ourensá da Ribeira Sacra, coa excepción de Pombeiro51. Os 
nosos cenobios cistercienses, pola contra, non só escolleron localizacións non ribeiregas 
senón que son os que ocupan unha posición máis meridional de todos os da área estu
dacla, adernais de estaren construídos en lugares dunha importante altitude media que 
roza, en ambos casos, os 900 metros de altitude. Estas dúas casas de monxes brancas 
están nas estribacións de cadansúa zona montañosa; Xunqueira ao carón do macizo de 
Cabeza de Meda e Montederramo nas inmediacións da Serra de San Mamemede e do 
conxunto de Cabeza de Manzaneda. Non estraña a selección da localización porque é 
case norma común entre os rnosteiros do Císter a súa construción en lugares despobo
ados e relativamente elevados, aínda que nestes casos encontrámonos ante o que Coche
ril, un dos grandes rnestres dos estudios cistercienses, clefiniu como abadías "ele 
montaña"52. 

Non é necesario clicir que unha localización tan distinta, nun e noutro caso, tivo que 
condicionar de xeito moi importante os fundamentos da vicia material dos mosteiros dos 
bieitos e bernardos. Así, por exemplo, é evidente que o aproveitamento dos recursos flu
viais por parte dos mosteiros bieitos é moi superior ao que podemos observar nos dos 
cistercienses. As abundante pesqueiras e pasos fluviais que encontramos en Santo 
Estevo53 ou en Pombeiro54, por nomear dous exemplos, non os encontramos en ningún 
dos cenobios de bernardos. Contrariamente, e aínda que non coñecemos en toda a súa 
complexidade as súas bases económicas, parece lóxico pensar que a importancia da gan
dería habería de ser moi superior nos montañosos cenobios dos monxes brancas ca nas 

casas ribeiregas dos bieitos. 
O que parece común nos dous modelos monásticos é que os espazos centrais na dis

posición xeográfica dos seus respectivos dominios non eran especialmente aptos para 
un óptimo desenvolvemento da agricultura; nos ribeiregos, polo fragmentado e escar-
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pado de moitos dos seus terreas e nos montañosos, pola propia altitude e condicións cli
máticas . A pesar disto, nos dous casos observamos un inxente labor de estimulación da 
produción agrícola, ben sexa a través da posta en explotación de espazos que antes foran 
incultos ou da procura de espazos que, aínda que afastados dos seus centros neuráb:i
cos, puidera ofrecerlles importantes rendementos daqueles produtos máis necesarios ou 

máis requiridos. Un caso ben coñecido 
témolo no cultivo da vide. Montederramo, 
por exemplo, centrou boa parte dos seus 
esforzos na produción vitivinícola no val de 
Monterrei, onde constituíu unha das súas 
granxas máis importantes como fo¡ a de 
Tamagos, unhas das poucas que neste 
mosteiro logrou conservar como indivisas 
durante toda a Idade Mediass .. 

Unha das grandes diferenzas que, en 
principio, enfrontou os mosteiros de bieitos 
e cistercienses foi o modo no que as dúas 
tendencias entenderon e practicaron o tra
ballo manual. Tomando como referencia o 
emblemático ora et labora nursián, parecía 
como se os monxes negros estiveran máis 
predispostos á oración e distantes do tra
ballo, en especial aquel que era necesario 
para se proporcionar o seu propio sustento, 
mentres que os seus homólogos bernardos 
optaran máis decididamente polo traballo, 
por viviren grazas ao seu propio esforzo sen 

que, por isto, perderan un ápice da súa vocación oracional e do seu característico espí
rito ascético. Forzando a dicotomía, ás veces presentáronse uns e outros como acomo
dados rendistas de Cluny, consagrados a unha interminable serie de cerimonias litúr
xicas, fronte dos esforzados cavadores, que, partindo das principais casas cistercienses 
francesas , contribuíron a revitalizar a espiritualidade bieita e a reactivar a economía 
europea. Sen entrar na dose de certeza e de esaxeración que hai nesta presentación -que 
de todo hai, aínda que non sexa este o lugar para o expor-, o certo é que, con respecto 
ao xeito no que bieitos e cistercienses afrontaron a explotación das súas propiedades, o 
comportamento duns e doutros parece que fo¡ bastante semellante. Habería que facer 
a excepción do primeiro século de presenza bernarda en Galicia56, no que o gran des
pegue patrimonial e económico débese tanto ao favor real coma ao traballo directo dos 
conversos. Así, por exemplo, sabemos a través dun Capítulo Xeral cisterciense que en 



Xunqueira de Espadanedo en 1197, é dicir, aos poucos anos da súa incorporación ao 
Císter, había un moi importante número de conversos o que proba, en palabras de freí 
Damián Yáñez, "a vitalidade que adquiriu Xunqueira en pouco tempo"57. 

Non obstante, e pasado este primeiro século, as propiedades explotadas directamente 
polos conversos cistercienses pasaron a estar traballadas, a través de distintos mecanis
mos contractuais de tipo enfitéutico, por campesiños dependentes dos mosteiros. En 
Montederramo obsérvase, por exemplo, que dende comezos do século XIII , a maior parte 
das súas terras pasan as ser explotadas de modo indirectoss. As granxas, peza emblemá
tica e fundamental da estrutura económica dos mosteiros cistercienses, tamén experi
mentan es tes cambios. A seguir co exemplo de Montederramo, obsérvase que "a maioría 
das granxas irán desaparecendo como unidade de explotación -no sentido propiamente 
cisterciense do termo- para ser aforadas en diferentes fraccións aos particulares", pro
ceso que é especialmente claro durante os séculas XIV e :XV59. 

No caso dos bieitos non se constata a existencia de granxas ao estilo orixinal do Cís
ter, pero si como "centros de inspección de cultivos e recolección de colleitas"60, baixo 

as denominacións de tullas , celeiros ou bodegas. Durante a Idade Media Santo Esteva 
tivo sete destes distribuídos entre o territorio de Lemas e o máis próximo ao seu centro 
dominical61. Tamén están documentados varios destes enclaves en mans de Santa Cris
tina62, mentres que en Pombeiro non consta a súa existencia63. 

Sen entrar a facer un estudio comparativo sobre a política foral ou contractual dos 
mosteiros bieitos e cistercienses, quixera eJq)or brevemente unha coincidencia nesta ma
teria entre dous centros de cada unha das vertentes do bieitismo, que me parece acla
ratoria de que, con respecto ao manexo dos seus bens materiais e das relacións mantidas 
co campesiñado, era moito máis o que os igualaba do que os distanciaba. Refírome á re
lación que parece houbo entre a celebración de feiras e festas de santos patróns e a si
natura de contratos forais e a entrega de determinadas rendas. No caso de Pombeiro trá
tase do día de san Vicente mártir, 22 de Xaneiro de cada ano. Parece que os foreiros tiñan 
a abriga de acudir ao mosteiro ese día con boa vianda e con aquelo que teverdes, "o que 
nos dá a entender que a presenza, ao tempo que constituía un acto de romaría, supuña 
unha forma concreta de submisión e respecto ao prior e ao seu convento coa achega co
lectiva de viandas e obsequios"64. Algo semellante parece que acorría en Xunqueira de 
Espadanedo con motivo da festividade de san Marcos, que é o 25 de abril. Dos 30 
contratos forais conservados deste mosteiro, todos eles do século XV, case a metade65 

levan como data de redacción o día de san Marcos ou, no seu defecto, o 26 ou 27 de 
abril. En oito deles, ademais, unha das abrigas do foreiro é render a visita do abade nese 
día con algún presente, en liña co visto no caso de Pombeiro66. Non sabemos o por 
que desta especial devoción a san Marcos pero si sabemos que o retablo menor, dedi
cado ao tema da Visitación da Virxe a Isabel, datado a fins do século J\'VI, está culminado 
por unha fornela cuadrangular na que se encontra un busto relicario de san Marcos67. 
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Cabeza re licario de 
8 6 san Marcos . 

Retablo da 
Visitación de Santa 
Ma ría de Xunqueira 
de Espaclanedo, 
Ourense 

Deixando de lado os matices diferenciadores entre uns e outros, que como se pode 
comprobar, son mínimos, creo necesario volver a unha análise conxunta dos mosteiros 
da zona que estamos a estudar. Trátase de intentar calibrar a importancia social e o pro
tagonismo económico que os mosteiros dos monxes negros e bernardos da Ribeira Sacra 
tiveron no panorama monástico da Galicia medieval. Para isto contamos cunha serie de 
testemuños de gran valor que xa foron expostos no seu día por Duro Peña. Trátase das 
cantidades que os principais mosteiros da diocese auriense tiñan que entregar en dous 

repartos de pedidos económicos ao Papa, datados 
en 1375 e 1424 respectivamente e doutro reparto 
"para o subsidio caritativo concedido en 1425 ó 
bispo don Álvaro Pérez Barreguín"68. Consígnanse 
as cantidades a pagar por catro abadías que non se 
encontran no espazo da Ribeira Sacra , a saber, 
Celanova, Oseira, San Clodio do Ribeiro e Xun
queira de Ambía. Xunto con estas encontramos os 
datos de cinco dos cenobios situados na nosa zona 
de interese. Trátase de Santo Estevo de Ribas de 
Sil, Santa María de Montederramo, San Pedro de 
Rocas, Santa Cristina de Ribas de Sil e Santa 
María de Xunqueira de Espadanedo. 

Da análise conxunta das cifras <lestes repartos 
dedúcese que os mosteiros da Ribeira Sacra tiñan 
unha capacidade económica moi inferior á das ou
tras casas enumeradas. Agás no primeiro reparto, 
no que os mosteiros da nosa zona contribuíron co 
51 % das cantidades a entregar polos mosteiros da 
diocese, nas outras dúas ocasións as súas achegas 
económicas son considerablemente inferiores ás 
das outras casas. No reparto de 1424 supón o 42% 
do total dos mosteiros e do 35% no do ano seguinte. 
Globalmente, polo tanto , as cantidades que se 

asignan aos mosteiros da Ribeira Sacra son o 39% do monto conxunto dos mosteiros 
da diocese de Ourense. 

Indo un pouco máis alá da precisa frialdade dos números, e para comprender mellor 
o seu significado histórico real, creo que convén ter en conta que dous dos mosteiros 
cos que contrastamos os datos dos cenobios da Ribeira, son o que poderiamos denomi
nar xigantes monásticos. En efecto, Celanova era, por moito, o máis poderoso dos mos
teiros do territorio diocesán auriense e, con toda probabilidade, de toda Galicia ao longo 
da Idade Media e aínda Moderna69. Oseira, pola súa parte, lideraba xunto con Sobrado, 



o puxante grupo dos mosteiros cistercienses de Galica70. Santo Esteva preséntase como 
o, a teor das cifras, mosteiro máis podente dos da Ribeira Sacra ao longo dos dous últi
mos séculas da Idade Media. Duro Peña, na súa fundamental monografía sobre este 
cenobio, comentaba que Santo Esteva "era o segundo, despois de Celanova, entre os 
beneditinos, e emparellaba, no seu grao respectivo, cos cistercienses de Oseira, Mon
tederramo, San Clodio do Ribeiro de Avía e Melón"71. Non obstante, unha revisión dos 
datos que este mesmo autor ofrece, leva a rebaixar a importancia de Santo Esteva que, 
á luz das cifras anteriores á súa absorción de Santa Cristina e Pombeiro, estaba a unha 
gran distancia económica de Oseira72 e lixeiramente por tras de San Clodio ou Xun
queira de Ambía73 . 

Despois de Santo Esteva, e sempre guiándonos coa referencia dos datos <lestes repar
tos, o seguinte mosteiro máis podente da Ribeira Sacra sería o de Montederramo, a 
seguir, e a pesar da súa vinculación con Celanova, San Pedro de Rocas, quedando nos 
últimos lugares no tocante á súa importancia económica Santo Esteva de Ribas de Sil 
e, finalmente, Xunqueira de Espadanedo74. 

Unha proba palmaria da relativa importancia económica dos mosteiros da Ribeira 
Sacra témola nun dato que, para a maior parte dos historiadores que estudaron o 
tema 75, antóllaselles como capital para dilucidar a relevancia material dun cenobio. 
Referímonos á presenza e penetración dos mosteiros na nacente realidade urbana de 
Galicia. Ningún <lestes mosteiros logrou se facer presente nas principais vilas da Gali
cia medieval , a diferenza do que acorría coas grandes casas cistercienses como So
brado76 ou Oseira, ou no caso das principais abadías bieitas como Celanova ou Sa
mos77. Montederramo, por exemplo, fo¡ definido no estudio de Pascua Echegaray como 
"cenobio de medianas dimensións que non tivo capacidade para entrar nas cidades cir
cundantes . Non hai transaccións no arco urbano que de leste a oeste debuxan Pobra 
de Trives , Monterrei, Xinzo de Limia, Allariz, Ourense e Castro Caldelas", tendo que 
se limitar a estar presente nas vilas subsidiarias a estas78. Tampouco Santo Esteva, o 
principal mosteiro da Ribeira Sacra segundo os indicios manexados, parece que tivera 
unha mínima relación cos principais burgos da Galicia medieval79 . Obviamente en
contrámonos cos mesma situación se analizamos os patrimonios das outras casas mo
násticas da zona estudada. 

En conclusión, é moito máis o que une do que separa os mosteiros de monxes bran
cas e negros. Polo menos é así no exemplo dos cenobios existentes nese fermoso ámbito 
que coñecemos co nome de Ribeira Sacra. Lonxe da mitificación que o propio nome 
encerra, independentemente da fermosura natural do lugar, da localización típicamente 
idónea para o retiro e o afastamento, os mosteiros <leste territorio tiveron un comporta
mento moi semellante ao de calquera outro lugar. A súa importancia económica e social 
distaba moito de ter o rango de protagonista na Galicia medieval pero, non obstante, a 
súa fama e auréola conseguiron chegar ata hoxe acrecentada de modo moi substancial. 
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Os mosteiros femininos na Ribeira Sacra 

José Ignacio Fernández de Viana y Vieites 

Difícil resulta saber cal é o motivo do coñecemento da chamada Ribeira Sacra, se o 
vinícola, gastronómico ou paisaxístico. Se consultamos por temas as páxinas web de cal
quera servidor veremos que, con moito, predomina o primeiro, está ausente o segundo 
e o terceiro restrínxese á época do verán, para facer excursións en catamarán polo río 
Sil. E así fálase da ruta dos encoros na que vai tamén contido un compoñente cultural 
total: canóns do río, carballeiras máis ca centenarias, bos caldos para consumir e, secun
dariamente unha visión moi por riba da riqueza artística que encerran as súas ribeiras . 
Pero tamén encontramos algunha que ten como obxecto case exclusivo mostrar o valor 
dos edificios, sobre todo relixiosos, e en especial os mosteiros, da Galicia máis desco
ñecida, a interior. E precisamente nesta zona encóntranse un bo número dos que poboa
ron a nosa xeografía na Idade Media, dos que, en moitos casos só coñecemos o seu nome, 
ao se perder a súa documentación, ou nin tan só iso, só un topónimo, como Mosteiro, 
Priorado ou algún outro aoque segue o determinativo "das Donas". Pero aínda hai unha 
xustificación máis inmediata que fai que interese o tema nesta sociedade na que a arte 
é un ben de consumo, un excedente para a sociedade do ocio. 

Antes de falar dos mosteiros ternos que intentar delimitar a zona, eremos que creada 
artificialmente por unha mala lectura ou transmisión de Yepes do lugar así chamado e 
téñase en con ta que di loco, -lugar- Rivoira Sacrata, que traduce por "Ribeira Sagrada", 
mentres que no pergamiño que se supuña orixinal -hoxe ninguén dubida de que se trata 
dun falso- di rovoira sacrata. Sexa cal for a mala lectura e a mala tradución de Yepes - na 
parte alta cimeira do retablo do altar maior da igrexa do mosteiro de Montederramo figu
raba, como signo da fala un carballo, o mesmo ca no cadeirado de coro do de San Benito 
de Valladolid e nun tarro da farmacia monástica conservado no Museo Arqueolóxico de 
Ourense- debemos concretar a zona que abarca a actual chamada Ribeira Sacra. En opi
nión do xeógrafo Pérez Alberti "pode abarcar o sector do Miño que se estende augas 
abaixo de Belesar ata a confluencia co Sil, e dende a zona de A Teixeira ata a confluen
cia co Miño, no caso do val do Sil". Pero como se trata de a relacionar cun feíto máis 
histórico ca xeográfico, os diversos historiadores do monacato déronlle unha una exten
sión máis ou menos ancha en torno aos ríos Miño e Sil, que no plano administrativo ocu
pan os municipios lucenses de Carballedo, Chantada, Monforte, O Saviñao, Pantón, 
Paradela, Portomarín, Sober, e Taboada, e os ourensáns de A Teixeira, Parada do Sil, Xun
queira de Espadanedo , Maceda, Baños de Molgas, Esgos , A Peroxa, Nogueira de 
Ramuín, O Pereiro de Aguiar, Montederramo e Castro Caldelas . 
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Precisamente o aspecto turístico é o que nos leva a considerar que o máis coñecido 
do monacato polo xeral son as súas manifestacións externas, os edificios nos que os prac
ticantes dun ideal relixioso -sen o cal non se pode comprender o fenómeno histórico do 
monacato- moran, nos que traballan orando, e as igrexas nas que fundamentalmente 
oran. E aquí créase un paradoxo: a vinculación das manifestacións materiais do mona
cato a unha idea de apartamento (como sinalou Leclerc e glosa Linaje Conde). Esas 
manifestacións externas son as que máis coñecemos; o desenvolvemento da idea de apar
tamento nesas manifestacións case nos é descoñecida, marchou coas vidas deses mon
xes e monxas da Idade Media. 

lmponse delimitar o tema monacato. Monxe (monachus) quere dicir solitario ou ere
mita, o que vive separado dos demais, se ben moi pronto os autores cristiáns (Eusebio 
de Cesaréa, Jerónimo) usan o termo para denominar a aquelas persoas que se apartaban 
do mundo con obxecto de levar unha vida de maior perfección: o cultivo íntimo das vir
tudes cristiás . Despois, aplicouse aos que vivían baixo unha regra nun mosteiro. O mos
teiro era, no comezo, choupana, cova ou cabana na que habitaba un monxe, acompañado 
a cotío por un discípulo que puxera baixo a súa dirección; despois fo¡ o edificio que habi
taban os monxes baixo unha regra. 

Non nos referiremos aquí ao eremitismo nin a aquelas outras ordes relixiosas que 
tiveron unha finalidade distinta da oración e o traballo manual (enténdase, naque! tempo 
o da terra e o do scriptoriuni), por moi próximas que aparezan á mentalidéide actual (fran
ciscanos e todas as súas ramas, e dominicos coas súas derivacións). Escribiremos bre
vemente sobre aquelas comunidades de relixiosas (Deo votae, frayras , sanctimoniales, 
monachas, moniales, donas, touquinegras) que seguían unha regra concreta ou a regula 
abbatis, antes da Regula Benedicti, esta mesma e a súa reforma posterior cisterciense; e 
do mesmo xeito tampouco citaremos a xerónimas, por non teren fundado ningún con
vento en Galicia. Temporalmente non chegaremos máis alá da reforma dos relixiosos 
propiciada por Cisneros e os Reís Católicos. 

As referencias bibliográficas non son demasiadas . Para o monacato beneditino e pre
beneditino en xeral está a obra de Linaje Conde, e para Galicia a do padre Arias; para o 
cisterciense as de Cocheril e Lekai, ampliada polo padre Massoliver; e en concreto para 
o feminino en Galicia o artigo do monxe bieito Germán Martínez, quen xustifica a falla 
de estudios en toda España pola "pouca influencia e a escasa intervención das monxas 
na vida relixiosa, social e política do seu tempo". 

Teremos que partir da época tardorrorr,iana, na que non hai nova ningunha da exis
tencia dun monacato feminino en Galicia, nin tan sequera dun ascetismo, a diferenza 
do que sucede noutras rexións peninsulares, como o testemuña o concilio de Elvira (ano 
300 ou 306) que institucionaliza a virxindade como estado regular e permanente, ao de
clarar que as virxes consagradas a Deus, se quebrantan o seu compromiso de virxindade 
e levan unha vida disoluta, non poden recibir a comuñón nec in finem, pero se recoñecen 



a súa falta e fan penitencia perpetua poden recibir a comuñón á fin da súa vida; ou o 
de Zaragoza (ano 380), que ordena que as mulleres non reciban o veo da virxindade antes 
de cumpriren os corenta anos; ou o primeiro de Toledo (ano 400), que fala da existencia 
de reunións de virxes que non debían ter familiaridade con varón relixioso nin segrar. 

Non podemos esquecer a importancia -e aquí hai xa que se situar nun ámbito galaico 
ou alomenos da Gallaecia antiga- que tivo o priscilianismo no monacato, coa súa dou
trina ascética, e coa idea da santificación da carne, que conduce a rigorosas prácticas 
ascéticas. Quizais por iso no citado concilio de Zaragoza hai unha prevención da xerar
quía contra o monacato polo ascetismo priscilianista. E a comezos do século V o monxe 
itinerante, quizais bracarense, Baquiario escribe dúas epístolas ascéticas a mulleres con
sagradas, con probabilidade dirixidas espiritualmente por el. 

Xa a rematar a época visigótica-sueva, volvémonos encontrar, a mediados do século 
VI, cun renacemento do monacato, quizais por teren pasado daquela as reticencias pris
cilianistas. E isto tradúcese na existencia dunha serie de monxes-bispos, o que demos
tra a nova postura da xerarquía eclesiástica, así como unha lexislación conciliar 
premonástica. 

Non ternos testemuños galaicos, o do noroeste, desta época, aínda que si sabemos 
que había en toda a península unha vida monástica, máis ou menos organizada, distin
guíndose, por unha parte, virxes e clérigos que levan unha vida ascética dentro das súas 
familias e comunidades , e por outra os monachi e nionachas. 

E é este o tempo de falar dun nome propio de monxa, Eteria; a galega que arredor 
do ano 400 fai o seu "I tinerario", a quen Valerio do Bierzo chama heatissima sanctimo

nialis, aínda que non foi abadesa dunha comunidade, como se podería desprender dunha 
interpolación posterior na súa obra. Tamén hai que por en dúbida o feíto de que fora 
unha verdadeira monxa, a pesar de se dirixir ás súas venerables irmás e donas da súa 
alma. En calquera caso foi unha muller de extraordinario ascetismo, pertencente ao 
grupo de familias ricas e aristocráticas e a unha florecente comunidade na que abunda
ban as virxes e entre as que había, polo menos, certas relacións comunitarias, como opina 
Fernández Catón. 

Ademais resulta interesante sinalar que durante esta época se vai elaborar un verda
deiro dereito monástico baseado na Lex Romana Visigotorum, as decretais pontificias e 
os canons dos concilios xerais, nacionais e provinciais. 

No tocante ao económico os mosteiros tiñan independencia patrimonial, pero non 
podían ser fundados sen permiso do bispo, quen tamén debía elixir a regra que debían 
seguir e ordenar aos monxes, como vemos polos concilios III, V e IX de Toledo. Tamén 
había unha certa autonomía litúrxica. 

Dende o punto de vista disciplinario os monxes tiñan que volver ao mosteiro, se saían 
del; excomungábase aos viris ac feminae sacris que non fixeran honra aos seus votos; regú
lase o mantemento da clausura monástica e a convivencia dos segrares dentro do recinto 

93 



94 

monástico. O concilio IV de Toledo, do 633, castiga as viúvas sanctimoniales que con
traían segundas nupcias; e o X, do 656, confirma a vinculación de por vida na honesti
dade das viúvas profesas. O concilio de Sevilla, do 546, castiga ao violador de calquera 
viúva penitente ou virxe relixiosa coa penitencia pública. 

O III concilio de s ·evilla, do ano 619, promulga a tuitio polos monxes dos mosteiros 
femininos, de indubidable transcendencia para o monacato dúplice peninsular: senta o 
principio de que monasteria virginum ( .. . ) nionachorum adnúnistratione ac praesidio gu
bernentur, isto é, a administración temporal debe correr a cargo dun monxe e a cambio 
as monxas debían prover de roupa ao mosteiro. 

Pero non só regulaban os concilios a vida dos mosteiros. Había nesta época regulae 
que marcaban o ritmo cotián dos monxes, unhas feitas por persoas concretas, outras 
resultantes de acordos da propia comunidade. Así, e sobre todo no noroeste, ten que se 
procurar o nacemento da chamada Regula communis, resultado dun conxunto de acor
dos aos que se chega nos sínodos abaciais de varios mosteiros e aplicados a todos eles. 
Os seus capítulos A.'V e A.'VII prohibían os mo"steiros dúplices, regulaban a tuitio dos mon
xes sobre as casas femininas e restrinxían as visitas daqueles a estas. Menos importan
cia, ou nula, tivo para o noroeste un tratado ascético feminino, de clara ascendencia 
agostifia, cofiecido por Regula Leandri. Maior debeu ser a influencia da Regula Fruc
tuosi, cun forte compofiente eremítico , fronte do cenobitismo da Regula Isidori , moi 
ligada ao orientalismo transmitido por Martifio de Dumio. Non hai testemuño do segui
mento da Regula Benedicti na nosa xeografía nesta época. 

Constitúe unha institución típica do noroeste visigótico-suevo o monacato pactual, 
que tanto arraigamento adquire e que alcanza a súa maior difusión xeográfica nas terras 
reconquistadas, incluso despois de que o concilio de Coyanza, do ano 1050, consagrara 
nos reinos occidentais a Regula Benedicti. O pacto consiste nun contrato bilateral entre 
o monxe e o mosteiro, baixo a submisión do abade. O seu arquetipo foinos transmitido 
como anexo á Regula Coniniimis, que nace nunha atmosfera pactualista. Aínda que de 
xeito indubidable o monacato pactual debeu ser o máis numeroso en Galicia, non nos 
deücou testemuño ningún, como tampouco os outros tres tipos de mosteiros anteriores 
á invasión árabe (familiares, dúplices e clericais) , agás o mosteiro de Samos, restaurado 
pouco despois de mediados do século VI. 

A historiografía dos séculas XVI e XVIII fálanos da existencia de moitos mosteiros 
nesta época suevo-visigótica, incluso baixo a Regula Benedicti, o que hai que considerar 
unha esaxeración. Probablemente o único que houbo foi unha serie de establecemen
tos mínimos, sobre todo familiares , que nÓn podemos considerar mosteiros, senón reu
nións de familiares cos seus servos, en territorios da súa propiedade nos que fundan 
unha igrexa, chamados por Linaje pseudo mosteiros familiares . 

Tras o comezo da reconquista a continuidade das formas monásticas no n'?roeste é 
incontestable, e sobre todo a pactual, procedente desta zona xeográfica. O máis antigo 



dos pactos conservados é o de Santa Baia de Búbal, que se fai co abade Absalón, no ano 
826 ou 876. Máis tarde, en 887, ternos un pacto monástico nunha comunidade dúplice, 
a dos fratres et sorores de Santa María de Mezonzo (Vilasantar, A Coruña), co abade Ful
garedo (oito diáconos, sete presbíteros e dúas Deo votae). Con posterioridade ternos dous 
en Portugal e máis adiante son numerosísimos en Castela, o que leva ao padre Pérez de 
Urbe! a situar nesa rexión a orixe do monacato pactual. As exemplos galegos son esca
sos, como vimos. Por que esa exigüidade? Pódese atribuír simplemente á perda de fon
tes ou, como quere Bishko, ao seu abandono debido ás campañas despoboadoras de 
Afonso 1 (739-757). 

E aquí ternos que presentar o pacto que nos transmite o famoso códice de Leode
gundia -que se debeu rematar entre os anos 925 e 931-, o do abade Sabarico, do mos
teiro de Bobatella, tradicionalmente localizado en Galicia, en Ourense ou Lugo e en 
tempo recente por Díaz y Díaz en León-Castela-La Rioja, no que encontramos polo 
menos dez monxas. 

Entraríamos así nos séculos IX ao XII que, segundo a historiografía tradicional, es
taría marcada en toda a península polo monacato bieito, que xa entrara en territorio his
pano antes da invasión árabe. Esta formulación é totalmente falsa. Demostrou Linaje de 
xeito fidedigno que a entrada da Regula Benedicti ten lugar por Cataluña, por influencia 
carolina, coa figura de Bieito de Aniano, e só dende mediados do século DC. Xa máis tarde 
teriamos a seguinte mención no mosteiro leonés de Abellar. En Galicia non aparece para 
nada nos documentos do último cuarto do século oitavo e o noveno, caso da famosa 
doazón do reí Silo ao mosteiro de Lucis, entre o Eo e o Masma, do 775; nin no de Pa

latio, en Abeancos, do 787; nin na doazón do 818 ao preexistente de San Vicente de 
Vilouchada (Trazo, A Coruña); nin no dúplice e familiar de Santa María de Barreta, preto 
de Santa María de Melias (O Pereiro de Aguiar, Ourense), fundado por Senior, o 842. 

Teremos que nos achegar á segunda metade do século X para que apareza citada a 
Regula Benedicti na nosa documentación. Con toda seguridade as máis antigas son as 
de Samos, unha do 960, cando Egeredo e Rómula fundan o mosteiro de San Mateo de 
Vilapedre (Sarria, Lugo), baixo cuxa protección o poñen, xa que din que está baixo esta 
regra; e ao ano seguinte nunha escritura orixinal a abadesa Visteberga recibe da monxa 
Leodegundia as súas propiedades en Vilapedre. Este mosteiro probablemente era femi
nino, aínda que non se pode descartar o seu carácter de dúplice . Sería anterior, de ser 
segura, a do ano 952, data na que entre o que entrega Fáfila a San Vitorio de Ribas de 
Miño (O Saviñao, Lugo), figura un códice da Regra bieita. De ser un documento autén
tico, a primeira referencia fóra de Cataluña sería a que aparece na doazón que fai 
Paterna, Deo vota, ao abade Sabarico et onini congregationi sub regula Sancti Benedicti 

vobiscum consistenti , o ano 914, do mosteiro de San Salvador de Cines (Oza dos Ríos, A 
Coruña) , fundado a fins do século IX ou comezos do X, segundo López Ferreiro, polos 
condes Aloito e Paterna. 
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Apartados estes casos illados, dubidosos, os demais non son máis ca interpolacións 
posteriores ou falsificacións: así a referencia de San Cibrán de Cálago, do 846; a da fun
dación de San Martiño Pinario de 912; a da fundación de Lourenzá, o 969; a doazón 
dun códice a San Ma~·tiño de Lalín por parte de Adosinda, o 1O19. 

As únicas seguras son da segunda metade do século XI: a de Santo Antuíño de Toques 
(A Coruña), cuxo abade Tanoi cuni agmine monacorum beati Benedicti regulam clarens , 
no ano 106 7, recibe do rei don García de Galicia o couto de Meire coa súa xurisdición 
temporal; a de Santo Isidoro de Callobre (A Estrada), quizais do 1092, cando o funda 
Sentario; e a de San Xulián de Moraime (Muxía, A Coruña) que, no ano 1095, recibe 
de Argilo Peláez, sacro celaniine Christo sum dicata, viúva de Arias Pepiz, a igrexa e mos
teiro familiar de San Xoán de Borneiro (Cabana, A Coruña) . 

Como diciamos antes, entre os séculas IX e XI, e incluso no XII, foron abundantes 
en Galicia os mosteiros familiares e dúplices , distintos uns dos outros, aínda que con 
frecuencia os familiares eran dobres. Pero esa mesma abundancia tradúcese tamén 
nunha vida efémera. De todas maneiras debían ser bastante numerosos en 1104, xa que 
nesa data o papa Pascual 11, na bula Ecclesiam quam regendam, da que é destinatario o 
bispo Xelmírez, e que nos transmitiu a Historia Compostelá di: "Aquilo que ouvimos 
clicir, que pola vosa rexión habitan monxes con monxa, é de todo punto inconveniente. 
Para cortalo, dispoña enerxicamente a túa experiencia de maneira que, os que actual
mente están xuntos, se separen en divididas e afastadas habitacións , segundo mellar 
parecerá túa discreción e ao consello de varóns relixiosos; e en <liante non se volva tomar 
tal costume". Esta recomendación papal leva ao bispo, segundo a mesma obra, a fundar 
o mosteiro de Santa María de Conxo, poucos anos despois, en 1129, "porque nin no seu 
bispado nin sequera en Galicia había daquela un mosteiro onde habitasen santas e reli
xiosas monxas, ... onde puxo monxas de boa fama" e porque "as monxas de Galicia vivían 
sen disciplina regular". Isto parece esaxerado, e hai que interpretalo como que non había 
en Galicia, ou polo menos na diocese compostelá, ningún mosteiro feminino rexido pola 
regra de San Bieito, ou que este sexa o primeiro fundado expresamente baixo a citada 
norma. 

Ternos numerosas referencias de mosteiros dúplices en Galicia, a maior parte deles 
de vida exigua, cuxas propiedades pasarán a engrosar o patrimonio doutros mosteiros 
maiores ou das igrexas catedrais. A seguinte nómina, aínda que incompleta, é bastante 
significativa a este respecto. 

Santiago de Barbadelo (Sarria, Lugo~, <loado o ano 1009 polo abade Bermuda e a 
abadesa Sendina a Samas; San Salvador de Calvos, despois beneditino; Santo Esteva de 
Calvar (Sarria, Lugo), fundado o 785 e que despois pasa a Samas; Santa María de Cas
trelo de Miño (Ourense), cuxa fundación at1ibúe a tradición á raíña Gota, muller de San
cho Ordóñez, antes do 929, que desaparece cara a 1110; Cinsa (Monforte, Lugo) , 
familiar, documentado o 1058 por un preito; San Salvador de Chantada (Lugo), fundado 



no século X por Ero e Adosinda, máis tarde bieito e só masculino; San Paio de Diomondi 
(O Saviñao, Lugo) , documentado o ano 954 como dúplice, pasa máis adiante á catedral 
ele Lugo ; San Martiño de Lalín (Pontevedra), fundado a fins do século IX; San Salvador 
de Naviola, que existía no século X; Santa María de Ribeira (Xinzo de Limia, Ourense), 
fundado a fins do IX ou comezos do X por Afonso Romariquiz e a súa esposa Guntina, 
que pasa a Celanova; Santa María de Salceda de Caselas, (Pontevedra), probablemente 
fundado pola raíña Aragunta tras a repudiado Ordoño 11 , o 923; San Clodio (Leiro, 
Ourense) , máis adiante cisterciense; San Breixo das Donas, sen identificar; San Paio de 
Xenrozo ou Cascas (Betanzos, A Coruña), de cuxa metade era propietario don Bermudo 
Pérez de Traba, que fundara don Froilán Bermúdez para homes, e que se despoboara , e 
que doa á súa filia dona Urraca Bermúdez, que é nomeada abadesa, en 1138, cambiando 
a súa titularidade a Santa María e xa só feminino ; Sobrado dos Monxes (A Coruña) , fun
dado o 952 por Hermenexildo e Paterna, despois masculino e cisterciense; San Martiño 
de Pazó (Allariz), do que coñecemos á súa abadesa Guntrodo, prima da raíña Elvira, 
muller de Ordoño II , no século X; San Paio de Lemos, fundado por Zagaria; S~nta Mariña 
de Asadur (Maceda, Ourense), da primeira metade do século X, onde parece que tomou 
o hábito Ximena, filia de Ordoño II e da raíña Elvira; Sorstua, en Navia, existente o 963; 
Santa María de Barredo (O Pereiro de Aguiar, Ourense), xa fundado o 782 por Senior, 
familiar, que pasa a Celanova; San Salvador e Santa María de Paradela (Coles, Ourense), 
ligado a san Rosendo, que pasará a Celanova; San Pedro de Mourillós (Celanova, 
Ourense), fundado por Adosinda e Placencio, que se lle dá a san Rosendo o 927; San 
Pedro de Ansemil (Silleda, Pontevedra), feminino a fins do século XI. 

Parece que ao longo dos séculas XII, XIII e XIV vaise impoñendo a Regra bieita en 
mosteiros de nova creación ou reforma dalgúns anteriores. Non ternos a nómina com
pleta, pero si sabemos que cando, o 23 de xullo de 1499, se inauguraba a vida monás
tica feminina en San Paio de Antealtares de Santiago alívanse congregar as monxas dos 
mosteiros da orde que quedaban en Galicia, en total trece. Estes mosteiros eran, en pala
bras do seu reformador, frei Rodrigo de Valencia, "solitarias e pequeiias congrega9iones 

que estaban en enconúendas e adnúnistra9iones de personas prophanas e no religiosas en 

las que no se guardaba la religión y en las que más se ofendía a nuestro Sefíor que se servía''. 

Ademais estaban case despoboados, xa que non había, polo xeral, máis que dúas , tres, 
catro ou, ao máximo, cinco monxas que, segundo frei Rodrigo de Nájera, "ni guardavan 

ni podían guardar la regla y horden de nuestro padre san Benito ni conservavan la honesti

dad, limpieza y clausura que heran obligadas". 
Estes mosteiros eran: San Salvador de Albeos (Crecen te, Pontevedra) , fundado polo 

bispo Hermoi,xio de Tui, no século X, na honra do seu sobriño o mártir san Paio; San Pedro 
de Ramirás (Ourense), existente xa a fins do século X como feminino e sobre todo os 
pertencentes á Ribeira Sacra da provincia lucense. Os seis seguintes podémolos agrupar 
nun mesmo apartado. Só quedarán para máis adiante os de Xián e Ferreira de Pantón. 
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San Xoán da Cova (Carballedo, Lugo). Antolín López Peláez pono entre os restaura
dos por Odoario (circa 757-786) e Sá di que en 967 un documento pono como perten
cente á mitra de Lugo. Pouco máis sabemos del , agás o nome dalgunhas abadesas e 
monxas, polo tipo de documentación conservada, toda de contratos de índole variada e 
relacionados coa propiedade ou explotación da terra. Así aparece a monxa Mariña Pérez 
quen, con consentimento da abadesa, dá ao de Oseira unha propiedade en Prado, no 
termo de Deza, (Prado, Lalín, Pontevedra), a terceira parte doutro en Colmar (Noceda, 
Lalín, Pontevedra) , e a mesma cantidade doutro en Carral (Taboada, Silleda, Ponteve
dra), doutro en Vivin, e doutro en Senín (Losón, Lalín, Pontevedra), en xullo de 1231; 
e as abadesas Sancha .Pérez (1260), ConstanzaArias (1383) eXoana de Lemos (1512). 
O 1 de outubro de 1504 o papa Xullo II confirma a súa unión ao mosteiro de San Paio 
de Antealtares de Santiago no que insiste León X o 1 de abril de 1512, co beneplácito 
da última abadesa, do que toma posesión en 1516. 

Santo Esteva de Chouzán (Carballedo, Lugo), nos seus comezos masculino, segundo 
os datos que nos dá Yepes, por un documento do ano 868 no que o cabaleiro Flaminio 
e a súa muller Remisila doan o lugar de Auzan ao abade Provecindo e aos seus compa
fieiros do mosteiro de Santo Esteva, de Santiago e de San Cristovo. Poucos datos posuí
mos máis, e illados, durante o século X. Despois hai silencio ata mediados do século XII, 
o que nos leva a pensar na desaparición da vida monástica. É daquela, en 1144, cando 
o abade do mosteiro de Oseira, García, moi pouco despois da fundación do cenobio 
ourensán, instaura alí unha comunidade feminina presidida pola abadesa Marifia. Non 
se sabe con exactitude se esa restauración obedece á propia iniciativa do abade ursa
riense ou ben a indicación de Afonso VII. Esta última hipótese parecen confirmala dous 
documentos datados en León, o 30 de xufio do citado ano, o primeiro polo que dá o mos
teiro de Chouzán ao de Oseira para que o abade o edifique e constrúa; o segundo polo 
que concede á súa abadesa e monxas a propiedade na que estaba edificado e o privile
xio de couto. Once anos máis tarde, o 3 de xullo de 1155, o papa Adrián IV pon baixo a 
súa protección o mosteiro de Oseira e os seus bens, entre os que cita o mosteiro de 
Chouzán, o que reiteran o 4 de xullo de 1170 Alexandre III, e Honorio III, o 21 de maio 
de 1224. E xa en 1504, o 1 de outubro, Xullo II úneo a Antealtares. 

Fernando II en Ourense, o 31 de xaneiro de 1160 faille doazón á vila de Líncora 
(Chantada, Lugo), e o 12 de xullo de 1182, en Lugo, ao mesmo tempo que lle confirma 
os privilexios de Afonso VII, declara exenta da xurisdición real a propiedade de Chou
zán. Afonso IX ao seu paso por Ourense, 9 11 de febreiro de 1213, concédelle que nin
gCm oficial real entre no seu couto "pro petito seu pro aliqua denianda"; e anos despois, 
en Salamanca 23 de marzo de 1226, confirma a Oseira entre outros privilexios o da doa
zón por Afonso VII do de Chouzán. Fernando III en Lugo, o 12 de xullo de 1230, na liña 
dos seus antecesores, confirma a Chouzán os privilexios de Afonso IX e máis tarde, espe
cifica a confirmación do "petito" en Chantada, o 21 de abril de 1232. Afonso X fa¡ o pro-



pío en Burgos, o 13 de maio de 1270, e isto non é de estrañar porque a contribución do 
pedido convertérase nunha taxa ordinaria, dende comezos do XII, e non extraordinario, 
coma nas súas orixes. 

Os séculas XIV e A.'V son os dos excesos da nobreza, polo xeral rural, contra os mos
teiros, principalmente os femininos. Os depredadores apodéranse dos seus bens, impo
ñen cargas aos seus vasalos e cometen todo xénero de vexames. Chouzán non se libra, 
e así vemos como, gracias ás reclamacións feítas ante os xuíces designados nas Cortes 
de Segovia polo abade de Chantada, no nome da abadesa Elvira Arias, Xoán I, en Medina 
del Campo o 28 de decembro de 1380, abriga a Vasco Gómez das Seixas a devolver ao 
cenobio todo o que é seu e a non usar aos seus vasalos en beneficio propio. 

No relativo á súa relación con outros mosteiros dispomos das seguintes referencias . 
A primeira sinala o nomeamento do abade de Oseira polo hispo de Lugo don Miguel, 
en 1230, para arranxar o preito que a prioresa sostiña con Martín Rodríguez, cura de 
Nogueira, sobre os décimos. A segunda procede da parte conservada dun preito que 
mantiveron, entre 1238 e 1251, Maior Sánchez, prioresa de Chouzán, e M~ior Fernán
dez, abadesa de San Pedro de Vilanova de Dozón (Dozón, Pontevedra), sobre os bens da 
monxa Urraca Eiriz. Por este litixio no que eran xuíces A. García e V. Fernández, co bene
plácito de don Miguel, hispo de Lugo, desfilaron moitas testemuñas de diversa catego
ría, entre elas a abadesa de San Miguel de Eiré M. Pérez, de cuxas declaracións se 
desprende que a tal Urraca tomou o hábito en Chouzán e despois pasou a Vilanova. A 
derradeira é a xa citada intervención do abade de San Salvador de Asma nas Cortes de 
Segovia. 

Un problema que presenta este mosteiro é o de se fo¡ ou non dúplice tras a súa res
tauración polo abade García de Oseira en 1144, xa que antes sábese con toda certeza 
que non o fora. Algúns autores afirman que o fo¡ dúplice dende daquela, aínda que sen 
gran fundamento. Germán Martínez, seguindo a Vázquez Saco, ere que a partir de 1182 
pasaría a ser só de monxas. A ambigüidade da documentación que nuns casos nos fala 
de "monialiuni et clericorum" e noutros de "clericorum", pero sen unha cronoloxía estrita, 
que delimite unha e outra expresión, e nos permita supor a transformación dunha comu
nidade dúplice en feminina, no século XIII, fainos pensar que dende a restauración ursa
riense o mosteiro fo¡ só feminino. 

Esta cuestión lévano a formular outra pregunta: Que relación tivo con Oseira a par
tir de 1144? É curioso observar como despois da mención da abadesa Mariña non apa
rece outra ningunha desa categoría ata o século XIV (no entreacto só aparecen prioresas) 
e como na documentación e nas historias ursarienses só aparece citado unha vez Chou
zán (intentouse introducir a regra de San Bernardo en Chouzán e fracasou?; triunfou a 
implantación da de San Bieito e volve haber abadesas tras un período de simples prio
resas debido a unha certa estabilidade e dependencia de Oseira?; dependeu de San Xoán 
da Cova durante o período priora!, como quere Amor Meilán?; ou do hispo de Lugo, 
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como quere Yepes?). A documentación pontificia de 1155, 1170 e 1224 di que segue a 
depender de Oseira. 

Das catro etapas que podemos distinguir na vida do mosteiro resulta a seguinte lista 
de abades, abadesas~ prioresas: Provecindo (868), quizais Trasericus (antes do 986) , 
Ligus (986-987), l\ilariña (1144); as prioresas Maior Sánchez (1216-1238) e outra do 
mesmo nome que se titula "priorissa secunda" (1238-1262), Sancha López (1262-1291); 
as abadesas Tareixa Arias (1302-1325), Elvira Díaz (1333), Sancha Díaz (1350), Inés 
(1362), ElviraArias (1380), Maior Lorenzo (1383-1396), María Álvarez (1401-1417) e 
Isabel Rodríguez de Nogueira (1461 a antes do 2 de xullo de 1499). 

Santa María de Pesqueiras (Chantada, Lugo) , que para Izquierdo Perrín probable
mente é anterior ao XII, por unha inscrición segundo a que restauraría a igrexa monás
tica Juan Mateo Doals, o 1220 ou 1221. O único nome que podemos daré o da prioresa 
Urraca Yáñez, en 1226. En 1499 toma posesión do mosteiro Alonso González no nome 
de San Paio de Antealtares. En 1 de outubro de 1504 Xullo II confirma a unión. 

San Miguel de Eiré, na actual parroquia de San Xulián de Eiré (Pantón, Lugo), fun
dado a comezos do século XII, non moito antes de 1129. A primeira referencia certa que 
ternos da súa existencia, co no me de Agiree, é do día 26 de xaneiro de 1108, data na que 
a súa abadesa Aldonza figura como confirmante nunha doazón ao veciño de Pantón. En 
21 de xuño de 1129 Afonso VII acóutao, sendo a súa abadesa dona Visclavara Ordóñez. 
M. Pérez, couto que perdurará na segunda metade do século XIII. Teñen que transco
rrer varios anos para que coñezamos o nome doutra, Urraca Afonso, que o 9 de decem
bro de 1332, afora a María Pérez de Pedraguda o casal de Vilar Camposo (Santiago de 
Castillón, Pantón). 

Xa a fins do século XIV comeza o desfile da documentación real que protexe ao mos
teiro fronte dos ataques da pequena nobreza. O 2 de marzo de 1381 , en Medina del 
Campo, Xoán I comina a Vasco Gómez das Seixas a que devolva á abadesa Aldara Fer
nández varios lugares que usurpara. Henrique III, Simancas, o 22 de novembro de 1400 
toma baixo a súa protección o mosteiro e confírmalle os seus privilexios, o que reitera o 
23 de febreiro de 1401 en Valladolid. Neste mesmo ano obriga a Menendo Rodríguez 
Saco a lle devolver terras , rendas e vasalos de acordo con sentenza· real ditada en Sego
via de 9 de novembro de 140 l . E o 15 de setembro de 1404 reitera a obriga que teñen 
os oficiais reais de protexer persoas e bens que lle roubaban os nobres que pululaban 
por aquelas terras (Diego Pérez Sarmiento, Xoán Álvarez Osorio, Pedro Díaz de Cadór
niga, Xoán de Novoa, Pedro Fernández de. Bolaño, Diego de Lemos, Rodrigo Afonso de 
Saavedra, Menendo Rodríguez Saco, Pedro López de Renda! e Lope Taboada). De xeito 
indubidable, toda esta protección real está relacionada coas encomendas, azoute que 
sofren as propiedades eclesiásticas na Baixa ldade Media. A autoridade real era total
mente inoperante para resolver esta lacra, como se evidencia cando a abadesa, co pro
pósito de defender os seus bens, vasalos e o propio mosteiro, pon todo baixo a 



encomenda de Menendo Rodríguez de Castillón un vello amigo da institución relixiosa, 
para que "defendades ... dos malle e senrasoes e iniurias que nos algunos quieren faser ou 
feseren" (Eiré, 24 de xullo de 1497). A pesar das dúbidas respecto a Menendo, a súa pro
tección foi bastante frutífera, e a abadesa cobraba os seus froitos no cauto do mosteiro, 
incluso en demasía, segundo se desprende dun mandamento do vicario xeral do bispado 
de Lugo, o arcediago de Dozón Xoán Rodríguez, o 16 de febreiro de 1411 , polo que 
ordena a Elvira Díaz que non cobre "nias pididos e tributos" aos habitantes do cauto que 
os que sempre pagaran. 

Eiré perde o seu ser cando se anexiona ao de San Paio de Antealtares e as súas mon
xas trasladadas alí, en 1487, se ben moitas das rendas podíanas seguir gozando as aba
desas ata a súa marte, e incluso manter a súa categoría e residencia, como sucede con 
Inés Fernández, a derradeira do mosteiro (18 de abril de 1505 , o que demostra a falla 
de aceptación da anexión, non só por ela senón por outras colegas, pouco antes do último 
trimestre de 1507). As de Eiré pasarán ao Grande Hospital de Santiago grazas á xestión 
do seu administrador Diego de Muros, o que confirma Xullo II en Roma o 12 de outu
bro de 1507, aínda que se inicia un preito entre ambas institucións que durará ata outu
bro de 1517, decidíndose a favor da institución hospitalaria, aínda que non tomará 
posesión delas ata o 28 de xaneiro de 1519. 

San Fiz de Cangas (Pantón, Lugo), do que só hai noticias dende 1116 e do que só 
coñecemos o nome das súas abadesas Tareixa Pérez (1293), Maior Rodríguez (1304) , 
Constanza González (1364-1384), Aldara Arias (1394), Tareixa Álvarez (1404-1414), 
Aldara Fernández (1420-1451?) e dalgunhas monxas (MaiorArias, 1336) . É anexio
nado a Antealtares nas mesmas datas que os anteriores, aínda que sen complicación 
ningunha . 

San Xillao de Labios, na actual parroquia do mesmo nome (Saber, Lugo) , probable
mente de orixe eremítica. As poucas novas que posuímos <leste mosteiro consérvanse 
nun escaso número de pergamiños conservados no Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, e nos arquivos da catedral de Ourense e do mosteiro de San Paio de Antealta
res de Santiago. Deles tiramos o dato que a primeira abadesa da que ternos noticia é de 
Visclavara, o 26 de xaneiro de 1108, pasando máis dun século para que volvamos coñe
cer outra, Elvira Pérez, que en outubro de 1233 vende unha propiedade en Leiro a Adán 
Fernández e outros milites <lesa localidade. Sabemos tamén que durante o seu abadiato 
chega a un acordo cos avós de Rui Lorenzo de Froxán sobre a posesión da igrexa de San 
Xulián de Mourelos (Saber), como consecuencia dunha sentencia ditada polo arcebispo 
de Braga Esteva Soares de Silva, cara a 123 3. Mariña Rodríguez está datada o 16 de 
maio de 1289, pois nesa data presenta unha demanda ante o deán de Lugo sobre o 
mesmo asunto. Xa a fins do século A.'V, entre abril de 14 78 e xaneiro de 1485 ocupa a 
cadeira dona Constanza García. A derradeira reitora do mosteiro será Constanza Váz
quez de Somoza, polo menos dende xuño de 1486, que había de dar numerosos creba-
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cabezas ao reformador dos mosteiros bieitos de Galicia e á primeira abadesa do mosteiro 
de San Paio de Antealtares de Santiago. 

A Lobios chega o reformador frei Rodrigo de Valencia o 1 7 de maio de 1499 e, 
segundo parece, ao ver _o lamentable estado dos ben.s do mosteiro, arrenda 'os seus froi
tos e rendas. Volve o 6 de xuño para nomear mordomo e xustiza maior do couto monás
tico a Diego de Piñeiro. Teoricamente a abadesa no tiña xa autoridade ningunha sobre 
o mosteiro, xa que fora anexionado xa ao.citado de San Paio coas súas rendas e monxas, 
o que confirma o papa Xullo II en 1504. 

San Salvador de Sobrado de Trives (A Pobra de Trives, Ourense), familiar e dúplice, 
existente xa no século X, que en 1175 xa era só feminino; San Pedro de Lobás (O Car
balliño, Ourense), do que non ternos referencia certa antes de 1175; San Pedro de Dozón 
ou de Vilanova de Dozón (Dozón, Pontevedra) , fundado en 1154 por Guntrodo Suárez; 
San Pedro de Ansemil (Silleda, Pontevedra) , probablemente de fins do século IX, dúplice 
ou masculino, serodio feminino, xa que aínda en 113 5 era masculino; Santo André de 
Órrea, (A Golada, Pontevedra), fe minino cando ternos a súa primeira mención, en 11 71; 
e San Miguel das Negradas (O Vicedo, Lugo) do que non se conserva documentación 
ningunha, aínda que si se coñece a figura de María Viciosa, no século XV. 

Que sucedeu cos demais? Non sabemos nada de Santa María de Conxo (Santiago), 
do que só se conservan tres documentos medievais, nin de San Pedro das Donas 
(Boqueixón, A Coruña) , nin de San Martiño de Cánduas (Cabana, A Coruña), nin de 
San Cristovo de Dormeá (Boimorto, A Coruña) , cuxas monxas, clise isto sen fundamento 
ningún, pasaron a San Paio de Antealtares. Sabemos con toda seguridade que as rendas 
de Cánduas pasan a San Martiño Pinario de Santiago en 1444 e as de Dormeá o 1446, 
seguramente por extinción das súas comunidades . As rendas de Santa María de Mixós 
(Monterrei, Ourense) pasan a Celanova, o 1155; e San Salvador de Vilar de Donas (Palas 
de Rei, Lugo), fundado no século XII , pasa, en 1194, á Orde de Santiago. 

Santa María de Xián (Taboada, Lugo), de orixe dúplice, no que só coñecemos o nome 
dunha abadesa, Urraca Díaz, quen o 11 de decembro de 1215, vende por douscentos 
sesenta soldos unha propiedade rural na veciña parroquia de San Fiz de Vilamartín 
(Monforte de Lemos) , ao bispo de Lugo don Miguel, por non poder recoller os froitos. 

Tamén Santa Tasia (Muros) era gobernado por abadesas en 1153 e 1174. Santa Baia 
de Boiro (Boiro, A Coruña) , do século X, cuxas rendas pasan a San Martiño Pinario de 
Santiago, parece desaparecer a mediados do século XL Santo Estevo de Morás (Arteixo, 
A Coruña), dado por Fernando 11, en 1179, a Urraca González, quen o cambia a San 
Paio de Antealtares, en 1182, polo de Santa María de Cambre: O de Santa María de 
Noguerosa (Pontedeume, A Coruña), primeiro masculino e baixo a protección de Toxo
soutos, fundado por don Bermuda Pérez de Traba, en 1148, e que é recuperado en 1161, 
a cambio do de San Cristovo de Arzón (Negreira, A Coruña), no que dona Ürraca Ber
múdez e outras señoras permanecerán como monxas, baixo a regra de San Bieito, non 



do Císter, como se afirmou. O de San Salvador de Pedroso (Narón), fundado por María 
Fróilaz en 1111. 

Si coñecemos a fin de Santa María de Vilanova dos Infantes (Celanova, Ourense), 
onde estiveron Ilduara, nai de san Rosendo, e a súa irmá Adosinda, cuxas monxas pasa
ron quizais no ano 1289 a Santa Clara de Allariz; e a curta vida de Santiago de Piadela 
(Betanzos, A Coruña) , a onde vai Munia Fróilaz, filla do conde Froila Bermúdez, dende 
o dúplice de San Martiño de Xubia, en 1113, que lle cede o arcebispo Xelmírez en usu
fruto vitalicio, que desaparece a fins de 114 7; e de Santa Comba de Órrea (Riotorto, 
Lugo), fundado a fins do século XII, cuxas rendas pasan, en torno ao 1450, á catedral de 
Mondoñedo; e de San Xurxo de Codeseda (A Estrada, Pontevedra), probablemente de 
orixe familiar, do que ternos a primeira nova en 1124, e cuxas rendas pasan á catedral 
de Santiago en 141 O, cando o rexía a abadesa Tareixa Arias e tiña unha soa monxa. 

A reforma cisterciense tivo pouca importancia en Galicia. Fálase normalmente de 
tres mosteiros que seguiron a san Bernardo: Santa María de Ferreira de Pantón (Pantón, 
Lugo), San Miguel de Bóveda (Amoeiro, Ourense) e Santa María de Moreira (Castro
verde, Lugo). Hoxe hai que reducir o seu número a dous . Está claro que o único de fun
dación cisterciense directa, en 1196, é o de Moreira, de vida curtísima. San Miguel de 
Bóveda nunca foi branco, sempre bieito; fundado despois de 1161, as súas rendas, des
pois de diversos avatares, pasan a San Clodio definitivamente en decembro de 1482; as 
súas dúas últimas abadesas foron antes prioresas de San Xoán da Cova e de San Pedro 
de Dozón. Falernos agora do único que seguiu a reforma, que permanece vivo na actua
lidade e que ademais está enclavado na zona aquí estudiada. 

Santa María de Ferreira de Pantón (Pantón, Lugo) , segundo parece nace no século 
X, cara ao ano 962, se eremos na noticia que nos dá Piñeiro, dunha doazón de Seniberta 
aos monxes e monxas de San Miguel, polo tanto mosteiro dúplice, o que ás veces dubi
dan Yáñez Neira e Freire Camaniel que o identifican co veciño de San Miguel de Eiré 
(Pantón. Lugo), sobre todo o último. Despois Lucas Álvarez, aoque tamén segue Freire, 
equipara o "nionasterio de sancti Salvatori Ferraiorensi", que aparece nunha agnitio de 
1001 , con Ferreira ; o mesmo fai co prepósito Fernando de Ferreira, en 1061 (ambos 
documentos pertencen ao fondo de Samos). Con toda seguridade en 26 de xaneiro de 
1108 rexía os destinos da comunidade do mosteiro "Fe1Tarie ... que vocitant Sancti Sal
vatoris et Sancte Marie" a abadesa Ximena; e o 15 de xullo de 1129 facíao dona Mariña. 
Entre tanto, en 1117 dáselle a Poncio de Cluny. Non sabemos se seguiría a ser dúplice 
durante estes anos no que debeu levar unha vida lánguida e incluso desaparecer, cando 
o 17 de decembre de 1175 a condesa dona Fronilde restaura a vida monástica e o pon 
baixo a custodia do abade Vidal de Meira, por tanto pasa ao Císter. E en 1196 a filia da 
nobre, dona Guiomar, ratifica as disposicións da súa nai. Pouco antes, en marzo de 1180, 
Fernando II dá a dona Fronilde e ao mosteiro restaurado por ela todo o que tiña o couto 
de Ferreira, coas igrexas de Santa María de Basillao, San Vicente de Deade, San Mar-
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tiño de Siós e San Cibrao de Vilamelle (todas elas parroquias no concello de Pantón, 
agás a primeira, desaparecida). Séguenlle uns anos escuras durante os cales parecen 
rexer os destinos da comunidade dona Mariña Fernández (1236 ), dona Milia Fernández 
(1242 a 1303), filia do conde Don Fernán Gutiérrez,' e a súa nai dona Menda González 
(polo menos dende 1274 ao 1299), non sabemos en concepto de qué, xa que se ben 
encabezan os títulos dos pergamiños que nos transmíten diversas far.mas xurídicas polas 
que dan terras do mosteiro para a súa explotación fano "cum consilio et conventu monia
liuni et clericorumlcum conventu monialium et clericorum" entre 1242 e 1244, quizais 
como coi dadoras ("custos" chámase dona Milia en 124 7, e faino co permiso da prioresa 
dona María Melendi ese mesmo ano) de que se coidara e administraran correctamente 
os seus bens. Sexa o que for parece que aquí hai algunha confusión xenealóxica. 

As sucesivas abadesas que aparecen rexendo os destinos do mosteiro son: Tareixa 
Pérez (1309-1332), Urraca Alfonso (1332), Mariña Gómez (1340-1346), Maior Ares 
(1349-1359), Inés González (1369-1372), Constanza González (1374-1376), Constanza 
Pérez (13 79-1449), María López da Somoz~ (1452-1502), Catarina Ares de Magide 
(1513-1526) . A partir desta data, o Padre Yáñez Cifuentes (OCSO), historiador princi
pal do cenobio, dá os seguintes nomes é datas: Isabel Díaz de Guitián (1537), Francisca 
de Fusen (1550), María de la Peña (1560-1567), María de Villarroel (1578-1581), María 
ele Bries ou Viruesa (1599), María Díaz Maldonado (1602), María de Cosgaya y Rengifa 
(1606), María de Lemos y Cadórniga (1613), Mencía Enríquez de Nóvoa (1617), Isa
bel de Lemos (1624), María de Losada y Valcárcel (1636), Xoana de Lemos y Gamba 
(1644), Catarina deAraújo (1665), Micaela Mosquera y Cadórniga (1669), Tareixa Pardo 
Ribadeneira (1674), Isabel Pardo Ribadeneira (1679), Xoana de Orozco (1681), Inés de 
Ulloa y Ribadeneira (1685), Ana María Novoa (1690), Xoana de Quiroga y García 
(1693 ), Xoana de Losada (1698), Francisca de Rón, e así, dende o século /...'VII ata a 
actualidade, 49 máis. 

Pouco sabemos da vida dentro dos mosteiros, xa que a documentación conservada 
nada nos di. Indirectamente, por un preito, coliximos que a clausura e a estabilidade non 
debía ser moi ríxida, como o demostra un preito entre os mosteiros de Chouzán e Dozón. 
E por foros que as monxas dispuñan dos seus bens, a título persoal, ·mentres vivían. 

Constitúe un documento case único para esta materia as novas que nos proporciona 
a visita do delegado episcopal de Mondoñedo a Santa Comba de Órrea, en 1407. Ne! 
había leygas e viúvas; a súa vida espiritual consistía en cantar na igrexa a misa, os do
mingos e festas dobres, cantar matinas e vésperas sempre que puideran, e o resto dos 
días simplemente rezar, e en confesar e comungar tres veces no· ano (Nada!, Pascua e 
Pentecoste). 

Como algo excepcional aparece unha especie de escala de clérigos en torno ao mos
teiro feminino de Ramirás, onde a abadesa recibe o título de ona, claramente derivado 
de domna. 



As novas sobre os seus obxectos, de culto son escasas, agás a posesión dalgúns libros 
litúrxicos en Órrea ("un núsal de todo o ano e un Ofizieiro porque cantan as oras enno coro, 

un Breviario en tres volunies e cuatro Salteyros e dous Orazoeiros e Capituleiros, un 
Órdeno") e en Codeseda ("huun misal en quatro volumes, convén a saber: huun Offir;ieiro 

de canto, et Orasr;oeiro et Pistoleiro et Evangellioruni .... Item avía ... tres breviarios ... dous 
sem Salteiro et huun con Salteiro") e algúns máis con todas as misas do ano, o oficio de 
defuntos e "huun livro pequeno en que liían quando comían", no século XV. E nos dous 
casos, cálices de prata, cruces de prata, albas, casulas, capas pluviais, estolas e maní
pulos de diversas cores. 

De todos os que posúen documentos coñecemos, en maior ou menor número e con 
maior ou menor precisión, as súas posesións e rendas. Pero isa é xa algo que se presta a 
estudios moito máis concretos e específicos sobre a formación e explotación do domi
nio monástico. 
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Os reís e a reforma da vida relixiosa na España 

do Renacemento. Mosteiros e conventos en crise 

José García Oro 

Reforma: unha palabra máxica 

No léxico e nos temarios relativos á babca Idade Media figura con insistencia a pala
bra reforma, tanto no latín literario coma nas formas romances. O termo fora abando
nado lentamente o seu significado eclesiástico alto-medieval de rexeneración ou 
recuperación da primitiva evanxélica da vida relixiosa para se converter nun substantivo 
de claro sabor xurídico. Reformatio significaba reaxuste disciplinar, volta ao dereito 
común, declinando privilexios e corrbcindo abusos. Referíase ante todo ao aspecto dis
ciplinar e ao tema constitucional. 

Pero a palabra pasou nos séculas XIV e XV a adquirir contidos máis vivos. Nun intre 
de tan grave perturbación da arde xurídica eclesiástica e sobre todo ante os procede
mentos exorbitantes que supuñan as principais prácticas do centralismo e fiscalismo da 
Curia Romana, reforma veu significar o corucunto, un tanto indefinido, de anhelos de 
cambios na mente constitución eclesiástica e de solucións máis espirituais aos graves 
problemas reais e sentidos que acarrexaba a cousificación e monetización dos procede
mentos concretos da xerarquía eclesiástica. Refonnatio in capite et Refonnatio in niem
bris deu en ser así a consigna e a esbcencia máis sonada na Cristiandade á fin da Idade 
Media. 

Naceron formulacións, programas e ata pactos de reforma a todos os niveis. Refor
mar era o cometido nobre que se atribuían as autoridades eclesiásticas e segrares, cre
ando para o conseguir instrumentos e oficios de eficacia varia : constiucións e leis , visitas 
xerais e locais. Penalización de abusos. O problema da reforma presentouse polo tanto 
a varios niveis. No aspecto constitucional propúxose recortar as atribucións administra
tivas dos papas e sobre todo da Curia Romana, intentando contrapesar o seu absolu
tismo coa creación dunha especie de parlamento eclesiástico de toda a Cristiandade 
(conciliarismo). No administrativo e institucional procurouse redimir a mínima subs
tancia a autonomía das corporacións, sobre todo de cabidos e mosteiros. Na dimensión 
persoal empeñouse en recortar os privilexios estamentais e profesionais que abrían can
les anchas ao personalismo. En correspondencia con estes enfoques e formulación xur
diron numerosos proxectos de reforma constitucional e disciplinar nos concilios 
baixo-medievais e en diversas comisións pontificias ; unha exuberante normativa dioce
sana e regular sobre corrección de abusos e unha selva de iniciativas altamente aresta-

107 



108 

das de reforma de costumes. Reformata Reforniare era sen dúbida unha necesidade nun 
momento de inquedanza e cambio; pero foi sobre todo un afán inextinguible e utópico 
que procuraba un remedio para unha das máis graves doenzas morais, a conciencia de 
inautenticidade. 

Na palabra reforma terminaron por confluír outros termos que expresaban aspectos 
fundamentais da vida relixiosa, como os de disciplina, observancia, eremitismo, reco
lección, reclusión, descalcez, etc., que constituíron á súa vez matices diferenciadores e 
ás veces formas relixiosas moi peculiares de iniciativas que encarnaron ao longo de case 
dous séculas anteriores a Tareixa de Ávila, os diferentes grupos e institucións xurdidos 
do movemento reformatorio. Un repaso da súa traxectoria relixiosa resulta sempre alec
cionador e pode brindar un ancho e multicolor pedestal sobre o que debuxar con novo 
colorido a incomparable figura de Tareixa de Ávila e do seu renacido Carmelo. Cingui
rémonos nestas páxinas á soa parcela regular coa preocupación de captar en cada intre 
os aspectos específicamente femininos. 

Qué reformar: un coro de clamores 

A mediados do século XIV a palabra reforma, fixado o seu significado xurídico, comeza 
a adquirir unha tinguidura fortemente emocional. Soberanos e papas, hispas e prelados 
relixiosos, predicadores e ascetas claman denunciando o insosteníble da situación. Os 
monxes e frades van á cabeza deste coro desentonado de escritores e predicadores que 
nos deixaron unha pegada viva da súa inquietude na terminoloxía que utilizan para cla
rificar o estado da Igrexa e de toda a Cristiandade. Unha breve alusión á fraseoloxía máis 
usual en tales pronunciamentos permítenos barruntar a tormenta interior destes homes 
baixomedievais. As "corruptelas", o "pranto", a "inmundicia", a "simonía", a "corrupción", 
o "escándalo", as "calamidades'', a "depravación", o "estado brutal e monstruoso" son cua
lificativos que se aplican con insistencia á Igrexa e ás súas institucións, dende a Curia 
Romana ata os mosteiros. En consecuencia pídese e esíxese a reforma. Os historiadores 
do período sinalan tamén cun consenso xeral os principais factores e causas desta deso
lación da Cristiandade: crise eclesiolóxica agravada polos comportamentos do papado e 
da Curia nos séculas XIV e XV que levan á dúbida e incluso ao rexeitamento da función 
reitora do Pontificado romano; nacionalism,a absorbente en rápido auxe nos países euro
peos que procura a dependencia do clero, sobre todo mediante as provisións beneficiais 
e a formulación de novas pretensións de presentación e padroado; exacerbación da prác
tica beneficia! mediante as vixentes normas reservacionistas e fiscais seguidas e urxidas 
pala Curia Romana en competición coas curias reais , causando de xeito inevitable o 
absentismo nos titulares de beneficios e incapacitación para todo labor pastoral nos seus 



vicarios ou escusadores; enervación da disciplina regular a causa da vixente práctica da 
encomenda nos oficios monásticos e a exorbitancia dos privilexios concedidos a esta
mentos e a particulares dentro da vida conventual, carrexando así a ruína da vida comu
nitaria; carencia da mínima organización necesaria para conseguir unha educación 
relixiosa e a inevitable selección dos candidatos á vida clerical e relixiosa. Son estes e 
outros capítulos sen dúbida os pecados capitais e ostensíbeis do momento, sinalados en 
público e debuxados á luz do día por todos cantos expresaron en público os seus senti
mentos e conviccións, dende os predicadores ata os literatos como Bernat Metge. Nin
guén porá en dúbida a súa gravidade e a pesada hipoteca que supuñan á hora de poder 
entender un normal funcionamento da vida eclesiástica e relixiosa, meta pobre, pero 
necesaria á que aspiraban unha gran parte das iniciativas de reforma, a volta ao dereito 
común e a anulación dos estatutos privilexiados . 

Pero esta constatación fría e obxectiva, realizada lucidamente moitas veces, non fo¡ a 
que elevou as esixencias de reforma a unha urxencia e a un desafío revolucionario. Foi, 
máis ben a ruptura gradual e cada vez máis ostensíble coa mentalidade e os cadros oficiais 
da vida eclesiástica a que abriu a fosa e despois o abismo da separación e á fin da oposi
ción. Dende a plena Idade Media asístese ao nacer de utopías, proxectos e iniciativas reli
xiosas que se sitúan deliberadamente fóra do cadro canónico: confrarías e asociacións lai
cais que eluden a parroquia; fraternidades e beaterios que se confirman en formas de vida 
para-monacais; colonias de ermitáns que só externamente se relacionan con comunida
des relixiosas: hospitais e institucións caritativas que prefiren as formas relixiosas máis 
libres; programas de vida espüitual máis \rivenciais e afectivos que rexeitan por igual a cha
mada Teoloxía Disputativa e a tradicional solemnidade litúrxica das recitacións corais; pre
dicadores populares e exhortativos, unhas veces xurdidos nos conventos e outras sim
ples laicos que se expresan en formas directas e populares e conmoven as masas 
populares; o misticismo cristián que non se sen te cómodo dentro das pautas doutrinais da 
tarda Escolástica. A escasa flexibilidade e comprensividade da constitución eclesiástica 
que buscaba a uniformización canónica, e ata a clericalización destas iniciativas e insti
tucións relixiosas e reprimía a diverxencia doutrinal que incidía negativamente neste 
proceso de diversificación espiritual e propiciou o transvase de moitas destas figuras 
anovadoras aos movementos revolucionarios que agraman nos séculas XIV e XV e a rup
tura relixiosa do XVI. Mística e política que propenden sempre a confluír, chegaron neste 
caso a se fusionar para imprimirlle á revolución relixiosa a súa forza arrolladora. 

En conclusión, non fo¡ seguramente a existencia da degradación moral e constitu
cional coas súas directas e graves consecuencias que causaron a anulación do cultivo 
pastoral da comunidade cristiá, senón a conciencia popular da depravación dos cadros 
eclesiásticos e a fuga crecente das iniciativas reformatorias do marco canónico e orto
doxo o que conferiu a este proceso o dramatismo e a explosividade que o caracterizaron 
e levaron inexorablemente á ruptura violenta e á división da Cristiandade europea. 
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Reforma relixiosa na Península Ibérica 

A Hispania dos séculas XIV e XV man tiña aínda a súa peculiaridade medieval, incluso 
no tocante á tónica da 0da eclesiástica, moito máis homoxénea en todo casó que a civil. 
Na Igrexa dos reinos hispanos, cunha xerarquía que pertence polo xeral a unha nobreza 
en proceso de relevo biolóxico e estamental, existen múltiples incentivos de inquedanza: 
confrontacións entre o señorío e a nobreia, competencia económica e xurisdicional entre 
prelados e cabaleiros, insubmisión nos vasalos eclesiásticos, fortes crises económicas e 
pestes asoladoras, guerras peninsulares e campañas periódicas contra o mouro que resu
citan os entusiasmos da Cruzada. Estes estímulos operaron en varias direccións. Dunha 
parte, levaron aos homes da Igrexa, sen excluír os mosteiros e conventos, á acción mili
tar e partidista. Doutra, fixeron nacer iniciativas de renovación que prosperaron con faci
lidade en chan hispano, probablemente debido á menor rixidez da organizaeión 
eclesiástica. Prelados guerreiros, administra~ores e reformadores nunha soa peza non 
son raros en España neste momento dos séculas XIV e XV. Don Pedro Tenorio,-arcebispo 
ele Toledo (1377-1399), o seu parente don Gutierre de Toledo, bispo de Üviedo (1377-
1389), o arcebispo compostelán don Álvaro de !sorna, exemplifican ben este estilo epis
copal que encarnan tamén outros prelados nos difíciles anos do século XV. A eles 
débense non só iniciativas disciplinares importantes, senón tamén un notable mecenado 
relixioso exercido xenerosamente en favor de grupos relixiosos que inii::iaban no seu 
tempo a nova andadura da reforma. Ao seu carón habería que situar os protagonistas 
destes grupos, xurdidos unha veces de xeito espontáneo no ambiente clerical -caso dos 
fundadores da Orde Xerónima- e na maior parte dos casos nas comunidades relixiosas. 
Pero a iniciativa <lestes pioneiros débese colocar correctamente nas coordenadas socio
políticas e sobre todo á sombra do mecenado señorial e ata na xeografía nobiliaria e dos 
concellos para a correcta comprensión da orixe e evolución. 



Mosteiros e conventos 

O cadro da vida relixiosa hispana a fin da Idade Media non é de diferente forma sen
síble do coñecido no resto da Cristiandade. Mantéñense as formas tradicionais de mos
teiros, colexiatas e conventos, ás que se engaden sen manter unha fisionomía canónica 
os oratorios ou eremitorios masculinos e os beaterios femininos. Cada grupo ten as súas 
peculiaridades. Os mosteiros entraron na súa maior parte dentro do sistema beneficia! 
vixente. Provéense nas súas prelacías e nos seus principais oficios dende a Curia Romana 
e en persoas alleas á orde ou que polo xeral non se someten á vida regular. En conse
cuencia resulta imposible manter con decoro a vida comunitaria e disgrégase o patri
monio monástico, pasando a poder de encomendeiros e foreiros. Os conventos das ordes 
mendicantes conservan a súa puxanza na vida urbana, ben situados nos suburbios máis 
populosos, cunha proxección cultural notable e un labor pastoral significativo no seu 
radio urbano; pero decae de forma considerable a súa vida comunitaria, debido aos pri-
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vilexios estamentais, sobre todo no caso dos mestres e predicadores, debido tamén á 
indisciplina dos novas estudantes e aos beneficios económicos que conseguen dos pode
res reais e señoriais que os enemistan fortemente co clero secular e ás veces coa mesma 
burguesía molesta coas. súas exencións. As colexíatas están en avanzado proéeso de secu
larización, de xeito que apenas se poden considerar regulares, coa única excepción da 
familia premonstratense ou norbertina que mantén as súas tradicións monacais. Os ora
torios e beateiros representan agrupacións relixiosas libres nas que se dá unha gran varie
dade de organización, que vai dende o esquema normal e canónico dunha comunidade 
relixíosa de proporcións moi reducidas ata a pura asociación ocasional ou temporal rexída 
por uns estatutos e tutelada pór algunha familia relixiosa. Non cabe hoxe afirmar que a 
tónica da vida relixiosa estivera sensíblemente degradada, alomenos polo que se refíre 
aos conventos mendicantes e aos mosteiros do Císter. A impresión faise máis pesimista 
respecto aos mosteiros bieitos, nos que aparecen ben documentadas algunhas notas 
negativas : abandono das normas federativas establecidas polo Papa de Aviñón Benedicto 
XII , polo menos en Castela; decrecemento domográfico moi sensible e ruína material de 
gran parte dos seus edificios monásticos ; creba da vida e da administración comunita
rias, debido ao sistema beneficia! e á práctica reservacionista; enaxenación do patrimo
nio monástico; vida litúrxíca rutineira e ritualista. 

Claustraís e observantes 

A Claustra, termo con que se designa a vida monástica e conventual tradicional en 
contraposición ás modalidades novas xurdidas do proceso reformatorio e denominadas 
polo xeral observancias ou reformas , mantén en vigor as esixencias disciplinares e propi
cia iniciativas de reaxuste e corrección de costumes con frecuencia e ata con regulari
dade. O seu esquema de vida, podado dos engadidos que supoñen os privílexios 
estamentais, demostrou a súa solidez e a súa madurez incluso na longa crise reformista, 
de maneira que as mesmas familia observantes que o puxeron en cuestión tiveron que 
recupera lo en boa parte para lograr a súa plena expansión e eficacia. É o caso sobre todo 
da esixencias do labor formativo e cultural, da acción ministerial e misioneira e das bases 
económicas que as mesmas presupoñen. As reformas conseguirán achegar flexibilidade, 
evanxelismo e espiritualidade, maior solid~riedade comunitaria e estruturas máis fortes 
e dinámicas de unidade a ese programa tradicional que así se rexuvenece, sobre todo, 
ao longo do século A.'VI. Así o observaban nos primeiros intres homes eclesiásticos de 
mente tan aberta e de experiencia tan vasta da vida eclesial coma o Doutor Navarro 
(l\llartín de Azpilicueta), e así o compraba hoxe o historiador afastado do apaixonado par
tidismo que contrapuxo a ambos grupos relixiosos. 



Non obstante, a Clautra padeceu durante os séculas XV e XVI unha durísima e per
severante cometida en terras hispanas que produciu decadencia e descreto e no caso 
dos bieitos, cistercienses e franciscanos a súa drástica supresión, resultado extremo que 
non se deu noutros países da Cristiandade. Neste proceso negativo houbo por outra parte 
diferencias considerables. Mentres que en familias relixiosas coma os dominicos e agos
tiños hispanos a observancia e as súas esixencias foron asimiladas a comezos do século 
XVI, sen se consumar a secesión, nas ordes monásticas beneditinas e na Orde francis
cana a división resultou irreversible e a observancia terminou por se impor como forma 
única de vida. Tan dispares resultados parecen provir principalmente de dúas causas 
básicas: a depreciación e incluso o rexeitamento da vida relixiosa tradicional atrás sina
lada e a degradación da vida comunitaria, no grupo conventual, que nunca opuxo serias 
resistencias ao espírito conquistador e agresivo das reformas e apareceu ao longo do 
século XVI máis ben resignado a aceptar o feíto da súa desaparición. Nace neste perí
odo unha conciencia, ás veces tácita ás veces explícita, da súa lexitimidade que se expresa 
o mesmo nas actuacións interesadas dos poderes eclesiásticos e segrares que na esti
mación popular que se inclina sempre máis do lado dos observantes. O proceso acon
tece en Castela dende mediados do século XV e repítese en Aragón ao longo do século 
XVI. Son protagonistas do seu longo e tortuoso percorrido en primeiro termo as mesmas 
institucións relixiosas nas que naceu e se canalizou o proceso, pero tamén unha con
ciencia política mantida nas autoridades públicas, sobre todo na coroa de Castela, que 
non se contentou con apadrinar a reforma eclesiástica, senón que aspirou constante
mente a dirixir e a converter nun instrumento de acción político-eclesiástica. 

Momentos e protagonistas da Reforma 

O século XIV, que ilumina con tanta viveza a crise constitucional político-eclesiás
tica, rexistra tamén na área mediterránea a difusión do espiritualismo de cuño francis
cano cuxa repercusión na área catalana é ben coñecida. Con todo non se converteu en 
terras hispanas nun foco de inquietude relixiosa, precursor dos movementos de reforma, 
como aconteceu en Italia . Ese estaba chamado a nacer, en forma máis sinxela e espon
tánea, nas diversas rexións hispanas, en forma de brotes eremíticos ou grupos ascéticos 
que se converten en institucións relixiosas. 

Orientados por pautas cronolóxicas e sociolóxicas, podemos situar o escenario e 
clima, que propician estes novos brotes reformistas e lles asimila, a mediados do século 
XIV, momento de tantas confrontacións, cambios e relevos na vida hispana, sobre todo 
na castelá, como nos demostran as máis recentes investigacións. Eclesiásticos de gran 
relevo que participaron nestas inquedanzas como prelados, embaixadores, !existas e 

113 



Escudo de San 
114 Bieito de Valladolid , 

casa reitoral do 
antigo asenlamento 
monástico en 
Seoane Vello 

profesores universitarios aparecen na segunda parte do século dando vida ou patroci
nando grupos relixiosos de sinal eremítico que se organizan en corporacións reformado
ras . Cabe así falar de diversos momentos ou períodos no proceso da reforma regular: un 
primeiro século que vai dende Xoán I de Castela (1379-1390) ata o reinado dos Reís 
Católicos; o intre cent~al da andaina, no período de Fernando e Isabel, sobre todo nos 
anos 1480-151 7; a etapa de Carlos V, caracterizada polo empeño da continuidade, e, 
por último, o remate drástico do proceso. baixo Filipe II, impoñendo unha reforma regu
lar típicamente hispana que vai nas súas esixencia máis alá da estrita normativa triden
tina. Irnos esquematizar o camiño percorrido en cada un <lestes momentos. 

Un século de inquedanzas (1380-1480) 

O primeiro século da reforma está marcado por 
varias iniciativas claramente diferenciadas. Nos 
anos 1380-1414 asístese aos primeiros brotes ere
míticos e ascéticos xurdidos dun xeito un tanto 
anárquico ao abeiro de concesións excepcionais 
dos pontífices de Aviñón ou de Roma en pugna. 
Empurran estes primeiro paso Xoán I e os seus con
selleiros. Nacen <leste alento ascético o mosteiro 
cartuxo do Paular, o priorado de "monjes prietos" 
(reclusos) de San Benito de Valladolid, a familia 
xerónima co seu centro propulsor, Guadalupe, e 
os oratorios franciscanos ou grupo eremítico xur
dido nas provincias franciscanas, sendo Freí Pedro 
de Villacreces e os seus discípulos, Freí Pedro de 
Santoyo, San Pedro Regalado e Freí Lope de Sa
lazar os seus máis coñecidos representantes no 

Reino castelán. Os seus varios brotes e a súa peculiaridade, pouco coñecida, van pasar 
por unha seria proba no tempo no que o Pontificado supere a división (Concilio de Cons
tanza, 1414) e trate de imprimir á vida reli,~iosa unha maior homoxeneidade. 

Un segundo estadio da iniciativa percíbese con claridade a partir de 1414, tempo de 
calor en movemento conciliarista que eleva a esixencia primaria un reaxuste na disci
plina regular. Van nacendo en ininterrompida cadencia as congregacións de observan
cia, sancionadas pola Santa Sé, co seu cometido de potenciar e unificar os anteriores 
brotes reformados, pero tamén coa mira de reconducir as ordes monacais e mendican-



tes á súa primitiva forma de vida, con expresa renuncia aos seus privilexios. A observan
cia beneditina, cisterciense, franciscana, agostiña, dominica, e incluso a conflitiva e efé
mera observancia xerónima, xorden agora, unha veces por fundación e outras por 
transformación, como institucións poderosas que encarnan a exemplaridade disciplinar, 
a veneración popular e un irrefreable proselitismo que os leva a conseguir a forzada sub
misión e incorporación doutros grupos reformados do seu instituto e sobre todo a con
quista, case sempre violenta, das casas conventuais. O exemplo franciscano resulta neste 
caso o máis relevante, porque ben estruturado nunha Congregación ou Vigairía Ultra
montana, amplamente difundido por toda a xeografía ibérica e protexido con grande 
asalto sistemático aos conventos urbanos, sobre todo aos estudios xerais e provinciais, e 
consegue prevalecer sobre a parte conventual, xa antes de se inaugurar o período dos 
Reís Católicos. As demais observancias vanse abrindo camiño con moita lentitude: a 
Beneditina dende 1417; a do Císter a partir de 1425 co monxe de Piedra Martín Vargas; 
a xerónima, en 1424, co prior xeral Freí Lope de Olmedo; a dominica dende 1427 con 
Freí Álvaro de Córdoba, e a agostiña por 14 38, co escritor Freí Juan de Alarcón. Só a 
fins de século conseguen afianzar a súa personalidade sostida pola tutela exterior. 

A Reforma, proxecto político dos Reís Católicos 

Cando se inaugura o período anovador dos Reís Católicos, a finais de 14 7 4, o tema 
da Reforma Regular ten xa un historial. A Observancia significa xa unha nova forma de 
vida relixiosa, unha nova opción que se abre paso con navidades atraentes. No seu haber 
están programas, institucións, criterios políticos e unha espiritualidade caracterizada 
pola ascese do silencio, a austeridade e a reclusión. Os soberanos asumen esta empresa 
relixiosa como propia e intentan controlala política e burocraticamente. Polo menos 
dende 1485 expresan estes monarcas o seu ideario reformista e empéñanse en conse
guir para el unha sanción do Pontificado. Pretender nomear directamente os visitadores 
e reformadores dos mosteiros e apoiar cos medios do brazo secular a súa actuación, orga
nizar campañas de corrección e reaxuste disciplinar nas provincias eclesiásticas, poten
ciar as observancias de forma que sexan capaces de absorber a claustra e negociar o paso 
sistemático do conventualismo ás familias observantes. Un programa difícil, cunha san
ción canónica que se vai logrando por doses: reforma dos mosteiros gal egos en 1487; 
visita xeral de reforma e corrección disciplinar das monxas, o 27 de marzo de 1493; nor
mas para unha reforma xerárquica das ordes relixiosas pola bula Ouanta in Dei Ecclesia, 
de 27 de xullo de 1493; ás que seguen outras concesións pontificias que aplican e deli
mitan as normas e facultades establecidas nestas concesións. Na realización arbitráronse 
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ás veces solucións ordenancistas e pouco realistas, como a campaña de reforma e correc
ción levada a cabo en Cataluña, Valencia e Aragón nos anos 1493-1494, con programas 
previamente establecidos e por visitadores de designación real; pero na maior parte dos 
casos optouse por apoiar eficazmente a acción conquistadora dos superiores maiores das 
observancias, presiona~do ao tempo sobre prelados da parte conventual para que non 
obstaculicen a empresa. 

O balance desta acción político-eclesiástica resultou claramente positivo, se ben moi 
dispar, segundo se trate dos reinos caste
láns ou dos aragoneses: conseguiuse un 
avance definitivo da observancia benedi
tina, organizada en Congregación de ob
servancia dende 1500, campo de acción 
sumamente arestado, xa que cada con
quista supuña ao tempo cambio consti
tucional, anexión e submisión de feito e 
compensación económica ao beneficiado, 
monxe ou clérigo, que detentaba por con
cesión pontificia a abadía. Pese a tan sin
gulares obstáculos a reforma beneditina 
logrou prevalecer en Castela e instalarse 
definitivamente nos reinos aragoneses 
dende a súa privilexiada atalaia de Mont
serrat. Moito máis modestos foron os éxi
tos conseguidos pala Observancia do Cís
ter, considerada cismática e particularista 
e asperamente combativa polo Capítulo 

Xeral, a cal, non obstante, conseguiu afirmar a súa estrutura de congregación e realizar 
notábeis conquistas en Castela, sen poder se asomar á Coroa de Aragón . 

O percorrido das observancias mendicantes foi tamén desigual. A regular observan
cia franciscana consolidouse definitivamente neste período en todos os reinos hispanos . 
Nos reinos casteláns desprazouse a clausura que quedou reducida a dous marxinais gru
pos, localizados en Andalucía e en Galicia. En Aragón estableceuse nas vilas e nos subur
bios de todas as cidades e intentou reiteradamente a incorporación da parte conventual 
mediante pactos entre ambas familias; per~ non conseguiu invalidar a presencia aínda 
sólida e enraizada entre a burguesía dos tradicionais cenobios coíwentuais. Ademais de 
realizar numerosas conquistas, a observancia Franciscana, inspirada e apoiada por un 
dos seus mellares protagonistas, o Cardeal Francisco Jiménez de Cisneros, intentou de 
xeito reiterado un cambio constitucional en toda a Orde que levara á reunificación de 
conventuais e observantes, aspiración conseguida so en parte en 1571 mediante a bula 



Ite vos de León X (29 de maio de 1517), que situaba a familia observante á cabeza da 
Orde e colocaba os conventuais nun réxime de dependencia e extinción progresiva. 
Moito máis modesta foi a traxectoria das observancias dominicana e agostiña. Nin pola 
autonomía conseguida nin pola súa difusión e conquistas puideron aspirar máis que a 
seren clamor e denuncia continua dos desfalecementos da súa propia familia relixiosa. 
De feíto, a pesar das súas importantes conquistas, sobre todo a incorporación de San 
Esteban e San Agustín de Salamanca, desaparecían estas congregacións nos anos 1504 
a dominicana, e en 1511 a agostiña, despois de conseguir que boa parte das súas esi
xencias de restauración disciplinar foran consagradas na lexislación da orde e urxida polos 
superiores xerais e provinciais. Ningunha destas congregacións asomara aterras de Ara
gón neste período dos Reís Católicos. 

En resumo, o período dos Reís Católicos resulta determinante no proceso da reforma 
española. Afianzáronse as institucións que a realizaban. Forxáronse uns criterios políti
cos e administrativos que a dirixiron e a propiciaron. Xurdiron homes eclesiásticos diná
micos e creativos que dende as sés episcopais e dende as prelacías regularesforon quen 
de as consolidar e ampliar o seu radio de acción ao labor cultural e formativo, á litera
tura espiritual e ao labor misioneiro. Hemando de Talavera, xerónimo; Pascual de Ampu
dia, dominico; Pedro de Nájera e García Jiménez de Cisneros, beneditinos ; Francisco 
Jiménez de Cisneros, franciscano, son os pioneiros desta definitiva conformación das 
familias observantes. A Cisneros, pola súa fama e polas súas iniciativas académicas e 
culturais que alimentaron o futuro inmediato cabe neste caso unha primacía xustamente 
subliñada polos últimos estudios monográficos sobre o tema. 

Sedimentación da Reforma baixo Carlos V 

O reinado do Emperador está caracterizado pola continuidade na acción restaura
dora no disciplinar e polas grandes conquistas no campo da cultura e da espiritualidade. 
A corte non esqueceu a lección política dos Reís Católicos neste campo. Procurou e con
seguiu manter o control burocrático da reforma, aspiración que volvía Iexitimar a con
cesión da bula Meditatio cordis nostri, do 29 de abril de 1531, e que facilitaba de xeito 
extraordinario a concesión do padroado universal conseguida de Adrián VI o 6 de se
tembro de 1523. A dirección da iniciativa quedou de feíto nas mans da corte e nas ins
piracións de eclesiásticos de gran talla como don Juan Pardo de Tavera, arcebispo de 
Santiago e Toledo, cardeal e o tamén cardeal dominico Loaysa. A provisión puramente 
beneficia! das prelacías monásticas fo¡ fortemente combatida aplicando o padroado real. 
Pero sobre todo a conquista das congregacións de observancia apoiouse sistematicamente 
non só na periferia castelá, onde chegou agora o seu labor reformatorio, senón tamén 
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nos resto dos reinos peninsulares aos que só fora quen de se asomar a observancia 
franciscana. A observancia beneditina loitou por conquistar os mosteiros femininos, polo 
xeral acollidos á xurisdición episcopal e renitentes á forzada anexión á congregación 
observante. Os bernardos españois realizan neste tempo as súas mellores conquistas; a 
reorganización da congregación e a anexión dos principais cenobios casteláns, pero 
fóra do ámbito castelán só conseguen avanzar en Navarra. A obser~ancia franciscana 
goza dun período de bonanza que lle perinite medrar numericamente e realizar unha 
grande expansión misioneira nas Indias, ao tempo que dá vida a unha gran produción de 

literatura espiritual. Nas ordes dominicana e 
agostiña, tras a supresión das congregacións 
observantes mantéñense as esixencias disci
plinares e unha maior autonomía para os grupos 
que anhelan un estilo de vida más académico 
e máis recolecto. Crece nestas familias a pre
ocupación pola recuperación disciplinar e es
piritual da orde en terras de Aragón e Navarra, 
nas que as distintas observancia non puideran 
iniciar a súa andaina. Intentos de reforma que 
comportaban unha certa castelanización nas 
provincias aragonesas realizárorise en verdade 
por ambas as <lúas familias, se ben só no caso 
dominicano se traduciu nunha campaña de re
forma sistemática, realizada por frades caste
láns (Frei Domingo de Montemayor e Freí 
Tomás Guzmán) que chegou a producir már
tires, pero tamén froitos abundantes coa ins
tauración dun réxime de vida observante e de 
alto nivel espiritual na xeración de San Luís 
Beltrán. 

En definitiva o reinado do emperador non supuxo un estancamento na inciativa da 
reforma monástica, pero tampouco lle imprimiu novos ímpetos. Don Carlos non puido 
dirixir persoalmente, nin sequera empuxar por medio dos seus conselleiros, a empresa, 
xa que se tivo que entregar aos grandes acontecementos xermánicos e mediterráneos 
que marcan o período, e sobre todo absorb~u a súa política eclesiástica o magno acon
tecemento intercristián que representou o Concilio Tridentino nás súas <lúas primeiras 
etapas. Pero a súa conciencia lúdica do deber de proseguir a marcha da reforma asegu
rou alomenos unha protección e unha paz que propiciar o desenvolvemento espontáneo 
da reforma e un considerable despregue das familias observantes. 



Filipe 11 e o Tridentino: unha Reforma á española 

Con Filipe II cambia de xeito intenso o signo e o ritmo da Reforma española. É neste 
momento cando se lle imprime un selo de ortodoxia relixiosa e de urxencia política, ao 
tempo que se extreman e absolutizan os criterios ríxidos españois. Pretenden a elimina
ción do conventualismo nas súa formas tradicionais ou recentes , fronte dos criterios tri
dentinos que sancionan unha regularidade na vida relixiosa consonte ao dereito común. 
Estamos ante o traxecto final da Reforma Española que é impulsada directamente dende 
a Corte, mediante unha Comisión real cuxo cerebro é agora o discutido hispo franciscano 
Freí Bernardo de Fresneda, e cuxo ritmo é distinto nos anos precedentes á terceira etapa 
do Tridentino e a que inmediatamente lle segue. Mentres na primeira o novo príncipe e 
rei Don Filipe amosa a súa viva devoción pola reforma apoiando diversas campañas de 
renovación, sobre todo os mosteiros femininos, nos precisos momentos nos que o conci
lio elabora o seu Decreto de refonna (decembro de 1563) o monarca español tensa as 
súas esixencias e argumentos a pro] dunha reforma definitiva das institucións relixiosas 
que supoña a implantación universal da forma de vida da observancia. Posición tan radi
cal non había de ser acollida polos padres tridentinos nin polo tanto podía ser directa
mente propiciada polos papas que seguiron e executaron o concilio. Xurdía así un áspero 
conflito que contrapuña frontalmente os criterios romanos e españois sobre a reforma. 

Á hora da execución, as posicións lograron certa converxencia. Pío IV aveuse a nego
ciar unha solución intermedia na que de feíto se aceptaban as principais propostas espa
ñolas. Pero foi o seu sucesor Pío V, o austero e antigo frade observante dominico Miguel 
Ghislieri, o que demostrou ampla acollida para as pretensións españolas sen excluír a 
máis extrema, que era a supresión das familias conventuais. Nos seus breves Maxime 

cuperem:us, do 2 de decembro de 1566, e Superioribus mensibus, do 16 de abril de 1567, 
decretábase unha reforma disciplinar de todas as ordes, incluídas as oficialmente non 

refonnadas, é dicir, os mercedarios, trinitarios e carmelitas e os institutos regulares vin
culados ás diversas orde (terciarios regulares franciscanos e isidoros ()U ermitáns xeróni
mos), introducindo neles o sistema de vida dos observantes. Con outros documentos 
pontificios de menor ámbito execútanse estas normas drásticas que, de seren aplicadas 
literalmente, levarían á supresión non só dos conventuais, senón tamén de ordes reli
xiosas autónomas como a Terceira Orde Regular e sobre todo a orde Premonstratense, 
que habería de ser absorbida polos xerónimos . Só a extrema resistencia dos afectados e 
os violentos conflitos xurdidos na campaña así organizada foron quen de recortar metas 
tan extremosas, salvando da extinción aos institutos afectados máis gravemente (tercia
rios regulares e premonstratense) e impoñendo rixidamente a observancia de cada orde, 
co que se consumaba a desaparición dos xa escasos e diseminados redutos da claustra. 
Nos anos 156 7-1568 extinguiuse de feíto o conventualismo mendicante, sen resisten

cia interna nin externa. 
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As normas de Pío V e a súa conflitiva execución vifieron sancionar así, con leves re
baixas un programa e un itinerario madurado en século e medio de iniciativas, pero que 
era representativo máis ben da experiencia castelá. Na coroa de Aragón os brotes de re
novación non conseguiran un desenvolvemento tan completo, e as institucións. que en
carnaban as observancias procedían polo xeral de terras castelás. Non representaban 
ningunha ameaza seria fronte da Claustra aragonesa, tanto monacal coma mendicante 
que prevaleceu sen disputa ata os tempo~ 'pos tridentinos. Ela constituirá tamén o gran 
desafío á hora da aplicación tanto dos criterios espafiois coma dos tridentinos. A antiga 
Congregación claustral tarraconense e cesaraugustá de San Benito, que conservaba ape
nas o esqueleto nos anos sesenta, tivo que aceptar tras dunha pugna de máis de trinta 
anos o novo estatuto da reforma que fo¡ sancionado pola bula Sacer et religiosus mona

chorum status, do 1 de agosto de 1592, e acatado definitivamente en 1597. Os mostei
ros do Císter non entrarán por este difícil camifio ata 1616, dando vida á nova Congre
gación cisterciense da Coroa de Aragón, obra do monxe de Rueda Freí Sebastián Bonfill. 

Con verdadeiro encarnizamento resistiron 'tamén as esixencias da reforma as ordes 
redentoras de mercedarios e trinitarios, en cuxas filas non xurdiran grupos observantes, 
pero si frecuentes iniciativas de reaxuste disciplinar que non conseguiron froitos dura
cleiros. A un século de distancia repetíronse en terras catalás, sobre todo na Merced ele 
Barcelona, os xestos represivos de 149 3, cos que comisarios reais asistidos por tropas ele 
gornición esixían e impufian a reforma. Pero o nivel de esixencia era distinto; o que en 
1493 tifia tintes ele autoritarismo arbitrario que atentaba contra os costumes da terra, a 
finais do século A.'VI era a inevitable clun anacronismo constitucional. O conventualismo 
e os seus parentes xa non cabían nos mosteiros e conventos espafiois. 

Preparando os camiños de Tareixa de Xesús 

Nos anos 1560-1580, momento crítico da reforma espafiola clona Teresa ele Ahu
mada, monxa da Encarnación ele Ávila, convertíase en Tareixa de Xesús no seu minús
culo mosteiro ele abulense de San Xosé. Como non evocar que xustamente clous séculas 
antes en Castela agramaban silenciosamente mosteiros "pretos" para frades e casas en 
"emparedadas" para monxas e os estamentos prevalentes clesta terra competían en lles 
ofrecer o seu mecenado? De Xoán I a Filipe II fixouse un itinerario espiritual ben mati
zado e preciso, á cabeza do cal e como o seu florón terá que co-locar en todo caso a 
Tarei.-xa ele Ávila, a antiga dona da Encarnación, agora pobre descalza ele San Xosé. Con
vén evocar algúns dos elos da vida relixiosa feminina que concluciron a preparar a fazafia 
da abulense. 



As esixencias patrimoniais nos mosteiros femininos 

Os mosteiros femininos manteñen durante os séculos XIV a XVI unha vida moito máis 
libre e indiferenciada constitucionalmente que a observada nas casas masculinas. No 
primeiro lugar boa parte eles conserva en vigor o seu carácter patrimonial. A estirpe dos 
fundadores segue presente e determinante na súa vida con esixencias estatutarias que 
condicionan a mesma estrutura da casa e da vida monástica: cargas e obrigas litúrxicas 
perpetuas, monopolios dos oficios conventuais, en favor de familiares dos fundadores, 
inevitable presión das liñaxes emparentadas para que no cupo fixado de moradores pre
valeceran descendentes da súa familia . Unha verdadeira hipoteca da vida comunitaria 
producíase así de xeito inevitable en boa parte dos mosteiros femininos, sobre todo nos 
máis eminentes, polo xeral de fundación real, nos que existían non só os aludidos mono
polios nobiliarios, senón tamén a imposición de albergar e servir neles a aqueles mem
bros da familia real aos que un criterio político aconsellaba afastar do inquedo ambiente 
cortesán. A aristocratización dos cenobios femininos é un feíto universal que resulta moi 
sinxelo comprobar ao se asomará documentación monástica e sobre todo ao fixar as lista 
das titulares dos oficios conventuais durante o período, Santa Clara de Tordesillas, Las 
Huelgas de Burgos, en Castela, o mesmo ca Pedralbes, en Cataluña, poderíanse citar 
como modelos ben coñecidos que exemplifican a situación. O ton aristocrático pódese 
converter nos ambientes urbanos en claramente oligárquico, pero o resultado é sempre
o mesmo: os grandes apelidos determinas a vida monástica feminina. 

As casas femininas, non afectadas polo sistema beneficia!, que asolaba as masculi
nas , víanse así convertidas en refuxios aristocráticos, nos que pugna por situar na aba
día unha representante das grandes familias e man tela vitaliciamente no posto, o acceso 
e permanencia de segrares achegados no recinto monástico e a extraversión das mora
doras facíase tónica de vida, coas inevitables consecuencias negativas para a necesaria 
homoxeneidade comunitaria, a regularidade da vida claustral e sobre todo un cultivo 
mínimo da vida relixiosa. Só en comunidades minúsculas e illadas en paraxes rurais era 
posible afastarse deste bulicio, pero nestes recantos non se daban polo xeral as condi
cións mínimas para a manutención da comunidade e esta termina a ser unha morada 
máis da pequena poboación ou un modesto beateiro. Nos séculos A'V e A'VI asistimos á 
desaparición destas pequenas células monásticas que non se logran soster nin sequera 
como piorados de mosteiros urbanos. Pola contra multiplícanse con notable eficacia nas 
pequenas vilas casas femininas de vida reclusa que espertan a admiración dos pobos e 
son capaces de ofreceren fogares de vida regular auténtica . 
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Xurisdición e disciplina nas casas femininas 

A sorte das casas rekxiosas , grandes e 
pequénas, depende en gran parte do seu 
vínculo xurisdicional e da súa dirección 
espiritual, tradicionalmente exercida por 
un ou varios capeláns. As relixiosas das 
ardes monásticas están sometidas aos 
bispos, e as observancias non logran in
troducir nelas o seu programa ata me
diados do século XVI. Os seus irmáns que 
as visitan e corrixen disciplinarmente, so
bre todo os cistercienses, non teñen atri
bucións para reaxustar a súa vida e man
telas na disciplina. As clarisas e dominicas 
pertencen teoricamente á xurisdición dos 
seus superiores provinciais que as pro
vén de capeláns e confesores e mante
ñen un ritmo de vida similar ao da clau
sura. A Observancia, que se resistía , en 

principio, a se facer cargo da súa dirección, será a encargada de instaurar nelas a vida 
relixiosa (clausura, regularidade comunitaria e litúrxica, réxime temporal), non sen se ba
ter primeiro contra os grupos aristocráticos e urbanos que tutelan o seu réxime de vida 
tradicional e tamén contra a autonomía xurisdicional e privilexiada que algúns grupos ele 
mosteiros conseguiran (é o caso das dúas familias de mosteiros máis coñecidas: Torde
sillas e Las Huelgas). 

A reforma das relbáosas é un empeño constante dos gobernantes eclesiásticos. Todos 
os prelados notábeis dos séculas XIV, "A'V e XVI teñen este capítulo na súa biografía. O 
comportamento de don Gutierre de Toledo, bispo de Oviedo (1377-1389), visitando os 
mosteiros da súa diocese, ditando para eles constitucións e ordenanzas e ata suprimindo 
de maneira drástica pequenas comunidades incapaces de cubriren as esixencias míni
mas da vida regular, pódenos servir de paradigma das aspiracións de moitos outros pre
lados que dende os días ele Xoán I se preocupaban seriamente por restaurar a decaída 
vida monástica feminina. Exemplo paralelo ~a dentro da órbita estritamente regular ofré
ceno os superiores franciscanos, quen en 13 7 4 realizaban con ampla comisión de Gre
gario XI unha visita de corrección disciplinar entre as súas numerosas irmás as clarisas 
de Castela. Con máis eficacia arbitráronse tamén nestes momentos finais do século XIV 
réximes federativos de mosteiros que aseguraban a uniformidade na vida disciplinar, a 
asistencia relixiosa e ata a corrección periódica. Unha solución que deu bos froitos no 



caso das clarisas castelás xuntas na súa gran maioría na chamada Familia ele Mosteiros 

ele Torclesillas baixo a dirección clun relixioso franciscano, chamado Visitador Xeral ele 
Torclesillas. 

Pero estas iniciativas non levaban as casas femininas nun alento renovador. Tan só 

corrixían clesaxustes disciplinares e puñan orcle nunha selva ele corruptelas reseñadas 
con moito detalle e colorido na documentación contemporánea. Novas institucións , 

como as xerónimas, as concepcionistas ou ramas reformadas como as coletanas ou des
calzas franciscanas non prenden en España sensiblemente ata o século XVI. Non cabía, 
pois, ao longo do primeiro século da reforma unha esperanza seria clun pulo renovador 
no ámbito feminino . Por isto, no momento no que a Reforma regular aclquiriu a catego

ría ele esü¡encia político-social, é clicir, no reinado dos Reís Católicos, intentou con cri

terios ordenancistas unha corrección da vicia feminina, sobre tocio na Coroa ele Aragón, 
en cuxas poboacións, sobre tocio en Barcelona, a vicia das comunidades estaba sensi
blemente desviada das esixencias elementais canónicas. 

Reforma real e observancias nos mosteiros femininos 

Os Reis Católicos, ben provistos ele facultades pontificias por breve Exposuerunt nobis 
do 2 7 ele marzo ele 1493, designaron directamente visitadores dos mosteiros, esixiron a 

introclución da vicia regular estritamente regulamentacla, impuxeron a cotío superiora ele 

reformadas, case sempre ele Castela, e coicláronse ele que a dirección espiritual clestas 

casas carrera a cargo ele relixiosos das observancias . A marcha galopante da campaña e 
a imposibiliclacle ele lle asegurar a continuiclacle en terras aragonesas ía cleixar en parén

tese unha empresa formulada ele maneira demasiado imaxinaria. 

A estratexia reformista fo¡ sensiblemente diferente en Castela. Os soberanos supu
xeron neste caso ver con clarividencia a vantaxe que supuña a presenza das observan

cias en plena expansión e empeñáronse en comprometer a estas en tamaña empresa. 

Fitos moi significativos do camiño difícil e irregular percorriclo dende os decenios finais 
do século A.'V foron a drástica operación dos abades e San Benito ele Vallaclolicl en Gali
cia, supriminclo os mosteiros rurais e concentrando as súa escasas moradoras no mos

teiro compostelán ele San Paio ele Antealtares, cunha regulamentación estrita da súa vicia 

regular; a submisión dos mosteiros ele clarisas clepenclentes ele Santa Clara ele Torclesi
llas á Observancia franciscana e ao comisario da reforma, Cisneros; a dura campaña das 
congregacións observantes ele San Bieito e do Císter durante o período ele Carlos V visi

tando os mosteiros femininos da súa orcle, negociando cos bispos a cesión da súa antiga 

xurisclición sobre as relixiosas e organizando a vicia clestas comunidades seguinclo o patrón 

xa maduro das observancias. 
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Tareixa de Ávila ou a plenitude da Reforma 

No momento no que dona Tareixa de Ahumada iniciaba a súa vida no c;enobio abu
lense da Encarnación o .tema monástico feminino alcanzara a súa cota máxima de con
flitividade. Un problema moi vivo en toda a monarquía de Filipe, pero cuxos polos máis 
conflitivos se encontraban en Cataluña e Andalucía. Nin as congregacións de obser
vancia nin os comisarios reais conseguiran afirmar nestas casas o ideal ascético da 
reforma, aínda que fora na súa máis benigna forma tridentina. Os xesuítas, con santo 
Ignacio e san Francisco de Borja á fronte, levaban decenios no intento de axustar a vida 
das comunidades barcelonesas, ao carón dos bispos Guillerme e Xaime Cassador. Os 
nuncios pontificios e os superiores xerais das ordes mendicantes así mantiñan o mesmo 
empeño en Andalucía. Nas dúas partes se encontraba a oposición máis encarnizada; en 
Cataluña ao querer salvar unha chamada tradición monástica feminina que consentía 
unha disciplina mitigada e o padroado interesado e activo dos burgueses nos mosteiros; 
en Andalucía, e en menor proposición en todo o reino castelán, a tradicional práctica da 
mendicidade na rúa coa que apuntalaban os numerosos cenobios e beaterios a súa pobrí
sima economía doméstica. En ambos os casos concluíase a imposibilidade práctica de 
observar a clausura estrita, tal como a establecía o concilio e sobre todo como a pre
ceptuaba san Pío V nas súas constitucións Circa pastoralis (29 de maio de 1566) e Regu
liariuni personarum (24 de outubro de 1566). En Barcelona afirmábase incluso que o 
Tridentino non se podía aplicar en Cataluña. 

A esixencia da clausura, o sempre temido e rexeitado encerramento, só resultaría via
ble a base dunha dolorosa cirurxía do carpo monástico feminino. Un axuste da econo
mía conventual e do número de moradoras coa prohibición severa de aumentar a súa 
cuantía. Construcións e reparacións das casas relixiosas que facilitasen a convivencia 
comunitaria e a clausura. Regulamentación da vida monástica, consonte as normas pia
nas xa aludidas. Pero sobre todo a fonda motivación que a vida recoleta e mortificada 
confire a práctica e o sabor da oración. 

Sobre esta alfombra bisecular na que se dan cita en pálido concerto ideais, institu
cións, proxectos político-relixiosos e graves confrontacións intereclesiais érguese a figura 
de Tareixa de Ávila, a Doutora Mística. Foi moi consciente do que herdou persoalmente: 
criterios espirtuais dos franciscanos Francisco de Osuna e Pedrod e Alcántara; orienta
ción disciplinar e doutrinal dos comisarios dominicos, reformadores do Carmelo e impul
sores da súa descalcez; pautas de comportamento humano e guía espiritual dos xesuítas. 
Pero sobre todo viuse moi claro que estaba chamada a dar plenitude a ese itinerario ecle
sial e eminentemente hispano. 
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O mosteiro de San Pedro de Rocas 

Ana María Malingre Rodríguez 

En plena Ribeira Sacra, o mosteiro de San Pedro de Rocas destaca por se encontrar 
enclavado nunha paisaxe frondosa que nos transporta a un mundo de recollemento e 
soidade e nos traslada animicamente a épocas moi remotas. Estamos probablemente 
ante o vestixio más antigo do monacato galaico, e a única 
ermida de carácter rupestre de Galicia. É un exemplo illado 
na nosa comunidade, aínda que iso non significa que non 
haxa outras ermidas rupestres en España, xa que este fenó
meno deuse en toda a xeografía mundial. 

O eremitismo fo¡ un común ao longo da historia que 
consistiu en abandonar a vida cotiá para practicar a piedade 
en soidade. Os ermitáns adoitaban vivir en áreas rochosas, 
afastadas do mundo civilizado, nas que escavaban as súas 
covas. Es tes habitáculos pertencen a unha época anterior á 
creación dos primeiros cenobios e mosteiros, e xorden en 
relación con este movemento anacorético ou eremítico de 
longa tradición no medievo. 

Os eremitorios rupestres son importantes testemuños da 
vida relixiosa na Alta Idade Media, e pódese afirmar que con 
eles xurdiu a vida relixiosa en toda a Ribeira Sacra. 

San Pedro de Rocas xorde como un exemplo dunha 
arquitectura que conservando as súas covas que son o seu 
símbolo de identidade como ermida, pasa a ser un pequeno 
cenobio e posteriormente un mosteiro. É ademais moi pro
bable que existiran moitas máis covas por toda a zona e non 
moi afastadas das actuais, non só no lugar <leste mosteiro, 
senón en toda a Ribeira Sacra, onde houbo na antigüidade 
moitos lugares de oración para o retiro de anacoretas e ere-
mitas. Case todos os mosteiros que na actualidade existen nesta zona, tiveron os seus 
inicios no fenómeno eremítico, aínda que non conserven vestixios das primitivas covas 
que os orixinaron. 

Selo do mosteiro de 
San Pedro de Rocas. 
Arquivo Histórico 
Provincial de 
Ourense 
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O conxunto monástico de San Pedro de Rocas pertence ao concello de Esgos e 
encóntrase situado nunha paisaxe de monte baixo interrompido por pedras das máis 
variadas formas. Consonte nos achegamos ao mosteiro irnos entrando nun fondo bos
que no que xorden os edificios como se fose por arte de maxia . 

Resulta complicado explicar a súa orixe xa que se trata dun deses edificios envoltos 
nun halo de lenda . Isto é moi típico de todos aqueles lugares que posúen pouca docu
mentación sobre os seus comezos. Neste caso, o primeiro documento en papel que nos 
encontramos é do ano 1007. Trátase dun privilexio outorgado polo Reí Afonso V, a con
secuencia dun incendio que se produciu unha noite na escala do mosteiro polo descaído 
duns nenas. Co incendio, destruíuse o arquivo do mosteiro e perdéronse todos os seus 
documentos , polo que foi necesario que o reí volvese dotar as súas pertenzas e pose
sións. Nese documento, Afonso V relata que, en época de Afonso III (886-91 O), un tal 
Gemodus realizou unha restauración no mosteiro. Non se especifica que Afonso III fose 
o fundador des te conxunto, senón o restaurador de algo que xa existía e para isto o docu
mento relata unha lenda: Un cabaleiro chamado Gemodus , cando ía de caza, encontrou 
cunhas ruínas que estaban abandonadas dende había moito tempo. El, xunto con outros 
cazadores que o acompañaban, decidiu quedar a vivir naque! lugar para facer vida de 
retiro e oración, e os seus compañeiros o elixírono abade. É esta a lenda na que basea a 
súa orixe o mosteiro, do mesmo xeito que o fan outros de orixe incerta, como San Pedro 
de Arlanza, San Juan de la Peña ou San Juan de Oroel. 

Pero no caso de San Pedro de Rocas , podémonos remontar máís alá da lenda, país 
ata nós chegou un importante documento epigráfico que nos desvela algo máís. Trátase 
da chamada lápida fundacional que hoxe está custodiada polo Museo Arqueolóxico Pro
vincial de Ourense. 

Segundo o Padre Cueva, a lápida encontrábase no século A.'VII na nave da epístola, 
sobre unha especie de sepulcro de pedra pechado con reixas. A lápida suscitou moítas 
dúbidas relativas á súa autenticidade, incluso círculou a teoría de que fara unha copia rea
lizada no século XI, pero deixando á parte esta cuestión, o que está claro é que tanto o tipo 
de letra, como o estilo decorativo evidencian un momento álxido medieval. 

Na lápida pódese ler: + HEREDITAS : N / EVF RAXI : EVSANI : / QVINEDI : EATI 
: FLAVI : / RWE:ERA.dª C Xª I : 

A lápida é un bloque de pedra de forma rectangular que está crebada na súa parte 
superior esquerda, e fáltalle un anaco na zona dereíta. A lencla está encadrada por unha 
soga, a mesma que a atravesa horizontalmente, para terminar á esquerda, nunha cruz 
episcopal. Outra cruz sítúase ao comezo da lenda. A cruz que está cara á metade da 
lápida cadra pala súa forma, conforme opina Núñez Rodríguez, coas da época visigoda 
do tesauro de Guarrazar, con brazos iguaís que tenden a marcar os seus catro ángulos. 
Polo que respecta ás grafías da inscrícíón, haí que salientar os seus diferentes tamaños 
e formas e refíre uns nomes de persoa, todos eles varóns e en caso xenítívo. Cinco deles 



son de orixe hispano-romana ou grega, e un, Rubius , o único con nome autóctono. Estes 
seis varóns, consonte nos indica a lápida, herdaron algo en San Pedro de Rocas no ano 
573, que é o equivalente á era 611. Tanto os nomes dos varóns, como a data da lápida 
tiveron diversas interpretacións. A maioría dos autores conclúe que se trata dunha lápida 
realizada , quizais , no ano 573 , para conmemorar a herdanza daquela arquitectura por 
un grupo de xente, e aínda que a lápida se denomina fundacional, a palabra hereditas 
alude a unha herdanza ; e os personaxes que aparecen nomeados na lápida non foron os 
verdadeiros fundadores, senón os herdeiros . Por todo isto, pódese pensar que nese ano 
xa existía cenobitismo en San Pedro de Rocas, teoría que leva a súa orixe como ermida 
a unha época anterior, aos últimos anos do século IV. O feíto de que seis persoas her
den isto, lévanos a pensar no inicio dunha posible vida en comunidade, o que presupón 
que será San Pedro de Rocas un dos primeiros lugares de Galicia onde se produce o paso 
da vida en solitario á vida en grupo. É este un dato importante, xa que ata o de agora 
supúñase que fo¡ a raíz da chegada de san Martiño de Dumio a Galicia cando se deu o 
paso da vida eremítica á cenobítica, pero san Martiño é do século VII. Isto pañería en 
evidencia que foi en San Pedro de Rocas onde se produciu o paso ávida en comunidade 
antes da unificación levada a cabo por este santo, e por isto poderiamos concluír que 
este mosteiro constitúe o primeiro exemplo de cenobio en Galicia. 

Este lugar probablemente fo¡ abandonado no século VIII, quizais debido á presenza 
islámica na nosa terra, xa que os momos chegaron á provincia de Ourense sobre o ano 
716. Así estaría o edifico ata o século IX, época na que rexorde sendo rei Afonso o Magno. 
Este reí repoboou a cidade de Ourense e os seus arredores, entre os que se encontrou 
San Pedro de Rocas , como proba o Privilexio do ano 1007 do reí Afonso V. Como sím
bolo material da vida no mosteiro nese período ternos, quizais , un pé de altar que se con
serva no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense . Resulta difícil de datar, pero 
podemos dar argumentos para defender o mozarabismo da ara, como é a esaxeración do 
semicírculo dos seus arcos, sobresaíndo a curva do arco na imposta a modo de linguas . 
Ten tamén uns detalles decorativos nas pendentes que son moi típicos da época dos 
mozárabes . Despistou a algúns o sogueado, similar ao da lápida fundacional, o que levou 
a datar a peza nun período máis antigo. En calquera caso, hai que ter en conta que o 
sogueado é un motivo decorativo que se veu repetindo ao longo da historia da arte en 
rnoitas épocas, e non por isto nos debernos cinguir a un momento concreto, cando as 
características de estilo do pé de altar son claramente mozárabes nos demais detalles , 
como ben argurnentou Rivas Fernández. 

No século XI , con Afonso V, ten lugar o primeiro incendio do que ternos constancia 
documental. Por aquela época debía de ser Rocas un rnosteiro florecen te, pois aínda que 
non sobreviviu ningunha documentación anterior ao incendio sabemos, polo privilexio 
mencionado, que existía no mosteiro unha escola, algo que para a época resulta estraño, 
o que nos leva a pensar que o mosteiro era un lugar destacado. 
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O lugar volve ser restaurado polo prior Aloito na primeira metade do século XI, e no 
século XII Afonso VII outorgará dous Privilexios . Neles concédese ao mosteiro a exen
ción xurisdicional íntegra, impedindo a intromisión de toda outra xustiza. O mosteiro 
tiña un xuíz cos seus es~ribáns e notarios, e ademais axentes e instrumentos de xustiza, 
incluído cárcere e forca, e incluso contaba, para exercer este poder, cos escudeiros. 

Sabemos que, dende o século X, San Pedro de Rocas fo¡ un mosteiro dependen te de 
Celanova, agás durante parte do século >¡:II no que estivo vinculado ao de Santo Esteva 
ele Ribas de Sil de forma transitoria. 

Por ese século e concretamente no ano 1189, San Pedro de Rocas fo¡ reparado. Os 
irmáns Nuno e Tareixa Gomariz fan unhas doazóns para as obras da igrexa e o mosteiro. 
É probable que neste momento tivese lugar a ampliación dos oratorios, formándose as 
súas tres naves, e que· se fixera unha pintura mural que se encontra na parede do lado 
norte dunha das súas capelas. 

A documentación do mosteiro que se conserva no Arquivo da Catedral de Ourense, 
e que fo¡ estudada por Emilio Duro Peña (arquiveiro da catedral), fainos pensar que San 
Pedro ele Rocas nunca chegou a ser un gran mosteiro, pois nas súas mellares épocas, re
ferímonos ao século XIII, non chegou a ter máis que trece monxes, así mesmo as di
mensións alcanzadas pola súa igrexa reflicten que non tivo unha ampla comunidade. 

No século XIV don Munio, abade de Celanova, renunciou á abadía e retirouse a Rocas 
para facer vida eremítica durante oito anos. Viviu nunha cova que non se localizou. Duro 
Peña clicía que estaba moi preto da igrexa e que nunha pena, a man dereita nunha costa 
que vai dende o priorado á montaña, había unha inscrición que puña: MUNIO A.O.O. 

ERA MCCCLXXIIII, aínda que na actualidade non se ten constancia dela. É evidente que 
aínda na BaL'<a Idade Media quedaban ermitáns por estas terras ; como exemplo, nun foro 
de 1445 noméase un ermitán, frei Loren~o Hermitán, entre os monxes. Como vemos, 
parece un feito normal que na comunidade monástica algúns dos seus membros fixesen 
temporalmente vida eremítica preto do mosteiro. Aclemais, nalgúns recintos monásticos, 
como en San Pedro de Rocas ou Santa Comba de Naves, esporadicamente pasaban tem
padas algúns nobres que foran desterrados dos seus dominios. 

A provincia de Ourense, o mesmo ca no resto de Galicia, sentiuse ameazacla por un 
grupo de cabaleiros poderosos, e moitos mosteiros foron obxecto da arremetida dos 
nobres . Rocas non quedou fóra destas incursións, así vemos que en 1486 os Reis Cató
licos ordenan a Diego López de Haro e demais funcionarios reais que protexan o mos
teiro de Rocas contra Don Juan Pimentel e.outros señores, e que esixían ao mosteiro e 
vasalos prestacións e servizos indebidos. 

Foi a finais do século XV cando se levou a cabo en Galicia a Reforma beneditina. Esta 
fo¡ impulsada dende San Benito de Valladolid, co apoio dos Reis católicos. Para os mostei
ros supuxo a súa agrupación, o que serviu para dar máis forza aos grandes en detrimento 
dos pequenos. Durante o ano 1499, Freí Rodrigo de Valencia, prior de Valladolid, perco-



rreu persoalmente os mosteiros galegas para establecer neles a Reforma. Estivo en Santa 
Cristina, e dende alí incorporou os Mosteiros de San Pedro de Rocas e Santa Comba de 
Naves ao de Celanova como priorados administrativos, pouco despois de que pasaran 
ambos a ser agregados a San Paio de Antealtares, revocándose a anexión feíta con anterio
ridade. Pero Rocas volve depender de Celanova, aínda que descoñecemos cando se pro
duce o feíto. Con estas incorporacións termina a vida do cenobio de San Pedro de Rocas 
como mosteiro, pasando a ser unha parroquia rexida por moruces ata a desamortización. 

Pouco despois da Reforma, na época 
do prior Gonzalo de Penal va ( 1490-1511), 
faise necesaria a ampliación da igrexa ante 
o aumento da comunidade, ao deixar Rocas 
de ser un lugar exclusivamente monástico 
e de retiro relixioso, para se converter en 
freguesía . Esta ampliación levarase a cabo 
acamando á igrexa unha nave en sentido 
transversal á anterior. 

A mediados do século XVI, en 1568, 
visita o mosteiro o licenciado Pedro de 
Castro, vivían alí tres frades, que servían 
ao mosteiro e dicían misa os domingos e 
festas. 

En 1649 faleceu en San Pedro de 
Rocas o prior freí Benito de la Cueva, que 
fo¡ prior de Celanova en dúas ocasións e 
autor dun libro titulado Celanova ilustrada. 

Ne! clise que o monte no que está encla
vado o cenobio chamábase Ibarión ou Bar
beirón, e que cambiou o seu nome polo 
de Rocas, debido á paisaxe no que se 
encontra. Relata tamén o padre frei Benito 
de la Cueva que a montaña de Rocas estivo poboada de eremitas, e que houbo unha 
ermida dedicada á Santa Cruz no fondo do val , que na súa época estaba arruinada. Men
ciona a existencia dunha ermida de Munio que estaba dedicada a san Paulo e refírese a 
outra ermida diferente que había no alto da montaña, cara a Oriente e a pouca distan
cia. Como se ve, as ermidas eran algo moi común en toda esta paisaxe. Tamén comenta 
o padre Cueva que en Rocas quedaban uns claustros humildes e propios daqueles tem
pos; pero, en 1641, o mosteiro de Rocas sufriu o segundo incendio documentado, esta vez 
polo descoido dun criado. Con este incendio o mosteiro antigo debeu desaparecer, e segu
ramente fo¡ polo que se erixiu a actual casa priora!, utilizando pedras do antigo edificio. 

Casa priora! de 
San Pedro de Rocas 
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Era probable que os monxes, que daquela vivían en Rocas, engadisen unha vivencia 
provisional no piso superior da igrexa, mentres non construían o novo edificio mo
nacal. Seguramente no seu momento, este piso fo¡ máis alto do que é na actualidade, xa 
que se insinúa o arrinque dunhas ventás incompletas, que hoxe podemos vel' dende a 
fronte da igrexa. , 

No século XIX, tras a desamortización, as necesidades parroquiais de San Pedro de 
Rocas obrigaron a construír un novo cemiterio, que se situou ao carón da igrexa. Moi
tos dos pobos veciños pertencían a esta parroquia, polo que houbo varios camiños polo 
monte que daban acceso ao mosteiro. No ano 1854 constrúese un peto de ánimas nun 
camiño que vai de Esgos ao reéinto monacal. Este camiño empedrado fo¡ recuperado 
despois de estar durante moitos anos sen utilizar. O peto consta de dúas fornelas balei
ras, onde houbo dous retablos de madeira dedicados a santo Antón e ás ánimas do Pur
gatorio respectivamente segundo se deduce dunha inscrición bastante borrosa situada 
sobre as fornelas. Ao peto fáltanlle as caüms de madeira a modo de huchas, nas que dei
xarían os camiñantes as súas esmolas, aínda que presenta nas fornelas unhas cavidades 
para colocar as caixas. O seu estado de conservación non é moi bo, xa que tamén lle falta 
un pináculo e a cruz que o coroaba. 

En 1928 ternos documentado outro incendio, que esta vez reduce a San Pedro de 
Rocas a un estado deplorable. Co conxunto monástico en ruínas, os fregueses que aínda 
conservaba van ser atendidos dende a igrexa de Santa María de Esgos. 

No terreo arquitectónico e artístico, este conxunto e os demais mosteiros da cha
mada Ribeira Sacra estarán durante case medio século sumidos no esquecemento. 

A San Pedro de Rocas chegaron polo ano 1950 os rapaces do padre Silva, máis coñe
cidos como a Cidade dos Muchachos, que fixeron deste lugar o seu retiro espiritual, 
arranxaron o tellado do edificio coñecido como Casa priora! e dotárono de ventás, porta 
e escaleiras. Pese á presenza esporádica dos rapaces e a visita obrigada dos habitantes e 
veraneantes da contorna, San Pedro de Rocas era un lugar esquecido. 

Nas últimas décadas do século XX prodúcese, en xeral en España e por suposto en Ga
licia, o interese pola recuperación do patrimonio, debedor do valor que a sociedade em
peza a lle recoñecer. Así vanse levar a cabo novas obras no recinto; a·mediados de 1987 
cóbrese a que fo¡ nave transversal cun tellado, límpase o lousado da igrexa e complétase 
o muro da ábsida da nave transversal ata a cuberta, dotándose este paramento dun oco. 
As catas arqueolóxicas aconsellaron paralizar a remodelación do solo para escavar e de
sentrañar os segredos deste recinto. Estes tr?ballos realizáronse durante os anos 1988 e 
1989 no solo da igrexa. Cando se levantou o lousado descubríronse enterramentos de tres 
épocas; a primitiva ou prerrománica anterior ao século X, a románica do XII, e as reformas 
do A.'VI e do A.'VII. Nas dúas primeiras etapas os enterramentos estaban orientados de Oes
te a Leste, en dirección á antiga igrexa. Na última fase miran cara ao novo altar, e no la
do norte estaban rotas algunhas das anteriores tumbas dos séculos VIII ao X. 



Entre 1994 e 1995 colocouse unha pasarela que permite a visibilidade e o tránsito 
polos enterramentos, tamén se dotou o templo de iluminación e restauráronse os restos 
do mapamundi mural. Ademais revestiuse e pintou o teito da nave transversal, e empe
drou o recinto anterior á fachada actual con lousas de pedra procedentes do interior da 
igrexa. Tamén se reparou o muro de pedra que o delimita, repoñendo pezas que falta
ban e limpándoo. 

A historia do recinto monástico 
leva a organizar varios espazos dife
renciados e con distintos usos: 

En primeiro lugar está a que co
ñecemos como Casa priora!. Levan
touse a fins do século A.'VII, probable
mente sobre o lugar que nunha época 
anterior ocupou o primitivo mosteiro 
desaparecido, ao ser destruído posi
blemente en 1641, nun dos múltiples 
incendios que asolaron este lugar. Pa
ra a construción do novo edificio uti
lizáronse pedras da vella edificación 
e no seu interior vemos pezas apro
veitadas, entre as que citaremos un 
arrinque de columnas xeminadas e 
un lábaro, que acreditaría a unión en
tre Rocas co mosteiro de Celanova e 
que está situado na que fo¡ a caixa da 
escaleira. 

Tamén podemos citar entre as 
pezas aproveitadas, un canzorro que 
se encontra no exterior deste edificio, 
pola parte traseira. Estivo situado 
noutro tempo nunha condución de 
auga que viña dende o monte. Este canzorro, illado e situado fóra da localización habi
tual dos canzorros, indica que se trata dunha peza aproveitada do anterior mosteiro, xa 
que estas pezas foron moi utilizadas baixo dos beirís do tellado no románico galega. Aínda 
que se encontra moi desgastado, parece que nos presenta unha figura humana coas per
nas abertas e a cabeza metida entre elas; asunto obsceno típico do románico e do que 
podemos ver un moi parecido nun capitel da colexiata de Cervatos, en Cantabria. 

Aínda que o antigo mosteiro non debeu de ser un convento grande, sabemos que 
contaba cun claustro sin,xelo. O novo non ten claustro, porque cando se edificou, a finais 
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Interior da igrexa de 
San Pedro de Rocas. 
Nave principal e 
capela maior 

do século XVII, xa San Pedro de Rocas era un priorado administrativo anexionado ao 
mosteiro de Celanova, nel vivían moi poucos monxes e non precisaban dun gran claus
tro barroco, como sería de esperar naqueles tempos. Simplemente se edificou un sin
xelo edificio que serviu de vivenda. 

Trátase dunha constrúción de planta case cuadrangular de tipo pacego realizada en pe
dra de granito con perpiaño liso. Ten balcóns en án
gulo, algún dos seus cantos tamén de granito, e algún 
balcó.n de tipoloxía corrente con varandas de ferro 
apóiase en ménsulas, que son típicas do Barroco en 
Galicia. Presenta o edificio unha cheminea ao exte
rior que non é excesivamente grande e ten varias 
ventás ClL"XOS tamaños varían sen seguir un principio 
de simetría ou orde; as do piso alto son máis grandes 
cás do inferior e case todas presentan contraventá. 

Entre o muro norte da casa e o sur da igrexa exis
ten oito sepulturas antropomorfas, escavadas direc
tamente na rocha. Están orientadas de Sueste a 
Oeste, como as sepulturas máis primitivas apareci
das tras a escavación dentro do recinto da igrexa. 
Case todas estas tumbas teñen rebaixe para encai
xar a tapa. Unha que se encontra situada máis ao 
fondo está sobre un poio e orientada nunha direc
ción distinta das demais, de Sur a Norte. A que se 
encontra máis achegada ao muro da igrexa presenta 
unha cruz gravada no rebordo que, segundo Manuel 
Núñez Rodríguez, evidencia unha necrópole dunha 
comunidade cristiá organizada. 

Outro edificio a destacar é a igrexa, que é con 
toda seguridade a parte máis importante do conxunto arquitectónico. Foi ampliada nas 
diferentes etapas históricas para alcanzar o seu trazado actual. A fins do século VI non 
debía de haber nada do que hoxe existe, agás tres covas que perforarían a montaña e 
nelas vivirían, facendo unha vida semicomunitaria ou quizais xa en completa comuni
dade, seis varóns. Sabemos que estes constituían un grupo cristián polas dúas cruces de 
brazos iguais que aparecen na inscrición denominada lápida fundacional, que hoxe se 
conserva no Museo Arqueolóxico de Ouren.se. Hai historiadores, como Íñiguez Alme
nech e Núñez Rodríguez, que defenden a idea de que primitivamente eran só dúas as 
covas, e que en posteriores fases da historia se aumentaron a tres. 

Este recinto xorde a partir das covas, e o propio edificio da igrexa medra e desenvól
vese respectándoas e aproveitándoas, erixíndoas na cabeceira da igrexa . Exemplos simi-



lares témolos noutros lugares de España, como en San Millán de la Cogolla ou en San 
Juan de la Peña, onde, a partir das cavas, o edificio é ampliado en épocas posteriores. 

A igrexa adquiriu a aparencia actual entre os séculas XII e XIII, cando a partir das 
cavas se formaron tres naves que se dotaron de fachada cuns arcos engadidos en dous 
dos accesos ás mesmas. A cava que se encontra á dereita da central ten unha portada 
diferente e este puido ser o motivo polo que se considerou que foi engadida despois. 

Na actualidade, as tres capelas escavadas na rocha concíbense como as ábsidas 
dunha igrexa con tres naves, unha central máis ancha e longa e dúas laterais máis cur
tas. As ábsidas están nun plano elevado con respecto ás naves. Aábsida da nave central 
é hoxe semicircular, con bóveda de cuarto de esfera. No arrinque da bóveda, e a modo 
de imposta, ten unha ruda moldura. Existen ademais mechinais ou buratos qúe pode
riamos por en relación con outras estruturas rupestres peninsulares. Duro Peña opina 
que a planta desta ábsida non é a orixinal senón que fo¡ retocada, (as súas medidas son 
11,20 x 5, 40 m). A ambos os lados des te hai un has fo melas escavadas na rocha remata
das en arcos de medio punto. A nave está cuberta por unha bóveda de cartón que fo¡ 
reforzada cun arco no século :.\'VI e é probable a portada da capela que se encontra á 
dereita da central proveña da mesma época. 

Pala metade da bóveda hai unha abertura circular a modo de cheminea. Duro Peña 
ere que é do século XVI, pero penso que ten tanta antigüidade coma o mosteiro, xa que 
a ventilación e a iluminación eran vitais nas arquitecturas rupestres altomedievais, xa 
que aparecen en numerosos exemplos en España. Sobre este burato de ventilación hai 
un segundo nivel edificado. Non se trata dunha cava, senón dunha especie de caseta 
con tellado, e todo feíto de perpiaño, polo que é probable que sexa de fins do século XVI 
ou do XVII. 

Ao retirar o pavimento da nave central apareceron catro tumbas sen contorno 
humano e outra antropomorfa que se encontrou selada, característica que a diferenciaba 
das tumbas que apareceron ao levantar o lousado. 

A capela que está á esquerda da central, e que estivo dedicada no século XVIII a santo 
Antón Abade, ten unhas medidas de 5 x 3,40 m. Formada por unha pequena ábsida 
cunha cúpula a modo de cuarto de esfera, levemente esbozada, que se separa da parte 
inferior por medio dunha moldura simulando unha liña de imposta. A nave está cuberta 
de bóveda de medio canón. Presenta na parede da esquerda un arco escavado directa
mente na rocha, enmarcado por unha sinxela moldura labrada na propia pedra. Segundo 
Gándara, trátase dun sepulcro que os veciños das vilas limítrofes veneraban e que pre
sentaba uns encaixes, probablemente para reixas de ferro ou de madeira. O Padre Sar
miento, no ano 1755, di que enriba do sepulcro había dúas ou tres pedras, entre as que 
estaba a famosa lápida fundacional. 

A capela á dereita da central mide 4,95 x 4,40 m. Ten como as outras ábsida semi
circular, e presenta unha moldura a modo de imposta dende onde parte unha especie de 
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Capela lateral de 
San Pedro de Rocas , 
antigamente 
dedicada a Santo 
Antón Abade 

bóveda de cuarto de canón. No chan desta nave, cando se levantou o pavimento, apa
receron tumbas , unha delas de neno, que mide uns 80 cm e ten forma antropomorfa. 
Á dereita da ábsida hai unha fornela rematada en arco de medio punto pola parte su
perior, que é moi similar ás que ten a ambos os lados a ábsida central. A nave está cu
berta de medio canón, e na parede lateral t.en un sepulcro baixo un arco. Segundo o padre 

Gándara, antes estaba sobre dous leonciños labrados 
na mesma pedra, sen rótulo nin letras ningunhas. 
Alí s.Ó queda a tapa sepulcral, xa que os leonciños 
de apoio pasaron ao Museo Provincial. Díxose que 
quizais fora o sepulcro de Gemodus , personaxe a 
quen alude o Privilexio de Afonso V no ano 1007. 
Na parede que queda baixo este arco e sobre o se
pulcro, entre os anos 1175 e 1200, consonte estu
diaron José Manuel García Iglesias e Serafín Mo
raleja Ál~arez realizouse unha pintura mural sen 
precedentes no mundo, que ten a peculiaridade de 
ser o único mapa mural de Beatos coñecido ata o 
momento. A súa iconografía está relacionada co 
mundo dos beatos que ilustraron as biblias no sé
culo X. A pintura está moi mal conservada, xa que 
nalgún tempo da historia a parede encalouse. Mide 
2 x 2,20 m e nela descríbese como era o mundo co
ñecido naque! tempo, ilustrando a diáspora apos
tólica de acordo coas pautas seguidas polos ma
nuscritos da rama I, que comentan o Libro do 
Apocalipse. Repártense pola superficie da parede 
terras e mares, así como os lugares que os beatos 
consideraban máis importantes no mundo daquel 

momento, entre os que estaba España. Aparecen as cabezas dos apóstolos preto da zona 
que supostamente evanxelizaron. Con respecto ás súas características, podemos dicir 
que se trata dun mapa de Ten O, cunha pintura moi lineal, que marca a silueta dos per
sonaxes e os seus trazos principais con certa nitidez. As figuras humanas levan na cabeza 
unha especie de nimbo e algunhas aparecen con barba. O presidente de honor da Real 
Sociedade Xeográfica, Rodolfo Núñez de L?s Cuevas, está tratando de estudar a orixe 
deste mapa mural, que toda a cartografía de certo nivel ten como un referente de grande 
importancia. Parece que se pode relacionar co mapa dun libro de beatos que houbo no 
Mosteiro de Celanova, hoxe desaparecido. O mapa de beatos do mosteiro de Celanova 
estaría á súa vez copiado do famoso mapamundi, que a dobre páxina aparece no Co
·mentario ao Apocalipse do beato de Liébana da Catedral de Burgo de Osma, datado no 



ano 1086, e cuxas pinturas realizou Martinus. Debemos polo tanto, tomar conciencia da 
importancia desta pintura mural, única palas súas características. 

Cando accedemos ao que actualmente é a igrexa, vemos de fronte tres arcos; dous 
están incrustados na propia rocha, e o terceiro está construído con perpiaño. Esta por
tada con arcos sería a fachada medieval do templo . Á dereita da mesma encontramos 
dous sepulcros con xacentes, situados un sobre o 
outro baixo un arcosolio. Ambas as estatuas repre
sentan a dous cabaleiros cubertos con mantos, cos 
brazos cruzados sobre o peito, o rostro barbudo e 
roupas con pregamentos claramente románicos. 
Sobre eles nada sabemos , aínda que se establece
ron varias hipóteses. Intentouse relacionalos cuns 
cabaleiros, Oveco e Suero Gondomariz, que lle 
roubaron a Rocas os cautos de Vega e Melias , e 
despois devolvéronllos tomando o hábito do mos
teiro, onde segundo as lendas foron sepultados. 
Sobre estas esculturas existe un relevo, unha placa 
de pedra de forma case cadrada na que en altorre
levo se representan dúas figuras, unha en cada 
extremo que van vestidas con traxes longos, pode
rían ser mulleres ou quizais monxes e sosteñen 
unha especie de saba da que emerxe unha persoa. 
Trátase dun tema moi frecuente na escultura fune
raria , alusivo ao transo da alma, que con frecuen
cia, ao longo da historia, aparecía nos frontais dos 
sarcófagos. 

As imaxes xacentes non concordan comarco 
no que están dispostas , e todo induce a pensar 
que quizais sexan superviventes dalgún dos múltiples incendios e que tiveron que se 
acomodar despois neste lugar. A mesma teoría é aplicable ao relevo coa representación 
do transo da alma . A portada que contigua ao monumento funerario e que dá acceso 
a unha das capelas aparece como incrustada na rocha , en forma de arco dobrado e 
un pouco abucinado. Non ten lintel e a modo de xambas presentan unhas estreitas 
columniñas. A liña de impostas simula o efecto duns capiteis en forma de trapecio in
vertido, decorados cun axedrezado . O oco parece máis ancho na parte inferior ca na 
superior. 

O seguinte arco é o que dá acceso á nave principal. É dobre e formado por doelas 
case rectangulares. Na imposta ten dúas pezas que parecen capiteis con forma trape
zoidal, decorados con axedrezado e motivos fiarais . 

Portada da igrexa de 
San Pedro de Rocas 
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Accédese directamente á capela mediante unha pequena bóveda de canón. É pro
bable que noutro tempo tivese unha portada similar ás das outras capelas, e que a come
zos do século XVI tras a súa destrución se fixese este arco de entrada. 

Cando, tras a reforma beneditina, o mosteiro pasou a ser parroquia e se lle acaroou 
unha nave á que era a enÚada da igrexa, esta situouse en sentido transversal, entrándose 

ao recinto polo lado sur. Aínda se conserva a 
pegáda daquela porta tapada por perpiaños. Ao 
carÓn desta porta, no exterior do edificio, hai unha 
inscrición: 

ESTA OBRA FIZO FACER D. FR. GONZALO DE 
PENALVA, PRIOR DE ROCAS. ERA MCCC
CXCVIII 

Sendo prior Gonzalo de Penalva realizouse 
esta construción. Foi o derradeiro prior de Rocas 
e pese á reforma mantivo o título ata a súa morte. 

A nova nave tivo a súa cabeceira na parte norte 
e fo¡ engadida posteriormente, quizais a fins do 
século XVI ou xa no XVII; con dous altares, un de 
fronte e outro nun lateral. Así pois, a igrexa por 
esta época tiña en total cinco altares, e os novos 
estarían dedicados a san Pedro e o seu colateral 
a san Bieito, mentres que os das capelas antigas a 
san Sebastián, santo Antón Abade e á Nosa Se
ñora do Rosario. 

Toda esta nave transversal estivo encalada 
dende media altura ata o teito, e tiña sobre a súa 

entrada un cadeirado de coro de madeira, que se destruíu en 1936 a causa dunhas for
tes chuvias, xunto con parte do muro oeste da antiga igrexa. Do coro, conservamos na 
rocha e nas paredes as marcas das súas ancoraxes. O acceso á igrexa seguirá a ser o late
ral ata o século XIX, cando se realizou a actual fachada, obra desa época e que imita na 
súa construción a casa priora!, cunha porta central de acceso sobre dous banzos e a 
ambos os lados estreitas ventás. Sobre a porta. de acceso hai outra ventá de maior tamaño, . 
que proporcionaría luz á igrexa. 

No exterior da igrexa é onde teremos que buscar o campanario da mesma que sen 
dúbida foi , é e probablemente será, o símbolo deste mosteiro. Aínda que se trata dunha 
espadana bastante corrente en Galicia, ten a peculiaridade de que está situado sobre un 
monolito de rocha natural de varios metros de altura, o que lle confire unha personali-



dade propia e distinguida. Trátase dunha gran rocha perforada que deixa paso a un ca
miño. Sobre a rocha construíuse a espadana á que se ascende por unha escaleira que 
apoia na parede norte da igrexa e que remata nun triángulo en cuxo vértice superior 
ten unha cruz e nos outros extremos unhas bólas. É probable que esa construción pui
dera ser do século A.'VII, xa que a decoración con bólas é bastante típica do Barroco ga
lega, aínda que pode que se engadiran 
despois, cando se fixo a casa priora!, 
e que o campanario sexa anterior a 
esta época. 

Pasado o campanario, encon
tramos un cemiterio construído para 
atender as necesidades parroquiais 
de San Pedro de Rocas que está se
miacaroado ao lado norte da igrexa, 
rodeado dun muro de pedra cunha 
reixa de ferro. Ao recinto accédese a 
través dunhas escalinatas tamén de 
pedra. O cemiterio ten planta cadrada 
e seis nichos dispostos por parellas 
en tres alturas, e baixo o chan hai 
tamén múltiples enterramentos. 

O recinto monástico complétase 
cunha fonte á que se accede monte 
abaixo, polo camiño que pasa por 
baixo do campanario . Trátase dun 
chafariz natural no que mana a auga 
entre as rochas, facéndonos sentir o 
espírito de retiro do mundanal ruído 
que inspirou a uns homes, antes do 
século VI, a se retirar en oración a estas terras. 

Como vemos, o recinto de San Pedro de Rocas acolle entre as súas poucas estrutu
ras arquitectónicas quizais máis de mil cincocentos anos de historia que se pode deno
minar sagrada como. o foi a da propia ribeira dos ríos Sil e Miño. 

Cemiterio de 
San Pedro de Rocas 
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O mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil 

Yolanda Barriocanal López 

"Aunque los nionasterios nos parezcan islas quietas, sosegadas entre el huir de los rau
dales de las horas, no están exentos de la usura y erosión del tiempo". Estas fermosas pala
bras de Otero Pedrayo 1 pódense aplicar con 
xustiza ao mosteiro de Santa Cristina de 
Ribas de Sil, xa que na desolación do seu 
abandono, como un castelo de rocha no 
flanco poderoso da montaña, evoca como 
ningún outro unha fonda impresión de 
quietude e inquieta melancolía , á par có 
seu claustro deserto amosa a pegada do 
tempo e as funestas consecuencias dos 
decretos desamortizadores. Sobre o grave 
silencio das ruínas do que fo¡ singular mos
teiro haberá que alzar mentalmente as alas 
do claustro, selar os sepulcros dos abades 
coas laudas dispersas , evocar os ecos dos 
latíns litúrxicos e imaxinar unha realidade 
lonxincua de monxes entregados entre os 
seus muros á oración e o traballo. 

Nunha belísirna paisaxe, ao pé do monte 
Varona, no medio dun vello e frondoso 
bosque de castifieiros, o souto Merilán, no 
que o outono pon manchas ele ouro, e afas
taclo dun centro viario ou económico im
portante, ocúltase o rnosteiro. Aos seus pés 
flúe serpenteando o Sil, río antigo, aurífero, 
que se fo¡ abrindo paso esforzadamente, forxando a fonda foz coa súa escurna, corno he
roico cicel do tempo, de augas agora quietas, silenciosas, remansadas no seu camiño cara 
ao Miño. 

Na localización do mosteiro, completamente illado en plena natureza, formando parte 
organicarnente da abrupta paisaxe, alenta un tempo inicial, remoto, máis alá do recinto 
claustral, en torno aos ermitáns que apartados dos camiños do mundo buscaron soiclade 
e refuxio nestas agrestes ribeiras da antiga Rivoira Sacrata. 

Vista xeral do con

xunto monástico de 
San ta Cristina de 

Ribas de Sil 

143 



144 

A historia documental dun mosteiro adoita comezar coa escrita fundacional, ben 
sexa un pacto monástico, un privilexio real ou unha carta de dotación, dando orixe á 
institución. Pero as orixes de Santa Cristina sonnos descoñecidas, e son os datos que 
se posúen escasos e confusos, aínda que non hai dúbida de que a súa fundación se re
monta á época prerrománica. 

Hai autores, como Argaiz, que pretenden a súa fundación en tempos de san Mar
tiño Dumiense, tomando como base uns supostos documentos relacionados co mos
teiro de Samos que o cronista beneditino cita como existentes na catedral de Lugo. 
Pero haberá que esperar ata o século IX para que poidamos testemuñar documental
mente a súa existencia. A primeira proba da vida monacal, achegada polo Padre Yepes2 
e corroborada por Vázquez Núñez3, dá conta dunha doazón feíta ao mosteiro, baixo a 
triple advocación de san Salvador, san Xoán Bautista e santa Cristina, polo presbítero 
Auterigo, sobriño do bispo de Lugo Don Xoán, no ano 876. Nela faise doazón da igrexa 
ele San Xoán de Barantes, con catro casais anexos, así como das igrexas de Santa María 
ele Bolmente e San Pedro de Sanábreja, cos seus ornamentos e obxectos litúrxicos, en
tre eles dous cálices coas súas patenas , dúas cruces e incensario de prata, libros, e 
clous candelabros de bronce. 

Con esta doazón, Santa Cristina estende os seus dominios e a súa xurisdición espi
ritual por terras de Lemos, na outra beira do Sil, que co tempo habían de se ir incre
mentando . Un bo índice da magnitude económica e do potencial do mosteiro nestas 
terras dánolo un memorial de padroados do século :\.'VII, tomado dun antigo pergamiño, 
no que se sinalan diferentes igrexas cos seus doadores, pertencentes ao mosteiro e os 
tributos en razón deste padroado. Se polo que se refire aos doadores non merece moito 
creto, o documento é, como manifesta Duro Peña, un testemuño claro das posesións do 
mosteir9 séculas despois4. 

Agás estas doazóns e outra documentación monástica estudacla por Fernández Suá
rez5, a historia de Santa Cristina deixou poucas pegadas, pese á súa milenaria existen
cia. O abade máis antigo do que quedou testemuño é Gundesindo, que figura no ano 
976 incrementando o patrimonio do mosteiro, ao lle facer doazón da vila de Canaliza, 
en terra de Lemos, subscribindo a escritura varios presbíteros . Séguelle o abade Andrés, 
na doazón feíta en 1O12 da vila de Piño!. Entre as subscricións figuran os nomes de varios 
monxes e presbíteros que quizais formasen parte da comunidade6, que nunca foi moi 
numerosa. Doutros moitos quedáronnos os seus nomes nos documentos e, de forma 
máis ou menos fragmentaria , nas súas laudas sepulcrais, dispersas e ornamentadas con 
báculos distintivos da súa dignidade. 

En maior medida, a documentación monástica refírese ao incremento do patrimonio 
monástico a través dalgunhas compras, intercambios, doazóns de todo tipo e outros actos 
xurídicos . Pero sobre todo ás cartas de foro subscritas polos abades e priores, especial
mente durante os séculas XII e XIII. 



Os bens aforados corresponden a casais, herdades, montes, leiras, cortiñas, viñas, 
todos eles cedidos para o seu aproveitamento e explotación. Podemos afirmar gue a 
fermosa paisaxe de hoxe é herdeira do afán dos monxes pola posta en explotación das te
rras do seu dominio, xa gue como sinala Martínez Sueiro, sen a presenza secular destes 
monxes, "quien sabe si tan frondosas gargantas, donde reinan a su antojo la vid y los cas

tafíos, serían hoy algo niás que des

carnadas torrenteras, interrumpidas 

por contrafuertes de peiiascales y 
tierra mísera"?. 

Resulta evidente a importancia 
concedida polo mosteiro a dedicar 
terras ao cultivo da vide gue se 
compraba tamén no predominio 
das rendas gue se esixen en viño. 
Así, nun foro de 1250 obrígase a 
plantar viñas nas terras aforadas; 
noutro, de 1266, a obriga de plan
tar viña e non doutras árbores; e 
en 1391, a imposición aos foreiros 
de cultivar viña nos catro primei
ros anos. Tamén consta o afora
mento de montes coa condición 
de aralos anualmente e a petición 
de plantar árbores de froito e liño. 
O predominio do castiñeiro é no
torio na frecuente petición de cas
tañas secas e limpas como parte 
da renda nalgúns dos foros, así como de noces. Outras das peticións por foro eran li
ño, centeo, pan branco, parcos, carneiros, galiñas e capóns. Hai un predominio das ren
das en especie e en moitos casos, á entrega dunha parte da colleita como renda foral, 
engádese a esi-xencia ele certa cantidade en metálico e lutuosa. Os pagamentos estipu
lados cóbranse maioritariamente en dúas datas do ano: os días de san Martiño e santa 
Cristina . 

A documentación deixa entrever o cumprimento dunha serie de prestacións e outros 
servizos, como a obriga que se Iles sinala a uns foreiros en 1341 de pasar ao abade, fra
des e homes do rnosteiro pola barca do Porto de San Tomé cada vez que fose mester. A 
posesión deste porto fluvial sobre o Sil, coa súa barca de San Tomé de Bacelos ou Tace
los, en Santo Estevo ele Anllo, debeu ser importante na economía monástica, sendo 
arrendada para a súa explotación. 

Lauda sepulcral, 
Santa Cristina de 
Ribas de Sil 
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Entre as prestacións que o campesiño ten que realizar está tamén a obriga do xantar, 
consistente no deber de manter na súa casa ao ovenqal encargado de cobrar as rendas, 

ou a de ter que se desprazar para a entrega do canon debido nos celeiros ou tullas domos
teiro, con instalacións necesarias para a transformación e conservación das colleitas en

tregadas polo campesifío. Para este cometido, Santa Cristina contaba cunha se~·ie de 
granx:as en Parada do Sil, San Pedro e Santa María de Barantes, San Vitorio e Santo An
drés en Belmonte, Chavaga, Seabrega en Santo Estevo de Anllo e Ousille en Gundivós. 

A extensión dos seus dominios permitiría afrontar a construción do espléndido con

xunto románico, segundo documenta o epígrafe E i\IICCXXX gravado nun dos perpiaños 
do muro medianeiro da antiga sala capitularª . As obras cadrarían co abade Martiño, baixo 

cuxo mandato se ía trabar intensamente na igrexa monástica. O nome <leste abade apa
rece un ano despois, en 1193, recibindo en doazón uns casais nas vilas de Teimende e 

Chandrexa. Aínda en 1204 aparece como testemuño noutro documento. 

Non foi un mosteiro demasiado poderoso, circundado por terreos infértiles e mon
tañosos. Segundo Hipólito de Sá Bravo, Afonso VI concedería o privilexio de couto aos 

termos onde estaba asentado, confirmando a posesión dalgunhas vilas e herdades que 

de antigo lle foran <loadas nas terras de Lemos. Fernando JI confirmou estes privilexios 

coa doazón de certas herdades de Lemos e o Sabiñao, obrigando a Pedro Gundestey e a 

Tareixa Muñíz a que devolvesen ao mosteiro as terras que lle usurparan nas marxes do 
río Sil e que non se opuxesen a que os monxes , colonos e xugueiros do mosteiro puide
sen pescar no mesmo río9. 

Para Fernández Suárez, o privilexio máis antigo coñecido do acoutamento do terri
torio do mosteiro corresponde a Fernando III, dado en Castrojeriz en 1231. Ne! siná

lanse os límites do couto, de que fo¡ informado por pescudas de homes bos e por cartas 

e instrumentos de confirmación dadas polos seus antecesores, que se remontan a Afonso 
VII. Ademais, por ver a gran pobreza na que se encontraba, concédelle a exención de 

toda a xurisdición civil e criminal e que os seus vasalos non estivesen obrigados a outra 

autoridade que non for a do abade. Quedaba prohibida a entrada ao couto do mosteiro 
aos ricos homes da terra, cabaleiros ou escudeiros, así como ter alí herdades , casas, vasa

los , sen se poder dar o seu territorio en encomenda. 

Os séculos XIV e )0/ son centurias de decadencia que alcanza á observancia das 

comunidades monásticas. A situación de enfrontamento que se dá entre os mosteiros e 
a nobreza das comarcas inmediatas, sempre disposta a se apoderar das súas terras e her

dades, sinalada pola historiografía 10, ten ta111én o seu reflexo na documentación de Santa 

Cristina. A bonanza patrimonial converteuse nun poderoso atractivo para os poderosos 

señores limítrofes, en especial de Caldelas e de Lemos que a título de encomenda se 
levantaban cos bens e vasalos do mosteiro. 

Así, en 1304, Fernando IV manda que Rodrigo Fernández devolva as terras e que non 

cobre ao mosteiro a fonsadeira nin o pago de dereitos aos do Burgo de Caldelas. Da 



mesma maneira, en 1380 o rei Xoán 1 ordena ao conde de Lemos, don Pedro, e ao seu 
encomendeiro, Xoán Pérez de Nóvoa, librar os lugares e vasalos do mosteiro que leva
ban a título de encomenda. Estas reclamacións son xerais na maioría dos mosteiros que 
acoden ao monarca coa esperanza de ver freados os atropelos dos nobresl 1. As desfeitas 
en contra da súa propiedade son tamén evidentes no complicado preito que a comezos 
do século A.'V sostén o abade de Santa Cristina contra o poderoso Pedro Díaz de Cadór
niga, quen se apoderara da casa forte de Chandrexa, construída por Afonso García de 
Sanabria nunha herdade do mosteiro. A sentenza é librada en 1402 polo rei Henrique 
III ao seu favor. 

Tamén a Santa Cristina alcanzou o mal dos abades comendatarios. Entre eles figura 
Fernando de Sequeira, capelán e esmoleiro da raíña dona Xoana, e o cóengo ourensán 
Rodrigo Afonso de Meijonfrío, no meado administrador perpetuo de Santa Cristina, cuxa 
encomenda tivo entre 14 70 a 1491 tras preito con Bueso Núñez de Valdés, quen ó tempo 
se titulaba abade do mosteiro . 

Do proceso de decadencia e penoso estado do edificio da abadía previo á súa incor
poración á Observancia de Valladolid, quedounos un valioso testemuñol2 referido a unha 
acta de visita do cóengo de Ourense, Afonso González de Aguiar, do ano 1457, sendo 
abade Freí Afonso de Medina e testemuña Freí Juan, único monxe que quedaba nomos
teiro atendendo como podía os oficios relixiosos . 

A ausencia de vida monástica e a incuria dos seus responsables converteran o con
xunto arquitectónico nunha lamentable ruína. Os sobrados da torre da igrexa estaban 
arruinados; chovía no altar e a maleza íase facendo coa súas dependencias , como no coro, 
onde había unha hedra que o cóengo mandou cortar. As portas do mosteiro tiñan os ferros 
crebados e entraba auga na bodega, onde había catro cubas, estando toda sucia. Chovía 
polas paredes dos paa9os do dita abade e era mester reparar un paa90 asobradado e unha 
casa coa súa cámara. Había pingueiras no refectorio e unha casa detrás <leste estaba 
descuberta. Todo o claustro estaba destellado, chovía dentro del e os seus arcos estaban 
caídos. O Cabido donde está a Tiynidade, estaba ermo e disipado, e tamén no dormitorio 
dos monxes con as necesarias, chovía dentro. Aclemais nos edificios auxiliares , como un 
muíño situado á par do mosteiro, que estaba queimaclo, e coa casa do forno para caer. 

Neste momento ele recesión tamén as granxas sufrían as consecuencias do abandono. 
Así clise que en Parada estaba descuberto un paa90 con sua tulla , mal reparado e sen por
tas. Na granxa ele San Vitoria chovía na bodega, arcas e cubas, senda necesario retellar 
e facer <lúas portas no curral da granxa. No paa<;o era mes ter unha escaleira de macleira, 
e outras casas, unha con forno e outra ele lagar, estaban sen cubrir. 

A Reforma monástica impulsada dende San Benito ele Valladolid co apoio dos Reís 
Católicos tivo extraordinarias consecuencias para o naso mosteiro. O 29 de abril ele 1499 
recibe a visita ele Freí Rodrigo ele Valencia, prior ele San Benito de Valladolid, no seu per
corriclo polos mosteiros galegas para establecer neles a Reforma. Durante a súa estan-
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cía en Santa Cristina produciuse a supresión dos mosteiros ele San Pedro de Rocas e 
Santa Comba de Naves e a súa anexión ao de Celanova, do que xa eran dependen tes en 
certo grao 13. 

Para Santa Cristina comeza a súa historia descendente, ao perder o seu rango de aba
día e quedar como simple priorado administrativo, dependente do mosteiro de Santo 
Esteva. Dende o primeiro momento, en 1508, Freí Alonso de la Torre, enviado dende 
Valladolid para favorecer a Reforma, recibe o título ele abade de Santo Esteva cos seus 
anexos Santa Cristina e San Vicente de Pombeiro. Entre as capitulacións outorgadas por 
este abade figura a concordia con Rodrigo Enríquez Osario, conde de Lemos, sobre o 
exercicio da xurisdición criminal en ambos os cautos, sinal ele que fora usurpada polos 
seus antecesores en virtude de encomenda. 

Non obstante, a anexión de Santa Cristina non fo¡ confirmada ata o 11 de maio de 
1517 por Bula do Papa León X, non sen certas dificultades , previa renuncia do seu 
dereito por Alonso Rodríguez de Acevedo, clérigo palentino, que sostivo litixio sobre o 
mosteiro na curia romana con San Benito de Valladolid 14. A posesión deulla o clérigo de 
Santa María de Chanclrexa ao abade Juan de Medina, facéndolle entrega do canto do 
altar maior, unha cruz, cáliz e viñateiras de prata, un libro misal, e a imaxe de santa Cris
tina . Despois de se sentar na cadeira abacial, bicáronlle a man os frades do mosteiro e 
certos vasalos, celebrando misa no altar de Santa Cristina. 

Cando se anexionaron a Santo Esteva, os extinguidos mosteiros de Santa Cristina e 
Pombeiro achegaron consigo os seus respectivos coutosl5. Coas súas rendas, o de Santo 
Esteva vería reforzado considerablemente o seu potencial económico, base do seu espec
tacular rexurdimento, comezando un engrandecemento que o convertería nun dos máis 
importantes da Congregación en Galicia, comezando cedo as monumentais obras leva
das a cabo na súa igrexa e mosteiro. En Santa Cristina, pola contra, só permanecería o 
prior e algún monxe encargados de administrar os sacramentos aos colonos e fieis das 
inmediacións e de atender os bens e facenda do priorado. 

A igrexa de Santa Cristina de Ribas de Sil 

A igrexa é un magnífico expoñente das diferentes tendencias artísticas que se dan 
cita nos últimos anos do século XII e primeiro cuarto do XIII, pese a que a súa arquitec
tura non espertase o suficiente interese ata comezos do século XX. Apenas o Padre Sar
miento menciona na súa viaxe a impresión causada pola fábrica da igrexa, que cualifica 
como entre as boas da comarca do Sil, e na cal os monxes atendían espiritualmente aos 
poucos veciños das proximidades. 



Ofrece unha singular planta de cruz latina con tres ábsidas semicirculares na cabe
ceira, sobresae a central pola súa maior envergadura, e unha soa nave no brazo maior. 
No exterior destaca a rotundidade dos volumes xeométricos, claramente diferenciados. 
Este esquema, de uso exclusivo en construcións monásticas, fundamentalmente bene
ditinas, encontrámolo tamén en San Miguel de Breamo (Pontedeume, A Coruña), San 
Salvador de Vilar de Donas (Palas de Reí, 
Lugo) e en San Salvador de Albeos (Pon
tevedra). 

O templo, como é habitual, comeza
ríase a construír pola cabeceira en torno 
ao ano 1192, aparecendo esta data gra
vada nun perpiaño da antiga sala capi
tular do mosteiro, aínda que as obras non 
concluirían ata avanzado o primeiro terzo 
do século XIII. A portada da fachada prin
cipal, coa súa decoración axadrezada, co
rresponde a este mesmo momento. A 
conclusión desta fachada, co seu rosetón, 
así como a fermosa portada do mosteiro, 
levaríase a cabo sobre o ano 1200, se
gundo evidencian os motivos labrados a 
cargo dun mestre coñecedor da portada 
sur do cruceiro da catedral de Ourense. 

Os semicírculos absidiais divídense 
ao exterior en tramos mediante colum
nas acaroadas. Á metade da súa altura 
percorre a ábsida central unha imposta 
axadrezada sobre a que abren as ventás, 
unha por cada tramo. As besas son áti
cas, os fustes lisos e os capiteis teñen 
decoración vexetal. Os beirís organí
zanse con canzorros nos que se empregan os máis variados temas e motivos. 

No interior de Santa Cristina percíbese con claridade o conxunto homoxéneo for
mado palas ábsidas e o cruceiro. A súa austeridade resalta as liñas arquitectónicas e só 
nas impostas se utiliza decoración axadrezada. A ábsida central vai precedida dun 
pequeno tramo recto, como é habitual no momento, cuberto por bóveda de canón que 
termina, igual cás capelas laterais, en bóveda de forno ou de cuarto de esfera. 

Entre as pezas medievais da igrexa monástica está o altar románico conservado na 
ábsida do Evanxeo. Vai ornamentado na base cos mesmos miúdos motivos en zigzag que 

Vista da cabeceira 
da igrexa de Santa 
Cristina de Ribas 
de Sil 
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decoran a ventá do cruceiro e cruz antefixa. A mesa aparece flanqueada por columniñas 
de fustes lisos con sinxelos capiteis de follas lisas voltas sobre si, tan frecuentes a finais 
do século XII. Nunha cavidade aberta na mesa apoiaría a ara do altar. 

El arco triunfal, de medio punto dobrado, apóiase en rexas columnas como as que 
dan acceso ás capelas absidais, e teñen capiteis de avultada e ruda talla, de grandes follas 
entre as que asoman bastas cabezas humanas e figuras repenando as barbas. 

O cruceiro cóbrese con ampla bóveda de medio canón, descansando sobre arcos 
levantados sobre columnas acaroadas con capiteis de variada ornamentación. 

A austera fachada occidental divídese en dous carpos pala liña de imposta. No piso 
inferior ábrese a ampla portada de acceso, con tres arquivoltas semicirculares apoiadas 
noutros tantos pares de columnas dobradas. Os fustes lisos alzan sobre bases e os capi
teis decóranse con cabeza e follas que reciben diferente tratamento. As arquivoltas mol
dúranse con boceis, medias canas e escocias, que alternan con tacos en dameiro, sen 
dúbida o motivo máis reiterado, igual cá chambrana que se desenvolve arredor. O tím
pano, liso, parece que substituíu a outro anterior. 

Na parte superior da fachada ábrese un magnífico rosetón onde a luz do sol rompe 
iluminando a nave, que sorprende pala variedade e finura da súa labra. A zona central 
decórase a base de lóbulos en torno a un círculo central, tamén lobulado, que forma 
unha peculiar cruz calada. Percorre o disco un bocel abrazado por diminutos arcos de 
ferradura con círculos entre eles, de extremos rectos. Este motivo, de composición cla
ramente mateá, está presente no arco maior da portada sur da catedral auriense, difun
díndose por diferentes lugares . O círculo maior decórase con boceis e escocia con bólas, 
e o menor con follas radiais de perfil recortado. 

O carpo románico da igrexa debeuse arruinar, sen que coñezamos os motivos, esi
xindo a construción dunha nova nave, como se compraba nos muros de arrinque , que 
aínda conservan parte do primitivo paramento, especialmente o do costado norte, onde 
se insire o muro da nave, sensiblemente recuada respecto da liña da fachada. Da fábrica 
románica quizais procedan unha serie de elementos arquitectónicos conservados, en 
especial un bocel abrazado por follas perladas, custodiado no Museo Arqueolóxico Pro
vincial de Ourense, e dos robustos capiteis gardados no interior da igrexa. 

As obras corresponden tes a esta nova etapa construtiva, levadas a cabo durante o pri
meiro terzo do século XIII , xustifican o cambio arquitectónico e o tratamento das formas 
respecto á obra anteriorl6. 

A nave, de magníficos perpiaños de graf}itO, articúlase ao interior en cinco tramos 
por arcos diafragmas lixeiramente apuntados, cubrindo con teitume de madeira a dúas 
augas. Para o seu soporte prescíndese dos capiteis figurados da cabeceira, rompendo a 
tradición románica, para arrincar de ménsulas graduadas con decoración vexetal, xeo
métrica, e bólas embutidas sobre a liña de imposta. No carpo ábrense abren ventás. As 
dos extremos son sinxelas, correspondendo aos tramos centrais esveltas ventás semicir-



culares, con arcos de medio punto sobre columnas dobradas. Algúns dos seus capiteis 
mostran con claridade a ascendencia mateá e influencia da catedral de Ourense. O con
xunto transmite unha idea de sobriedade e elegancia. 

O exterior da nave acusa con precisión a organización interna. Altos contrafortes pris
máticos que chegan ata o tellado danlle unha forte articulación. O seu elevado alzado 
realza a elegancia das proporcións, á que non 
estorba a riqueza ornamental dos capiteis das 
ventás. 

O obradoiro que interveu na formulación da 
nave fo¡ tamén o responsable da edificación da 
torre da igrexa. As formulacións arquitectónicos 
e os motivos escultóricos e iconográficos de nave 
e torre, resultan de absoluta novidade respecto á 
obra da cabeceira, correspondendo a súa cons
trución a un mestre de gran habilidade, coñece
dor da arte de Mateo, inscribíndose xa dentro 
das peculiaridades protogóticas. 

Esta fermosa torre campanario elévase como 
militar atalaia na inhóspita soidade. A súa locali
zación, acaroada como baluarte defensivo ao 
muro norte da nave, sen formar parte da fachada, 
resulta absolutamente excepcional nas constru
cións do románico galego; pois, polo xeral, as 
torres aparecen acaroadas ou formando parte da 
fachada do edificio e, en casos tamén excepcio
nais, sobre o corpo da igrexa ou en posición exenta, separadas do templo. A súa cons
trución posterior á fachada xustifica a súa situación. 

Pero se orbdnal é a súa localización, máis excepcional resulta a organización do seu 
edificio, ao configurar na base un recinto interior cuberto con bóveda de canón apun
tada, sustentada en catro robustos machóns con medias columnas acaroadas de forte 
módulo, sobre os que repousan tres arcos apuntados, abrindo e integrando o seu espazo 
na coxía norte do claustro. 

Os capiteis reciben diferente tratamento. Fronte da robusteza dos do fondo, con 
forte carácter sustentante, os que ocupan a posición externa aparecen labrados como 
as ventás da nave, con gran virtuosismo, logrando notables efectos plásticos. A utiliza
ción neles dun material diferente do resto permite unha maior minuciosidade na labra, 
ao tempo que confire ao conxunto un carácter cromático. Nun, aparecen esculpidas 
unhas preciosas follas de col de perfiles recortados con fondas estrías e labor de tré
pano. O capitel contrario decórase cun par de harpías paxaro, de notable fermosura, 

Interior da nave da 

igrexa de Santa 
Cristina de Ribas 
de Sil 
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Capitel vexe tal da 
torre da igrexa, 
Santa Cristina de 
Ribas de Sil 

Páxina seguinte : 
Capitel figurado da 
torre da igrexa, 

Santa C ri stina de 
Ribas de Sil 

con longas colas enroscadas entre si e arredor dos pescozos . Destaca a labra meticu
losa e delicada dos seus rostros e dos elementos vexetais que as rodean. Como na por
tada ourensá, nos cimacios téllanse motivos de palmetas aneladas pechando follas e 
talos ondulantes. Son temas e disposicións que se cantan entre os máis característicos 
de Mateo e do seu obradoiro. 

O acceso á torre practícase no piso alto por 
medio dunha pequena porta, á altura do sobre
claustro. Dende aquí unha porta cegada comu
nicaba co coro alto da igrexa, no último tramo 
da nave. Na fronte abre un bonito rosetón con
formando un cruz calada e ornamentado o cír
culo maior con bólas . 

Como se dunha torre de homenaxe se tra
tase, remata cun parapeto a modo de matacán 
ameado sobre ménsulas. O coroamento é un 
chapitel piramidal con rebaixes gradados, dei
xando no centro unha faixa lisa con pequenos 
orificios en cada fronte . Tan singular remate, 
pouco frecuente nas construcións de Galicia, 
ten similitudes coas torres das igrexas coruñe
sas de Santa María de Fisterra e Santa María 
do Campo. 

A arquitectura románica da igrexa de Santa 
Cristina fo¡ embelecida por outras artes . A re
tirada dos retablos permite a contemplación de 

interesantes conxuntos de pinturas murais, de mediados do século A.'VI. Entre as ventás 
da ábsida maior aparecen santa Lucía e santa Bárbara, vestidas con túnica e manto, por
tando ademais da palma do martirio, o prato dos ollas e a torre, respectivamente, con ró
tulos que as identifican. Represéntanse en fornelas baixo vieiras, mostrándose a impe
ricia do artista na súa representación. Baixo as ventás corre un friso con figuras de santos 
dispostos a modo dun retablo, entre columnas decoradas a candelieri. As tres primeiras 
figuras corresponden a fundadores de ardes relixiosas: san Domingos sitúase á esquerda, 
como fundador da arde de predicadores, representado co libro das Constitucións e 
cun gran rosario, cuxa devoción instituíu. Ocupa o seguinte pasto santo Antón, con bastón 
terminado en forma de muleta, campaíña e libro, acompañado do porquiño; e san Bieito 
con báculo abacial e libro. Conclúe o friso co apóstolo san Tomé vestido con túnica e 
palio levando o libro, e como atributo persoal a escuadra dos albaneis. Na ábsida da Epís
tola aparecen a Virxe María e san Xoán conformando un Calvario, sobre o que iría a talla 
de Cristo Crucificado. 
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Pinturas murais da 
capela maior, Santa 
Crist ina de Ribas 
de Sil 

Entre a imaxinería que se mantivo destaca unha talla renacentista do apóstolo san 
Pedro que atribuímos á gubia do escultor Juan de Angés o Mozo. O escultor contratou 
en 1593 catro retablos para a igrexa de Santo Estevo de Ribas de Sil, o maior, os cola
terais da Nosa Señora e san Bieito e outro de san Nicolás. Todo parece indicar que tamén 
fixera un retablo para a igrexa de Santa Cristina, pese a que non se conserve documen
tación. A imaxe intégrase plenamente no estilo manierista de finais de século, con gran
des similitudes coas tallas que rematan as reixas do coro da catedral de Ourense. O 

rostro , de anchas formas e cabelo ensarillado, 
amosa unha expresión anhelante, de gran perso
nalidade, cubrindo o corpo con túnica e manto 
de pesados pregamentos. 

A evidencia da existencia de pinturas murais 
tras os retablos barrocos e o desexo de recuperar 
a pureza arquitectónica do templo xustificou a 
súa retü'.ada na restauración levada a cabo no mos
teiro en 1990. O maior consérvase actualmente 
na igrexa de Sacardebois. Foi policromado no ano 
1756, segundo reza nunha inscrición pintada 
sobre o entaboado superior. A convexidade da 
planta do retablo vén definida pola necesidade 
da súa adaptación ao espazo arquitectónico. Pre
senta a típica tendencia dos retablos deste mo
mento, dun corpo, con banco e remate en forma 
de casca e tres rúas coas súas correspondentes 
fornelas de medio punto que cadran coas ventás 
da ábsida, para permitir o acceso de luz cara ao 
presbiterio. A articulación faise mediante monu

m.entais estípites. Na casca do ático figura o relevo de san Gregorio Magno, solemne
mente sentado no seu trono, co bordón con triple cruz e a tiara a ambos lados. 

Outros retablos barrocos, as ábsidas e nave, acollían as súas respectivas devocións. 
O de san Bieito pintouse en 1766, aloxando as imaxes do fundador e santa Xertrude. 



Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil 

Igrexa e mosteiro forman a típica disposición beneditina en ángulo recto. As reformas 
sufridas determinaron a perda da fachada principal, da que só se conserva a súa portada 
románica, ricamente decorada, que suscita grande interese pola súa singular beleza e 
pola calidade e variedade da súa ornamentación e iconografía. Nela séguense receitas 
mateás, senda evidente a influencia da portada sur do cruceiro da catedral ourensá. 

É dunha soa arquivolta, de medio punto, apoiada sobre un par de columnas dobra
das , de fuste liso; falta o da esquerda, con bases de esquema ático levantadas sobre un 
podio. Os capiteis son vexetais decorados cunha orde de follas voltas sobre si. 

A arquivolta, coidadosamente labrada, decórase con grandes follas de col eri dispo
sición radial, de extremos enrolados, ornamentación que non falta en ningún dos núcleos 
mateáns e que teñen como modelo a segunda arcada da citada portada da catedral. A 
arquivolta está cinguida por un contorno xeometrizado, con dobre liña de zigzag. Este 
motivo aparece tamén nas portadas lucenses de San Pedro Fiz de Hospital do Incio e en 
San Pedro de Bembibre, esta última igrexa cun epígrafe do ano 119117. 

O arco da porta traza catro lóbulos que albergan no intradorso unha figura, for
mando o conxunto un orixinal Tetramorfos . Na clave colócase, como na catedral de 
Ourense, un colgante en forma de palmeta. A rosca vai decorada con miúdos motivos 
vexetais e florais en toda a súa fronte. A portada volve seguir os postulados de Mateo e 
dos seus seguidores nos ángulos, ao se decorar con figuras aureoladas sedentes que 
sosteñen sobre as súas mans un libro aberto. A da esquerda presenta o rostro barbado 
e cruza as pernas. 

A calidade desta portada fa¡ pensar na intervención dun dos mestres formados no 
obradoiro catedralicio da catedral de Ourense, activo por volta do ano 1200, en especial 
na portada sur do cruceiro, coñecedor de moitos dos seusrecursos iconográficos e orna
mentais. 

A excepción desta porta nada queda do primitivo mosteiro , que segundo se di no 
Catastro de Ensenada estaba xa "derrotado". En 1914, Arias SanjurjolS puido contemplar 
aínda as súas ruínas, interpretándoas como os restos do mosteiro de monxas, por crer 
que era dúplice. E a poucos metros da igrexa, recoñeceu a entrada dunha galería que os 
naturais afirmaban se dirixía cara ao altar maior, sen que o autor puidera dilucidar se se 
trataba dunha galería de escape ou de entrada dalgunha antiga caverna. 

O deterioro ocasionado polo paso do tempo, os espolios e as modificacións sufridas 
en épocas posteriores á medieval , pola necesidade de adaptar as súas dependencias ás 
novas esixencias monásticas, supuxeron a substitución e desaparición de todas as depen
dencias que conformaban o vello organismo arquitectónico. 

Todo parece indicar que ao se implantar a Reforma, coa extinción da comunidade 
que poboaba estes recintos de Santa Cristina e a súa anexión a Santo Esteva de Ribas 
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C laustro do 
moste iro, Santa 
Cristi na de Ribas 
de Sil 

de Sil, intentouse frear a ruína en que se encontraba o extinguido mosteiro, acometén
dose unha serie de obras encamiñadas a asentar as bases económicas para a nova etapa 
que comezaba coa súa adecuación a diferentes usos e cometidos. 

Así, o primitivo claustro románico, cuxos arcos segundo se di na visita de 1457 es
taban caídos, igual có seu teitume, comezou a ser substituído polos corredores dun novo 
claustro renacentista no que puido intervir algún dos mestres canteiros que traballaron 
en Santo Estevo. Non debemos esquecer a posible participación do mestre de cantería 
Diego de Isla que figura dende 1577 a 1586 como aparellador da obra de Santo Estevo 

e a ClL\'.O cargo estivo a obra do claustro 
da portería de 1587 a 1588. Aínda en 
1593 o mosteiro de Santo Estevo en
carga a Diego de Isla a edificación da 
casa priora! de Pombeiro, coas súas 
luces, cheminea francesa de cadeirado, 
corredor e escaleira, sendo preciso de
tTubar previamente a parede e arcos dos 
claustros vellos. É de supoñer, polo 
tanto, que puido ter tamén ao seu cargo 
as obras de Santa Cristina, aínda cando 
para a súa execución se valese dalgúns 
dos seus oficiais. 

As obras, funcionais aínda que dig
nas, céntranse no claustro por ser nece
sario o acondicionamento das diversas 
dependencias para a súa habitabilidade 
tras unha longa etapa de despoboación. 
Sen visos monumentais, a estrutura do 
novo claustro adáptase á reducida planta 

do anterior. A economía de medios acúsase no aproveitamento dos muros medianeiros 
existentes e antigas portas, así como na frecuente utilización de lápidas funerarias como 
material construtivo en diferentes partes do edificio. 

Os dous corredores do claustro desenvolven tres tramos de triple arcada entre con
trafortes, sobre alto podio. Os arcos de medio punto apóianse sobre columnas de fus
tes cadrados con chafrán nos ángulos, con b?ses e capiteis troncopiramidais. 

As dependencias baixas do mosteiro, como eran a sala capitular "da Trindade'', cociña 
e refectorio xa non eran necesarias. As portas de acceso a estas estancias son substituí
das por arcos de medio punto de marcadas doelas. Na inmediata á igrexa habilítase a san
cristía, onde a finais do século A.'VIII se pinta o escudo de Santo Estevo, coas nove mitras 
que simbolizan aos nove bispos que deixaron as súas dioceses e se retiraron a esta casa. 



Da esquina do claustro arrinca a escaleira que comunica co dormitorio dos monxes. 
Servindo de bando figura unha lápida coa inscrición: ADA: ABBAS: E: M: CC: L: XI, co
rrespondente ao abade Adán que en 1231 aparece aforando unha herdade na vila de Fi
gueroa, freguesía de San SalvadorI9. Tamén 
aproveitada como material de construción apa
rece a lápida funeraria do abade Afonso Fer
nández que gobernaría o mosteiro con grande 
habilidade dende 1380 ata a súa marte, en 
1416. Ademais da batalla librada para o reco
ñecemento da casa forte de Chandrexa, 
consérvanse varias escrituras de aforamento 
encabezadas polo nome deste abade. Repre
séntase baüw dosel de estilizadas columnas, 
sostendo na destra un báculo, con rostro e 
mans de inxenuo modelado e esquemáticos 
pregamentos no hábito. Unha inscrición per
corre o perímetro da lápida co epitafio: +S: D: 
DON: AFON[ ... ]NS: ABADE: D: SANCTA: 
XPNA: A: D: M: E: CCCC: A.'VI. 

No piso superior do claustro ábrense ven
tás de asento , conservando as portas de 
acceso ás celas a traza románica, con sinxelos 
ángulos . No extremo sitúase o apousento ou 
cámara do prior. Distingue esta peza a campá 
da cheminea de cantería , de arco escarzán , 
moldurada por estreito bocel. 

A obra dos claustros acloitábase acometer 
por "quartos" ou lados. Quizais o destino aciago 
que provocou en 1562 o incendio sufrido en 
Santo Esteva, que destruíu a case totalidacle 
do edificio, ou máis ben a necesiclacle de establecer Colexio de Artes con novas obras ele Portada do 

acomodación e habilitación de celas, paralizaría as obras emprendidas en Santa Cristina, 
acometénclose só clous dos corredores do claustro, que quedou sen pechar arquitecto
nicamente. 

mosteiro, Santa 

Cristina ele Ribas 
ele Sil 
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Santo Estevo de Ribas de Sil. 
O corazón da Ribeira Sagrada 

José Platero Paz 

O mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil é un dos máis notables de Galicia pola 
súa historia, variedade artística e contorno, é o máis importante de cantos se asentaron 
na chamada, pola raíña de Portugal dona Tareixa en 1124, Riuoyra Sacrata, afortunada 
denominación que alude á conca do río Sil, coñecida na actualidade como Ribeira Sa
cra, pois fo¡ poboada na época medieval por unha constelación de mosteiros e ermidas. 
Pódese dicir que a partir da súa orixe e desenvolvemento Santo Esteva fo¡ o corazón da 
Ribeira Sagrada, entendida esta como "esencia de espiritualidade de Galicia''. 

A historia documentada deste monacato é pobre, practicamente inexistente ou de 
escasas referencias nos séculas X e Xl, xa que comeza co Privilexio -transmitido en copia 
facsímile-de Ordoño II o 12 de outubro de 921. Ne! fálase de Santo Esteva como lugar 
sacro e abandonado concedido ao abade Franquila e aos seus compañeiros, no territo
rio Búbalo, na beira do Sil, para que edifiquen alí unha basílica e mosteiro. Confirman 
sucesivamente a doazón bispos de Ourense e os monarcas que van dende Ramiro 11 
(931-951) a Afonso IX (1188-1202). O nome de Franquila aparece nunha inscrición de 
918, gravada no lintel da porta da ermida de San Xoán de Cachón e non se sabe se per
tence á primitiva ermida deste termo ou fo¡ trasladada doutra parte. 

Os nove bispos 

Durante o abadengo de Franquila, o mosteiro adquire fama de observancia. "Pola súa 
idade, pola súa experiencia, pola exemplaridade da súa vida, brillaba daquela Franquila 
en Galicia como astro de primeira magnitude'', asegura López Ferreiro. Ao fundar o mos
teiro de Celanova San Rosendo chama a Franquila para que sexa o primeiro abade. A 
notoriedade de observancia relixiosa atrae sucesivamente a nove bispos que ao renun
ciaren ás súas sés escollen o cenobio, onde finalizan os seus días con fama de santidade. 
Auréola que non se consegue da Congregación de Ritos a finais do século A.'VII, aínda 
que a veneración do pobo continúa ata que aló desaparece actividade relixiosa. 

O mosteiro garda os restos dos prelados e na súa memoria pon no escudo, como tim
bre heráldico, as nove mitras. A atribución de sés destes bispos é confusa e tamén, en 
ocasións, o seu número. Os nove estiveron enterrados no claustro antigo, chamado por 
este motivo claustro dos Bispos, ao carón da porta que sae da igrexa. No traslado de cor-
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pos, dende o claustro ao altar maior, menciónanse seis, pero un rótulo na parede canta 
nove. Tamayo Salazar, con licencia literaria, reduce o seu número a sete, un por cada sé 
galega. Tamén afirma que o traslado se füw de forma revolta, xuntando os carpos nunha 
cabm de madeira. Pala súa parte, Yepes sinala que, coa construción do novo retablo maior, 
realizado por Juan de A~gés, os restos puxéronse cada un na súa arca, cinco dun lado e 
catro da outra parte do altar maior. 

Durante os séculas XI e XII rexístrase unha época de esplendor de Santo Esteva. 
Aínda que non existen documentos propios do mosteiro -algún incendio no século A.'V, 
ou pouco antes, terminou co arquivo-, hai referencias ocasionais doutros arquivos. Sig
nos da vitalidade do cenobio son a presenza dos nove prelados ou a coexistencia de ermi
táns, a acometida de obras do novo claustro e igrexa. O cauto de Santo Esteva é de orixe 
rexia, pero os cautos e posesións de Sobradelo, de Nogueira, de terras de Lemas, Buba! 
e Limia procedían de doazóns de nobres. É un mosteiro galega en terra galega, porque 
os seus monxes proveñen da contorna e o abade é elixido entre todos eles. Os seus bene
ficios e atencións quedan para os moradores e colonos dos dominios. Administra os seus 
bens, exerce señorío temporal e promove riqueza. 

Nas dúas primeiras décadas do século XIII, o rei Afonso IX ten que saír na defensa 
do mosteiro ante as apetencias dos señores de terra de Aguiar, onde está enclavado, e os 
de Lemas e Temes, que queren recortar o dominio e señorío do abade. Por outra parte, 
convértese en arma de dobre fío a enconienda, institución medieval pala que o mosteiro 
se encomendaba á protección dalgún señor para exercer o señorío temporal con eficacia. 

Relaxación e reforma 

Os preitos con señores e outras familias relixiosas van dende a fin deste século ao 
inicio do seguinte, como mostran documentos reais de Sancho IV e Fernando IV, entre 
1291 e 1312. O padroado sobre as igrexas orixina tamén preitos e seguen os contencio
sos palas terras e os seus froitos cos veciños ao longo dos séculas XIV e XV. Non existen 
referencias sobre a vida no interior do mosteiro. Polos datos doutros próximos, como os 
de Pombeiro e Santa Cristina, o retrato é pouco edificante: relaxamento, mala adminis
tración e escaseza de monxes . En Pombeiro, en 1392, segundo relato dunha visita reco
llido por G . Charvin, só hai un prior que flOn reza, raramente celebra misa, vendeu 
cálices, ten varias concubinas e están tamén os frades, un sacerdote con concubina e o 
outro sen ardes sagradas. En Santa Cristina, como sinala Elisa Fernández, quedan só o 
abade e un frade, en 1457. 

De 1461a1483, Santo Esteva ten o único abade comendatario, freiAlonso Pernas, 
que pala súa residencia, celo e observancia é notoria excepción da depredadora familia 



de coniendatarios. A fins deste século e ata 1505 é abade Álvaro de Rozamonde, antes 
monxe en Celanova e prior en San Pedro de Rocas, que cría ao seu fillo Ricarte no mos
teiro, se ben favorece a observancia beneditina en Santo Estevo e Rocas. 

A reforma dos mosteiros galegos é impulsada dende o de San Benito de Valladolid 
co interesado e eficaz apoio dos Reís Católicos. Empeza polo de Celanova ao que se 
incorporan os suprimidos de Rocas e Naves . Tras a renuncia de Álvaro de Rozamonde, 
incorpórase Santo Estevo á congregación de Valladolid en 1506, segundo conta García 
Oro. Aínda que o abade de Oseira e arcebispo de Tarso, freí Suero de Oca, fillo do abade 
de Celanova, Álvaro de Oca, consigue de Roma bula de encomenda do mosteiro, hai un 
litixio que se salda co desestimento de frei Suero a cambio dunha pensión vitalicia de 
25.000 maravedís que deben pagar a prorrateo os mosteiros de Santo Estevo e de Dozón, 
a cuxas encomendas renuncia. 

Os abades reformadores son impostos pola Congregación e ningún é de orixe galega. 
Durante o mandato de Juan de Medina instálase en 1530 o Colexio de Artes en Santo 
Estevo, que permanecerá ata 1835. Os colexios de artes son importantes para a Orde, 
pero os grandes mosteiros rexeitábanos, porque consumían caudais e enerxías en edu
car a monxes estraños, con comunidades de aluvión que se renovaban cada tres anos e 
non se podían admitir novizos. En Santo Estevo estivo un dos nove colexios da Congre
gación de Valladolid e o seu proxecto cadrou con outro para Monserrat que non chegou 
a funcionar. 

Colonización e desenraizamento 

Os séculos XVII e XVIII son para Santo Estevo de esplendor en número de monxes, 
obras e vida rutinaria. Apenas chegan ecos das guerras con Portugal e a de Secesión. As 
Constitucións de 1616 dan forma estable á elección de abades, con participación mínima 
dos conventos. Case non hai abades galegos e, segundo sinala Emilio Duro Peña, xa 
dende antes do século XVI , Galicia non conta, absorbida polo poder central absolutista, 
explotada nos seus homes e recursos e colonizada por xentes estrañas á terra. Os con
tados profesos en mosteiros de Galicia eran de fóra, o mesmo cós bispos, moitos cóen
gos e bastantes párrocos. En van a Xunta de Galicia presentara, en 1599, a reclamación 
de que as prebendas eclesiásticas fosen para galegos, reivindicación pouco sentida xa 
que non se reiterou ata 1764. 

No libro San Esteban de Ribas de Sil, editado por Caixa Ourense en 1990, explícase 
que é moi dubidosa a relación afectiva que se podería dar entre os abades e monxes cas
teláns e a masa rural de foreiros, vasalos e fregueses galegos, "e hai que se preguntar qué 
iniciativa de promoción humana do pobo podía xurdir desa incomunicación espiritual 
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permanente( ... ) explícase [así] que neses séculas a lingua galega desaparecese en abso
luto dos escritos, tanto administrativos como literarios, da burocracia e da predicación. 
Por un enraizamento ancestral, e case de milagre, e por carencia de escalas públicas, 
consérvaa o pobo". 

As correntes innovadoras do século XVIII, as da Ilustración, apenas chegan a Santo 
Estevo e cando aparecen son para provocar o rexeitamento absoluto. A fins de século un 
incendio destrúe gran parte do mosteiro. A etapa final da vida monástica ten lugar na 
primeira metade do século XIX. Os moruees vívena en períodos tranquilos, co goberno 
absolutista, e conmocionados, nas etapas liberais. O acontecemento inicial máis impor
tante fo¡ a guerra da Independencia durante a que, segundo Cid Rumbao na súa Guía 
de Orense, as tropas francesas desvalixaron o mosteiro en 1809. 

Exclaustración e abandono 

O retorno de Fernando VII fo¡ ben acollido polos frades, pero o trienio constitucio
nal seguinte no que se lanza a leí de monacais, incide en Santo Estevo, aínda que non 
se produce ningunha desamortización . No decenio absolutista os monxes volven aos 
mosteiros . As represalias caen incluso sobre clérigos , como no caso do cóengo Juan 
Manuel Bedoya que pasa tres anos e medio en Santo Estevo despois de estar desterrado 
sucesivamente nos mosteiros de San Clodio e Trandeiras. Tras a morte do reí, os libe
rais no poder promoven a exclaustración de relixiosos. 

Esta ten lugar en Santo Estevo o 8 de novembro de 183 5, segundo testemuño do · 
organista recollido no Arquivo Diocesano de Ourense . A toma de posesión do cenobio 
polo Estado prodúcese poucos días despois, segundo documentación que obra na caixa 
3 51 do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, pero os inventarios non finalizaron ata 
1840. Os bens inmobles incautados foron saíndo a subhasta en distintas etapas da Desa
mortización. Varias das fincas contiguas ao mosteiro foron adquiridas pola familia 
ourensá dos Taboada. O hispo da diocese reclama a igrexa como parroquial e o mosteiro 
para casa reitoral, que lle foron concedidos. En 1872 ten lugar a visita dun perito e tres 
párrocos que elevan informe sobre o lamentable estado do mosteiro, debido ao aban
dono de anos e "a rapina desaforada dos veciños". 



O conxunto monacal 

As primeiras edificacións da igrexa e mosteiro de Santo Estevo probablemente eran 
prerrománicas. Nas obras que se levaron a cabo a finais do pasado século XX e comezo 
do actual encontráronse algunhas pedras con ornamentacións e formas que hipotetica
mente parecen prerrománicas . Está pendente a verificación da datación. Unha tradición 
es tablece que a fundación tivo lugar a mediados do VI por san Martiño Dumiense, sen 
que exista documentación que o acredite. En todo caso, é de supoñer que as primitivas 
construcións foron arrasadas na invasión musulmá. O conxunto actual está localizado 
nunha agreste montaña na verten te esquerda do Sil, pouco antes da súa confluencia co 
Miño. A igrexa, coa súa fachada disposta ao norte , fa¡ ángulo coa fachada do mosteiro, 
orientada ao nacente. 

A planta da igrexa, "espazosa e proporcionada", é basilical, está divida en tres naves 
de catro tramos e na cabeceira dispón de tres ábsidas. Chamoso Lamas e Pons Sorolla 
non eren que a consagración do templo actual tivese lugar entre 1157 e 1169 como 

Vista xeral do 
conxunto monástico 
ele Santo Esteva de 
Ribas de Sil 
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Absidas da igrexa 
de Santo Esteva de 
Ribas de Sil 

sostén Murguía, e afirman que "non pode corresponder a tal época a cabeceira da igrexa, 
coa súa tripla ábsida, na que destaca a curiosa anomalía de ser a central máis baixa do 
que os laterais, e que podería xustificar (por maior antigüidade das últimas sobre a pri
meira) a data sinalada da consagración, se non existise nun dos tambores da media 
columna frontal do machón, ao carón da Epístola, que soporta o arco triunfal, a data, 
perfectamente gravada, que rexistra a construción da cabeceira. Di así: ERA MCCXXII. 
Isto é, o ano 1184". 

Para Chamoso e Pons Sorolla, a data de 1184, coa ábsida central de solución gótica, 
cos seus nervios radiais que están tamén nas cabeceiras das igrexas de Portomarín e 
Ribas de Miño polo mesmo tempó, advirten unha proximidade estética directa co avance 
construtivo consegujdo en Galicia polo mestre Mateo, que en tal época traballaba no 
seu Pórtico da Gloria da catedral de Santiago, "e que dificilmente se pode deixar de lle 

atribuír a construción da magnífica igrexa de 
Portomarín". 

Os tramos inmediatos á cabeceira gardan 
relación entre si pola resolución construtiva. Son 
románicos, igual cós machóns das naves, cons
tituídos algúns por pilastras cadradas con medias 
columnas acamadas nas súas catro caras. Os 
demais teñen a mesma forma, pero con outras 
columniñas acaroadas nas partes que dobran . Os 
outros dous tramos do templo, próximos á 
fachada, revelan unha época máis tardía, que os 
sitúa nun avanzado Gótico. As bóvedas estrela
das do cruceiro son contemporáneas do sistema 
de abovedamento do corpo principal do templo, 
o que fa¡ supor que a cuberta de madeira foi 
cambiada ao inicio do século A.'VI. 

Arturo Vázquez Núñez lamenta a desapari
ción da antiga fachada que, en correspondencia 
co resto do templo, asegura que sería un magní
fico exemplar do Románico. Explica que a actual 
foi reedificada a finais do XVI ou comezos do 
A.'VII, .o mesmo cá bóveda de rosetóns na que 
descansaba o coro alto. Consta dun corpo cen
tral liso, en cuxo centro abre unha porta alinte

lada, coroada por un raquítico frontón, e na parte superior presenta un sinxelo óculo e 
remata nunha fornela na que está a imaxe de santo Estevo que o autor confundiu coa 
de san Bieito. 



Á parte da fachada, o exterior do templo é de gran beleza, sobre todo ás ábsidas, sin
gularmente fermosas, "tendo que lamentar -escribe Vázquez Núñez- que se lle acaro
asen edificios posteriormente, como a sancristía, que impiden apreciar debidamente o 
conxunto". As ábsidas son semicirculares e a central algo máis baixa cás laterais, ao dei
xar espazo a un extenso rosetón que dá luz ao templo. Os tres son de estilo románico e 
están divididos por contrafortes en forma de elevadas columnas que chegan ata a arcada, 
dunha gran fermosura e que constitúe tamén unha bela arcada de medio punto, apoiada 
sobre canzorros prolixamente esculpidos, así como as arquivoltas e os tímpanos dos arcos, 
con variados motivos de ornamentación. 

No tímpano dun dos arcos está esculpida unha imaxe de Cristo crucificado. A cruz 
é grega e o Crucificado aparece fixado a ela por catro cravos. A cabeza está cuberta con 
coroa real e da súa cintura pende un saio que lle chega ata os xeonllos. É unha das raras 
pezas desta clase, tendo en conta que a arte cristiá 
da escultura entre os séculos V e XII fo¡ escasa 
polo conflito do culto ás imaxes, que xa dende 
os primeiros tempos do Cristianismo tivo serios 
detractores e a partir do século V rexurdiu a po
lémica cos iconoclastas. Por iso os primeiros anos 
do século XII mostran unha escultura ornamental 
con escasos e rudimentarios ensaios de represen
tacións humanas , torpes en execución, forzada
mente ríxidos en actitude e desproporcionados. 

Retablo de Juan de Angés 

Nas ábsidas hai elevados e ricos retablos , des
tacando o central e o do lado do Evanxeo . O da 
capela maior ou central é renacentista, de fins do 
século A.'VI, obra de Juan de Angés. Consta de 
catro corpos, con columnas corintias e compostas 
en cinco rúas sobre pedestal. Nos compartimen
tos hai esculpidos varios temas relixiosos, como a 
Anunciación, as adoracións dos pastores e os reis, 
a circuncisión e outros. Na parte inferior hai unha escena de dobre martirio dun home e 
unha muller. O cóengo Miguel Ángel González propón que se trata das escenas dos marti
rios de san Vicente e santa Cristina, como homenaxe aos dous titulares das abadías agre
gadas, despois de descartar outras parellas que non teñen vinculación con Santo Estevo. 

Retablo maior da 
igrexa, Santo Estevo 
de Ribas de Sil 
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Claustro dos bispos, 
Santo Estevo de 
Ribas de Sil 

É o único que se conserva dos catro que füw Juan de Angés e que pintou e dorou 
Manuel deArnao, dous para as capelas absidais de San Bieito e a Nosa Señora e o cuarto 
na pilastra que se corresponde co altar de San Nicolás . Os retablos desaparecidos foron 
substituídos no século XVIII por outros barrocos de autores descoñecidos. Os novos 
corresponden a dúas épÓcas. Un primeiro grupo está formado por san Xoaquín, san 
Miguel e san Xosé e o outro, posterior, corresponde aos da Nosa Señora, san Bieito e o 
Carme. 

Harmonía na diversidade 

Sinala Vázquez Núñez que o edificio 
do mosteiro é extenso, proporcionado, de 
excelente e robusta construción e engade 
que, a pesar de ser produto de distintas 
épocas, dá a impresión de que as diversas 
construcións fúndense e harmonizan nal
gunhas partes, resultando conxuntos de 
gran beleza como ocorre co claustro dos 
Bispos, no que se observan detalles de 
tres períodos con características incluso 
antagónicas, pero relacionados en per
fecta harmonía. 

A fachada do mosteiro é do século A.'VIII, de estilo renacentista e leva na parede da 
esquina a data de 1736. Ten unha porta alintelada, que se coroa nun frontón roto. Enriba 
da porta hai un balcón e, a cada lado, dúas columnas apoiadas en elevadas pilastras que 
lle serven de base. Entre os grupos de columnas están as estatuas dos santos da orde e, 
enriba, dous escudos, un do mosteiro, coas nove mitras, e o outro pertencente á Orde 
beneditina. Na parte central do corpo superior do pórtico, entre dúas pilastras acanala
das, disponse o escudo coas armas do reino, coroado por un frontón. 

O primeiro claustro, chamado grande, encóntrase ao entrar no edificio. É unha cons
trución do Renacemento, ampla de dimensións, conxunto maxestoso "elegante pola pro
porción e harmonía que entre si gardan os membros arquitectónicos que o constitúen", 
escribe Vázquez Núñez. O corpo inferior está formado por arcadas de medio punto sobre 
robustas columnas, cuxas bases na súa maior parte están compostas dun simple chafrán 
sobre plinto rectangular, dominando a sinxeleza dórica. O segundo corpo está separado 
do inferior por unha ampla cornixa que serve de imposta. Ao longo de todo o claustro 
deste segundo corpo, o mesmo ca no terceiro, hai un peitoril de pedra. O terceiro corpo 
é de ventás de arcos de medio punto apoiadas sobre pilastras . 



O claustro dos Bispos é o máis antigo e está considerado polos estudosos do monu
mento como o máis fermoso e complexo. O carpo inferior é unha arcada de tipo romá
nico, apoiada en columnas xemelgas, con capiteis de gálibo ornamentados principal
mente con decoración vexetal, aínda que tamén hai figuras de animais, cabezas de monxe, 
a modo bizantino entrelazadas. É unha decoración sinxela e austera, propia dos úl
timos tempos do Románico, estilo do que ten a gran variedade nas formas e esmerada 
execución. Os capiteis recordan o corintio pala súa forma alongada e as volutas que re
matan os seus ángulos e no interior do 
claustro hai unha bóveda de crucería 
construída en 1722, segundo se indica 
nunha das claves. 

O carpo superior é oxival deca
dente do século XVI e consta de pares 
de ventás xemelgas en carpanel, con 
antepeito, pechadas por arcos rebai
xados reunidos por feixes de columnas. 
Pequenos óculos, rodeados de mol
duras en media cana, ábrense por riba 
do punto de intersección dos arcos. 
Para contrarrestar o empuxe das bó
vedas do carpo baixo, os muros teñen 
acamados robustos contrafortes , son 
lisos no primeiro terzo de arrinque, se
guen despois en forma de pináculos cornadas de gabletes e esveltas agullas coas carac
terísticas frondas, que terminan sobre o precioso remate flamíxero que rodea a parte alta 
do claustro e se apoia nunha corni"Xa da que, a treitos, arrincan caprichosas gárgolas . 

O tríptico de claustros , perfectamente enlazados entre si, complétase ca claustro 
pequeno ou menor, de dous carpos formados por arcos de medio punto sobre columnas 
de arde dórica. É obra renacentista debida a Diego de Isla. Ten dous carpos con arcos 
de medio punto sobre columnas . A comunicación deste claustro ca grande é un patio 
cu berta por unha cúpula de cristal ou elevada claraboia acristalada. Tamén hai que des
tacar a escalinata principal e a bóveda da mesma do século A.'VIII e o retablo-relicario da 
sancristía, de mediados do A.'VII , obra de Francisco de Maure, o mesmo cá cai"Xoneira da 
citada sancristía. 

Claustro grande 
Santo Estevo de 

-Ribas de Sil 
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O retablo de pedra 

Exemplar único no seu xénero, o retablo de pedra de Santo Estevo é un conxunto 
pétreo de forma rectangular prolongada, terminado na parte superior en frontón con lixei
ras molduras. Está integrado por unha especie de bancal de 2,5 m de longo, 22 cm de alto 
e 20 de ancho, decorado na fronte cunha pequena arcada, de groso módulo románico, 
cornada por unha imposta adornada con pequenas pomas, e é liso na súa parte posterior. 
Estivo dividido en dúas partes, aínda que pola rotura vertical dunha delas, pasaron a ser 
tres. Sobre o bancal, descansa una gran peza tamén de 2,5 metros de longo e de 0,80 na 
parte central, en tanto que nos exfremos é de 0,50. A peza está constituída por tres partes 
perfectamente encaixadas. As figuras aparecen de fronte e de pé e vanse reducindo a 
media que se apartan do centro, segundo se explica no amplo traballo de Chamoso Lamas 
e Pons Sorolla no número 13 do Cuademo de Estudios Gallegos. 

A peza remata a súa dobre vertente cunha simple cornixa coa fronte dividida por 
columnas. No centro represéntase a figura do Salvador, con san Pedro, á súa dereita e, 
á esquerda, san Paulo. O corpo lateral da dereita está ocupado por cinco apóstolos, dos 
que, o inmediato a san Pedro, é Santiago. A quen se identifica polas vieiras que loce 
sobre as súas roupaxes: dúas a ambos os lados do peito e unha terceira sobre a cadeira 
dereita. Esta representación de Santiago co emblema da peregrinación, a vieira, é amáis 
antiga que se coñece do Apóstolo como peregrino. 

O corpo do lado esquerdo ocúpano outros cinco apóstolos de difícil identificación. 
Un arco de medio punto liso acubilla cada unha das figuras, todas elas con nimbos lisos, 
agás a de Cristo que é cruciforme, leva coroa real, sostén na man esquerda unha cruz 
triunfal e alza a dereita en forma de dar a bendición latina. Os apóstolos están en diver
sas actitudes. A maioría levan nus os pés, consonte a norma da iconografía medieval, e 
outros, con calzado aguzado. Só dúas figuras son imberbes. Algunhas levan libros e outras 
apóianse en robustos báculos. Todas as imaxes mostran certa soltura a pesar do rudo da 
execución e da rixidez dos drapeados. 

Na cara posterior do retablo hai unha columnata de trece tramos, con arcos de medio 
punto, que se van adaptando en altura á disposición triangular do conxunto. O fondo de 
cada tramo é plano, pero deixa que se abra ao longo da súa altura unha especie de seteira 
nos seis tramos de cada lado que flanquean o central, copado pola figura do Salvador, 
semellante á da cara anterior, con idéntica actitude de bendicir, a mesma cruz proce
sional e roupas similares. Unha sarta de pom?S e rombos coroa o conxunto. 

Este retablo estaba encaixado no lenzo occidental da segunda planta da galería do 
claustro renacentista, recuberto dunha grosa capa de cal. Con motivo das obras de lim
peza e consolidación do mosteiro que se levaron a cabo a fins de 19 50, procedeuse a 
desmontalo do muro onde estaba acaroado e a trasladalo á igrexa para a súa mellor con
servación. Con sorpresa descubriuse daquela que tamén tiña esculpida a parte posterior 



que non se caleara. Ao analizar a súa orixe artística e funcional, Chamoso e Pons Soro
Ila recordan que Murguía estimábaa como peza única, descoñecedor da súa dobre deco
ración, ignorancia que foi a' causa de que se estimase como un frontal, o que negan, xa 
que é difícil que se poida adaptar baixo dunha mesa este grandioso conxunto coa súa 
disposición triangular. 

Igualmente rexeitan que se poida tratar 
dun tímpano e no só polo xigantesco do oco, 
que suporía a súa existencia como tal, senón 
pola súa imposible sustentación , por estar 
dividida en dúas a peza inferior que se pode
ría estimar como lintel. Só sería factible se 
contase cun parteluz, solución pouco proba
ble, xa que quedaría unha dobre porta moi 
pequena. Para estes investigadores trátase 
dun retablo na súa concepción máis antiga: 
unha peza colocada na parte traseira do altar 
que xustifica incluso a súa cara posterior e a 
coidada decoración. Ata o século XII non se 
deberon xeneralizar os retablos , xa que nin a 
"Pala D'oro", un paramento de altar en mate
riais precisos, de San Marcos de Venecia que 
está iniciado a finais do X, nin o altar da cate
dral de Basilea doado no l O 19 poden ser 
considerados na súa orL"Xe como retablos. 

Vázquez Núñez sitúa no século XII a cons
trución, indicando que non se pode aumen
tar a súa antigüidade baseándose unicamente 
na rudeza da execución e en razón da resaca 
iconoclasta que perdurou ata fins do XI. Cha
moso e Pons Sorolla explican que no XII son 
escasos os retablos, ao revés do que acorre cos frontais , pero ao ser substituídas as cai
xas de reliquias de santos colocados sobre o altar por dípticos o trípticos esculpidos, ci
celados ou pintados, iniciouse o paso decisivo para o desenvolvemento da representación 
iconográfica. Non obstante, recoñecen que o longo friso con columnata corrida que de
cora a parte inferior, a súa escasa altura, que non permite visión nin dende arriba nin dende 
abaixo, aínda que si a nivel, parece fi,"Xar esta peza como bancal que máis tarde vai ser 
elemento esencial de asento sobre a mesa do altar dos retablos en xeral. 

Esta peza pétrea, ao estar decorada e esculpida na súa cara posterior, parece probar 
o seu destino illado no centro do presbiterio, para o desenvolvemento das funcións litúr-

Santiago peregrino 
do retablo pétreo de 
Santo Esteva de 
Ribas de Sil 
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xicas no seu derredor, como se adoitaba facer na época medieval. A representación do 
apostolado é a que corresponde ás obras de escultura e pintura románicas. A maior 
modernidade da obra, substitúe a arcaica presenza do Pantocrátor pola figura do Salva
dor. Como novidade destaca que leve unha cruz procesional. Tamén é salientable a pre
senza de Santiago ao carón de Pedro e, sobre todo, a existencia por primeira vez nas súas 
roupas, nas representacións iconográficas do mesmo, dos símbolos dos peregrinos: as 
conchas das vieiras. 

Para Chamoso Lamas e Pons Sorolla é difícil fixar a fecha do conxunto, por falta dou
tros paralelos, aínda que se pode dar unha aproximación . O medio punto dos arcos do 
bancal e dos que gardan as figuras, o motivo repetido dos capiteis das columnas, pombas 
e bichas enfrontadas que cruzan ou entrelazan os seus pescozos, a simetría ríxida do pre
gamento das vestiduras e o hieratismo das figuras son totalmente románicos . Non obs
tante , a fileira de pomas da arcada central do bancal, as cuadrifolias que enchen as pen
clentes da cara posterior e, sobre todo, a tendencia naturalista das figuras, o tratamento 
do pelo e a barba e os rostros individualizados parecen confirmar un maior avance es
tético, que está en contradición na valoración representativa pola rudeza da execución. 

A característica naturalista do retablo de pedra de Santo Esteva ten unha orixe e 
enlace clara dentro de Galicia. É a creación do Pórtico da Gloria e a decoración escul
tórica do chamado palacio de Xelmírez. O Pórtico e o desaparecido coro de pedra do 
palacio, do que se coñecen algúns restos, son froito dunha escala de escultura que deriva 
en formas amaneiradas e mantense en intensa produción durante séculas, distribuíndo 
abundantes mostras ao longo da comunidade galega. Por todo isto e ao ter en conta a 
elata gravada nos linteis do Pórtico da Gloria, 1188, Chamoso Lamas e Pons Sorolla con
clúen que o retablo do mosteiro de Santo Esteva corresponde a mediados do século XIII. 

Contorna, obras e parador 

O mosteiro de Santo Esteva está enclavado no municipio de Nogueira de Ramuín, 
termo municipal que ten unha extensión de case 100 km2 e encóntrase nun ángulo da 
confluencia dos ríos Sil e Miño. Seguindo a Vicente Risco, o concello no seu aspecto 
físico participa de ribeira e montaña, limitado ao norte coa provincia lucense da que o 
separa o Sil, ao leste con Parada do Sil, ao aes.te coa Peroxa e ao sur con Pereiro de Aguiar 
e Esgos . 

Pérez Alberti sinala que no municipio se observan os canóns máis impresionantes do 
espazo xeográfico galega xa que o encaixamento do Sil xerou un val fondo e estreito, con 
ladeiras de forte inclinación, que alcanza en ocasións o 70 por cento de pendente, cun
has condicións naturais que non son propicias ao asentamento humano. Non é de estra-



ñar a saída da poboación en tempos pasados cara a outros lugares, nalgúns casos a tra
vés do oficio de afiador, peculiar da comarca. Oficio que incluso dispón de argot ou xerga 
propia, o barallete. 

Os traballos de recuperación do mosteiro iniciáronse de maneira incompleta e escasa 
a finais da década dos cincuenta da pasada centuria, despois doutro século e medio de 
abandono e destrución que provocou a Desamortización . Seguiron obras nas postreme
rías dos sesenta co patrocinio do Patrimonio Artístico Nacional e a fins dos oitenta púxose 
en marcha un gran proxecto de recuperación do edificio pola Xunta de Galicia con cargo 
ao Fondo de Compensación Interterritorial. Autores do proxecto foron os arquitectos 
Javier Suances, Alfredo Freixedo e Manuel Vecoña e a súa realización non estivo exenta 
dalgunha polémica. 

O debate máis notorio xirou sobre a cortina ou pano de cristal no claustro grande, 
que puido distraer da obra realizada no conxunto , a pesar de subliñar o seu carácter 
emblemático. Neste cristal-espello dialogan as formas e estilos do claustro renacentista. 
Para o arquitecto Suances, dende a primeira construción ata a realidade actual, cada 
época dei,xou constancia da súa concepción sen dramatismos. Afirma o equipo redactor 
do proxecto que o "novo mosteiro" se integra na cultura do noso tempo, "se ben hai que 
ter en conta que o poder manexa as actuacións arquitectónicas e urbanísticas, e que a 
arquitectura é unha grafoloxía do poder constituído en cada momento'', segundo se sinala 
no libro, xa citado, San Esteban de Ribas de Sil, editado por Caixa Ourense. 

Contemplouse a posibilidade de instalar en Santo Esteva o arquivo histórico da admi
nistración autonómica, pero esta opción fo¡ desbotada despois pola inviabilidade de 
situalo nun lugar apartado, mal comunicado e húmido. Dende comezos do presente 
século lévase a cabo a construción dun Parador de Turismo no mosteiro. As obras que 
se están a facer, de acordo coa información nas páxinas da edición de Ourense do dia
rio La Voz de Galicia do 9 de decembro de 2003, "non só afectan á conversión do antigo 
mosteiro nun hotel de luxo senón tamén á realización de instalacións complementarias, 
aparcadoiros e accesos, fundamentalmente", estando prevista a inauguración do mos
teiro-parador e instalacións complementarias na primavera do presente ano 2004. 

Antes tiveron que producirse varios trámites , segundo se publicou no diario citado 
na data mencionada, para a construción do equipamento hoteleiro de luxo. Un deles fo¡ 
a cesión do mosteiro á Xunta de Galicia polo Bispado de Ourense, de acordo co publi
cado no Diario Ofi.cial de Galicia o 21 de outubro de 2003. A citada disposición modi
ficaba un acordo do ano 2000 sobre a gratuidade da cesión, xa que, en virtude de 
negociación, a Xunta ten dereito de explotación do mosteiro, con excepción da igrexa, 
sancristía e reitoral, por un prazo de 99 anos. Por outra parte, a corporación municipal 
de Nogueira de Ramuín, no pleno celebrado en setembro de 2002, acordou a cesión gra
tuíta á administración autonómica dos terreas da entrada ao mosteiro para a construción 
dun aparcadoiro subterráneo. 
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O parador que se instala no antigo mosteiro de Santo Estevo terá 80 habitacións, un 
salón comedor en dous niveis: sala de banquetes e comedor con cafetería. Na torre noro
este haberá varias salas de convencións. Ademais destes servizos, contará con ximnasio, 
piscina e salón de actos. Todas estas instalacións espérase que entren en servizo na 
Semana Santa do presente ano, ao tempo que se completen os traballos do aparcadoiro 
subterráneo e a mellora do acceso dende a estrada principal, unha actuación complexa 
xa que o acceso é estreito e con forte peridente. 
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O mosteiro cisterciense de 

Xunqueira de Espadanedo 

Francisco Singul 

Un mosteiro do Císter galego. Historia e vivencia bernarda a través 
dos séculos 

O mosteiro de San Xiao de Xunqueira de EspadanedoI fo¡ fundado entre 1150-70, 
época de Fernando II de León (1159-88), con monxes procedentes de Montederramo2. 
O monarca concedeulle carta de couto en xaneiro de 11 703 para que se puidese situar 
nun lugar retirado -próximo ás canles 
fluviais de Niñodaguia e Grela-, como 
aconsellaban os principios de espiri
tualidade beneditina asumidos en 
1134 polo Císter4, seguindo a orienta
ción de pobreza e tradición cenobítica 
impulsada a partir de 1098 pola comu
nidade monástica de C1teaux5. 

En Galicia, a expansión cisterciense 
iníciase en 1142 nos mosteiros de So
brado , Oseira, Melón e Meira, con 
monxes procedentes directamente de 
Clairvaux, borgoñóns enviados por san 
Bernardo para desenvolver a nova ob
servancia no noroeste peninsular6. Os 
monxes xogaron un papel fundamental 
na colonización e explotación de novas 
terras, polo que, aínda que en principio perseguiron unha coidada austeridade de vida, 
tiveron que manter vixente o vello sistema foral, como marco xurídico e funcional para 
a explotación do dominio monástico. O traballo non podía ser a única ocupación dos 
monxes e por iso fo¡ preciso incluír man de obra gratuíta na comunidade a través da 
admisión de conversos, máis capacitados para desenvolver sistemas de cultivo produ
tivos. No caso de Xunqueira, a súa integración na Orde realizouse por influencia do 
veciño mosteiro de Montederramo, coque asinou carta de irmandade en 1174, feito que 
acelerou o crecemento da súa influencia no contorno rural, motivando unha fecunda 
anexión patrimonial en terras e vasalos. Este documento era un pacto entre frei Pedro 
Muñiz, abade de Montederramo, e frei Pedro Ordóñez, abade de San Xulián de Xun
queira de Espadanedo7. A principios do século XIII o mosteiro cambiou a súa advoca-
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ción orixinal pola de santa Marías, titularidade habitual nas casas da Orde. A partir da
quel momento os monxes desenvolveron o novo modelo de espiritualidade monástica e 
de explotación racional dos territorios que compoñían un dominio señorial en crece
mento permanente durante os séculas baixomedievais . 

Entre as centurias XII-XIV a comunidade logrou un territorio de dilatada extensión, 
ofrenda de privilexios reais, doazóns piadosas por parte de particulares, compras e cam
bios de bens con outros mosteiros. Un dos datos máis relevantes que se teñen deste pro
ceso é o documento firmado en Villafranca del Bierzo o 30 de abril de 122 7 polo reí 
Afonso IX de León, polo cal ratificaba todos os privilexios, exencións e termos concedi
dos a Xunqueira de Espadanedo por seu pai Fernando II en 11709. Con estes favores 
rexios concedíase ·e confirmaba o couto que aseguraba a supervivencia da comunidade 
cisterciense e das familias que nas súas propiedades habitaban. Monxes, irmáns leigos 
e campesiños encargáronse de cultivar estas terras con modernos métodos de arado, con
tando con novos materiais e ferramenta. 

As ofrendas piadosas confirmáronse como unha das vías máis importantes para incre
mentar o patrimonio da abadía. na segunda metade do século XIII a comunidade acep
tou doazóns de particulares a cambió de enterramentos na igrexa monacal, o cal 
acrecentou as súas posesións inmobles lo. Estas prácticas, non obstante, contraviñan as 
disposicións do Císter en materia de sepultura de laicos nos seus templos monásticos, 
pos to que así se acordara no capítulo xeral de 1217. Outras vías para acrecentar a súa 
facenda foron a compra de herdades a particulares e a permuta de bens cun mosteiro 
irmán. A documentación ao respecto, referida aos séculas XIII e XIV, na que interveñen 
notarios ou escribáns públicos para dar fe! 1, é relativamente abundante, xa que a admi
nistración do patrimonio inmoble é o tema mellor documentado nos cenobios do Císter 
galegol2. 

Durante o século A.'V e primeiros anos do XVI, Xunqueira de Espadanedo, como o 
resto dos mosteiros cistercienses de Galicia, padeceu un período de decadencia espiri
tual e material, derivado da perda de rigor na observancia e a consecuente relaxación de 
costumes. As vocacións diminuíron e descenderon tamén as rendas de cada patrimo
nio 13. En 14 77 a casa perde o rango de abadía para descender ao de simple priorado, 
circunstancia que se mantén uns sesenta anosl4. En 1507 a situación complícase aínda 
máis e, aínda que na organización do cenobio interveu entre 1514-1 7 o reformador xeral 
freí Lorenzo de PeñafieJIS, o mosteiro fo¡ parar a mans de abades comendatarios ata que 
en 1536 recupera o seu rango de abadía, co_nservándoo ata a Exclaustración. A media
dos do século A.'VI o abade freí Andrés de Zuazo renunciou ao seu cargo e devólvelle o 
mosteiro ao papa Paulo III por medio do seu procurador en Roma Juan de Monroy. Este 
xesto favoreceu a reforma da vida monástica, polo que o papa, a instancias de Carlos V 

e do xeral reformista da Congregación Cisterciense de Castela, introduciuna en Xun
queira de Espadanedo, quedando vinculada á Congregación Cisterciense de Castela en 



154616. A partir deste tempo logrouse unha fonda mellara moral e material na comuni
dade, prolongándose esta paz fecunda aos séculas XVII e .\'VIII. 

A prosperidade foi, non obstante, moi limitada. Proba disto é que nas décadas ini
ciais do XIX o mosteiro era un dos tres máis modestos do Císter galega, xunto con Fran
queira e Penamaiorl 7. Tiña poucos monxes e ningún priorado que enviase cartas, polo 
que os seus recursos económicos a finais do Antigo Réxime baseábanse na venda de cen
teo e non pouco viña do que dispuña, ademais do arrendo das rendas de AbeledaIB. Os 
procesos desamortizadores que acabaron coa vida monástica en Xunqueira de Espada
nedo comezaron co Real Decreto de 19 de febreiro de 1836, polo que se declaraban en 
venta todos os bens nacionais de institucións desaparecidas, ao abeiro do Real Decreto 
de 11 de outubro de 183 5 polo que se suprimían todas as ardes monásticas en España. 
Sen priorados nin gran,'Cas nos seus territorios, o patrimonio de Xunqueira vendido en 
pública subhasta, reduciuse ás rendas do dominio e ao propio edificio monacal19. 

A igrexa monástica medieval: entre a tradición románica 
e a sobriedade cisterciense 

A igrexa medieval de Xunqueira de Espadanedo, na actualidade templo parroquial, 
é unha das máis meritorias obras de arquitectura cisterciense de arredor de 120020. 

Foi construída tras a incorporación do mosteiro á Orde, como sucedera con Armen
teira, San Clodio e A Franqueira. No que respecta ao seu estilo, hai que destacar que, 
aínda que existía unha persistente tradición local, os mestres introduciron navidades 
características do austero e goticista estilo cisterciense, destacadas nos arcos apunta
dos sobre ménsulas, elevados na nave maior, e no emprego de bóveda de canón apun
tado no tramo recto do presbiterio. A planta da igrexa é basilical, de tres naves e sen 
cruceiro. A nave maior é o dobre de ancha cás laterais, e cada unha delas está dividida 
en cinco tramos. O carpo do templo remata nunha cabeceira de tres ábsidas semicir
culares -un por nave-, o central precedido dun tramo recto. O arco triunfal de acceso 
ao presbiterio é lixeiramente apuntado e apóiase en capiteis vexetais de tradición ro
mánica. Os dous arcos de acceso ás capelas laterais son de medio punto e, polo tanto, 
seguen o modelo románico. 

As tres naves están separadas por pilastras de sección cadrada, reforzados con colum
nas inseridas na parede en tres das súas caras, con bases áticas e sinxelos capiteis vexe
tais e excepcionalmente zoomórficos; sobre eles descargan os arcos formeiros e os 
transversais das naves laterais. Trátase dun sistema construtivo típicamente románico 
que contrasta cos sobrios arcos apuntados que dividen en tramos a nave maior e soste
ñen a cuberta. Os capiteis ménsula que soportan os arcos da nave central son de sinxela 
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factura, aínda que algún presenta unha orixinal decoración arquitectónica con de cas
teletes. Esta estrutura sustenta unha armadura de carpintería sobre a que monta a 
cuberta a dúas augas de tella do país. 

Os muros exteriores están reforzados con contrafortes prismáticos que os dividen en 
cinco tramos, cada un deles cunha ventá-seteira ro
mánica, sen arquivoltas nin columniñas. Hai dúas por
tadas láterais organizadas a base de arquivoltas apun
tadas rodeadas de sinxela chambrana, decoradas con 
columniñas dobradas, tímpano liso sobre ángulos e 
quitachuvias sostido por arcos. A porta norte é suma
mente notable, ao presentar unha arquivolta interna 
de groso bocel, con estilizadas follas superpostas, moi 
parecidas ás de estilo mateán que xa aparecían na- ca
tedral de Ourense21. A porta sur comunica co claustro 
procesional e mostra tamén dúas arquivoltas romá
nicas que rodean o tímpano onde se labrou un epí
grafe alusivo á fundación do mosteiro22: 

ERA: M: ce XVIII 
FUNDATA E: HEC AVLA 

AD HONORE: MATRIS; DEI: ALMA 
A: REG: TPE: L: AVRI: M: ABB: IV 

("Na era mil douscentos e dezaoito -ano do Señor 1170-, fo¡ fundada 

esta casa polo abade Martiño IV, na honra da santa Madre de Deus, 

no tempo que rexía a diocese de Ourense o bispo Adán") 

A cabeceira tripartita está totalmente abovedada No 
seu interior, con canón apuntado no tramo recto do presbiterio e bóvedas de forno en cada 
un dos tres remates absidais. No exterior, estas ábsidas dividen os seus paramentos con 
columnas encaixadas que percorren toda a altura e terminan en capiteis románicos ve
xetais, derivación do corintio, que sosteñen o beiril, percorrido por canzorros xeométri
cos o con decoración vexetal. En cada pano mural hai unha ventá seteira, moi alteradas 
na ábsida maior, onde estaban os ocos máis traballados, decorados cun sistema de ar
quivoltas con columnas dobradas. A fachada orixinal perdeuse a comezos do século XIX, 
pero probablemente habería de estruturarsi; con gran sobriedade, deixando translucir a 
compartimentación interna en tres naves. A portada principal sería parecida ás laterais 
e sobre ela estaría o frontis animado cun rosetón ou óculo iluminando a nave central. 

A influencia da arquitectura románica da catedral de Ourense apréciase en diversos 
trazos do templo. O máis elocuente é a solución adoptada para a porta norte e -o emprego 
de arcos cegos no tramo recto da ábsida central. En canto aos capiteis, o obradoiro cons-



trutor utilizou maioritariamente un tipo similar aos da abacial de Oseira,° o que parece 
indicar que o arquitecto o os escultores poderían proceder deste mosteiro, algo moi 
común nos edificios do Císter medievaJ23. 

O modelo basilical empregado na igrexa de Xunqueira de Espadanedo, aínda que 
observa un elocuente rigor construtivo que non per
mite grandes dispendios na decoración, non difire 
moito dun dos modelos románicos máis frecuentes 
en Galicia e no resto da Península durante a segunda 
metade do século XII. Non posúe, polo tanto, a tipo
loxía cisterciense por antonomasia -o chamado plan 
bernardin-, pero asume unha das plantas caracterís
ticas dos templos mosteirais do Císter galego24, de 
modo que a arquitectura se subordina ás fórmulas 
habituais da tradición románica do país, o que con
firma a participación de mestres locais asalariados. 

No presbiterio consérvase un fragmento do fron
tal románico do altar medieval; unha peza pétrea que 
se organiza cunha sobria sucesión de arcos cegos de 
medio punto, con decoración de bólas en cada intra
dorso e apoiados sobre columnas de fuste liso, bases 
áticas e capiteis vexetais. Por outra parte, no lado do 
Evanxeo da capela maior, encóntrase, un baixo arco
solio, ou sepulcro de don Paio Yáñez de Abelenda25. 
Conserva en bo estado a imaxe armada do xacente, 
cuberto co seu helmo e a súa armadura completa, 
empregada a modo de mortalla, recurso de estirpe 
baixomedieval que servía para facer ostensible a alta condición social do defunto, sim
bolicamente representado como niiles Christi (soldado de Cristo)26. Esta obra escultó
rica do Quiñentos parece avanzar a renovación de espatos, retablos e imaxes vivida no 
mosteiro a partir do último terzo do A.'VI. 

A renovación do Renacemento: o claustro regular e as súas dependencias 

Nas décadas finais do século XVI deron comezo as obras de construción de novas 
dependencias monásticas en torno ao patio regular, e a finais da mesma centuria encar
gáronse varios retablos que renovarán o sentido simbólico e devocional do espazo sacro 
do templo. O A.'VII foi tamén unha época de grande impulso construtivo. Continuaron 
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as obras do claustro, mantendo o mesmo estilo clasicista e sobrio xa iniciado no século 
anterior, e construíuse outro veciño, denominado "da Portería". As dependencias levan
tadas en torno a estes patios foron parcialmente demolidas tras a Exclaustración, pero 
os seus restos anuncian o interese da comunidade por mostrar a súa renovación a través 
clun edificio digno e sonrío, con capacidade tamén para ofrecer hospitalidade a todo 

. aquel que o solicitase. 
O conxunto claustral renacentista27, tra

zado con planta rectangular, foi acaroado ao 
lateral sur da igrexa, práctica habitual na ti
poloxía dos mosteiros da Orde. A conexión 
ca interior do templo pensouse dende a coxía 
norte, a través de dúas portas abertas no muro 
lateral sur da igrexa; unha delas é a orixinal 
románica, datada por un epígrafe de 1170, e 
empregábase como entrada da comunidade 
monástica; a outra era para uso dos irmáns 
conversos ou leigos, para que puidesen ac
ceder directamente ao seu lugar na igrexa, 
separado do dos monxes por unha reixa. 

O claustro presenta en alzado dous pisos 
de Orde toscana, cunha sucesión de arcos 
sobre sobrios soportes. Esta estrutura poten
cia a claridade estrutural do edificio e realza 
o deseño das súas liñas. As dúas arcadas 
superpostas articúlanse, no piso inferior, por 
medio de arcos de medio punto, de grandes 
doelas, soportados por columnas de fuste 
cilíndrico, con bases áticas e capiteis redu
cidos a un simple colariño. O piso superior 
repite a estrutura pero empregando arcos de 
medio punto rebaixado e colocando entre os 

fustes das columnas antepeitos de cantería que dan máis seguridade ao corredor. Nun 
dos antepeitos do lado norte do segundo piso colocáronse dous reloxos ovales de sol, coa 
inscrición AÑO/DE/1663, data de instalaciói:i destes elementos28. 

Como é tradicional nunha abadía cisterciense, no lado sur do claustro procesional 
estaría o refectorio, mentres que nos espazos do lado oriental colocaríase a sala capitu
lar, lugar de reunión da comunidade29. Estes dous corredores coas súas dependencias , 
a excepción da arcada inferior do lado meridional, desapareceron tras a Exclaustración . 
Dos catro lados orixinais quedan en pé o norte e o occidental. 



Arquitectura de época barroca 

Existe cara ao exterior unha sobria fachada do século A.'VII que fa¡ escuadra co frontis 
da igrexa e que corresponde a outras dependencias monásticas organizadas en torno a 
un segundo claustro30. Esta fachada é de dúas plantas e conta cunha serie de ventás que 
pautan o muro en cada piso e cunha portada. Esta componse de porta rectangular ro
deada de molduras simples e flanqueada por pilastras dóricas de fuste acanalado que 
sosteñen unha cornixa sobre a que campa o escudo 
da Congregación de Castela, coa coroa real, rodeado 
por catro pequenos círculos que levan inscritas as 
cruces das ordes militares ligadas ao Císter. A entrada 
dá paso a un zaguán cuberto por bóveda de canón con 
casetóns. Este espazo comunica cos restos do segundo 
claustro, do que unicamente subsiste un dos seus 
lados . Presenta dous pisos en altura, o inferior con 
cinco arcos de medio punto sobre columnas, e o su
perior alintelado, cun corredor soportado por pilastras 
e ornado con varanda pétrea . 

Acaroada ao lado sur da igrexa, cara ao claustro re
gular, construíuse no século XVII a sancristía un es
pazo que ten como único elemento arquitectónico de 
interese a bovedilla de medio canón casetonado que 
acubilla a caixoneira onde se custodian os ornamentos 
litúrxicos ; sobre esta encóntrase un Crucificado de 
catro cravos nun marc.o rococó adornado con rocalla , 
do último terzo do A.'VIII. Durante este período, a co
munidade continuou cos seus investimentos en man
temento e mellara do mosteiro3 I . 

No bienio 1775-76 os monxes construíron un osa-
rio32 no exterior do templo, acaroado á ábsida central. Accedíase a este espazo dende o 
exterior e tamén dende o presbiterio da igrexa, a través das dúas portas do retablo maior; 
o semicírculo absidal quedou comunicado co exterior, para o que fo¡ preciso perforar a 
cabeceira medieval e unir a ábsida con este espazo. Unha vez demolida esta construción 
aínda se conserva unha porta flanqueada por pilastras de fuste refundido e coroada por 
frontón triangular acaroada á ábsida. 

Vestíbulo do mos
teiro de Xunqueira 
de Espadanedo 
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Cabecei ra da igrexa 
de Xunqueira de 
Es padanedo 

A arquitectura da Ilustración. Obras de mantemento e reconstrución da 
fachada da igrexa 

En 1789-90 cegáronse con perpiaños as arcadas do piso superior do claustro regu
lar, para unha máis fácil -calefacción destes espazos, debuxando neste piso alto sobrias 

ventás rectangulares. Os perpiaños desta 
intervención foron retirados a fins do século 
XX, co que se recuperou o aspecto da arqui
tectura orixinal. Por último, entre l 791-9 5, 
renovouse todo un pavillón para dormitorio 
da comunidade. 

A principios do XIX fo¡ preciso acometer 
a reconstrución da fachada da igrexa, em
pregando unha linguaxe clasicista de raíz 
ilustrada. A fachada medieval conservouse 
durante seiscentos anos, derrubándose acci
dentalmente o 11 de marzo de 180033. Desa
pareceu o sobrio frontis románico que, con 
seguridade, habería de translucir ao exterior 
a estrutura de tres naves que posúe a planta 
da igrexa, perdéndose tamén a unidade esti
lística dun templo cisterciense. En pouco 

tempo fo¡ trazado e construído o novo peche occidental, terminado en 1802, cun deseño 
concibido baixo a estética neoclasicista da Ilustración34. 

O concepto arquitectónico da nova fachada asume os principios de austeridade cis
terciense, propoñendo un esquema semellante ao do orixinal preexistente, aínda que de 
estilo moi diferente. A sinxeleza e funcionalidade da traza proposta facilitou a celeridade 
e abaratamento da obra, realizada tan só en dous anos. Non obstante fo¡ preciso solici
tar axuda á Congregación Cisterciense de Castela para afrontar os gastos, xa que o mos
teiro non contaba nese tempo con recursos económicos para ac·ometer un rápido 
investimento35. 

O novo frontis, de autor descoñecido, posúe unha rigorosa articulación en tres rúas 
separadas por dúas grandes pilastras de Orde dórica. Translócese así a separación do 
interior en tres naves. A rúa central ordena os seus ocos en función dun eixe vertical 
de racional disposición: porta-fornela-ventá-frontón. Antecede á entrada, para salvar o 
desnivel do terreo, unha escalinata de dobre rampla, embelecida por un pasamáns con 
balaústres panzudos de tradición barroca. O academicista proxecto propón, na estru
tura axial da rúa central, unha porta de entrada de arco alintelado e sobria moldura de 
enmarque; sobre a entrada ábrese unha fornela de medio punto decorada con cuncha 



de vieira, para acubillo dun san Bernardo colocado en 180236, orixinalmente policro
mada. Un frontón curvo colocado sobre o nicho deixa paso, no seguinte nivel superior, 
a unha ventá rectangular decorada con volutas de tradi-
ción barroca. As rúas laterais animan a súa lisa cantería 
con ocos rectangulares superpostos, enmarcados con 
molduras sinxelas. 

A fachada conta tamén cunha torre de campás acró
tera, de planta cadrada e elegante alzado no que se fai pa
tente a pervivencia da tradición ba¡roca. Componse dun 
primeiro corpo prismático, de sección cadrada, aberto en 
cada cara cun amplo oco de arco de medio punto. O se
gundo é de dimensións máis reducidas, sección octogonal 
e cóbrese cunha graciosa cúpula en gallos, decorado con 
volutas e rematado cun pináculo. Pese a estes trazos pro
pios da tradición local, hai que destacar na fachada a súa 
rigorosa organización tectónica e a inequívoca elección 
dun frontón triangular como remate, como trazos evidentes 
dunha opción academicista e ilustrada. 

O retablo maior da igrexa, e;>..'Presión do 

manierismo auriense 

No século )(VI non foi preciso reconstruír a igrexa, xa que o edificio medieval se 
encontraba en bo uso. Os monxes preferiron acometer mellaras puntuais encamiñadas 
a configurar a nova imaxe do interior sacro. As condicións económicas melloraron e is to 
supuxo unha maior capacidade de investimento en bens suntuarios, polo que foi posi
ble contratar para o altar principal un gran retablo37 dedicado a exaltar a figura da Virxe 
María e a recordar varios episodios da infancia de Xesús. Por volta de 1593-94 os mon
xes de Xunqueira de Espadanedo e o seu abade Alonso Muñoz (ou Muñiz) contratan ao 
escultor Juan de Angés o Mozo38 para a realización do retablo, que se adapta á concavi
dade absidal da capela maior medieval e ofrece un programa iconográfico propio da sen
sibilidade bernarda. No momento de asumir a encarga, Angés era un artista coñecido, 
autor do coro da catedral de Ourense, dos retablos do Rosario e da Virxe das Neves, no 
mesmo templo, e do conxunto de retablos do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil. 
Con esta inxente produción no curso de poucos anos, Angés e o seu obradoiro colabo
raron na evolución da escultura galega das últimas décadas do século XVI. Formárase no 

Fachada da igrexa 
de Xunqueira de 
Espadanedo 
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seu León natal, co seu pai Angés o Vello, no ambiente estético do obradoiro de Juan de 
Juni. Obsérvase a influencia xuniana na característica dinámica da que fai gala, desta
cando a axitación das ampulosas prendas que cobren a anatomía das imaxes, xa de por 
si bastante axitadas pola forza do espírito. Asumiu tamén o mozo Angés algúns detalles 
estilísticos de Gaspar Be-cerra, o célebre autor do retablo maior da catedral de As torga. 
Da estética romanista deste artista, de corte miguelanxelesco, toma Juan de Angés a 
alternancia de frontóns rectos e curvos que emprega nos retablos de Ribas de Sil e Xun
queira de Espadanedo. Tamén é romanista e de Becerra o modelo da Asunción da Virxe 
e a elección de robustos anxiños como acompañantes celestiais da Nai de Deus. Esta 
iconografía é a que aparece no retablo de Xunqueira. Nunha época máis avanzada da 
súa vida artística, Angés faise tamén coas navidades manieristas do estilo de Esteban 
Jordán, autor da súa n1esma xeración, quizais o máis dotado de todos os da súa época; 
chegaría a ser o principal escultor castelán do último cuarto do século A.'VI, tras a morte 
de Juni e Becerra. Esteban Jordán, de feíto, canalizaría o estilo da escala de Valladolid 
das últimas décadas do século, influenciando coa ampulosidade das súas formas a moi
tos mestres39 . 

O retablo maior de Xunqueira adáptase ao marco arquitectónico da capela maior. 
Parte clunhas ménsulas, decoradas con motivos vexetais e xeométricos, que soportan o 
primeiro corpo do conxunto. As dúas de cada extremo descansan sobre pilastras de Orde 
xónica. O deseño permite, así, a apertura de dúas portas laterais para dar acceso ao semi
círculo absidal tras o retablo. Entre estas e fronte do sagrario colocábase a mesa do altar, 
na actualiclade trasladada cara ao centro do presbiterio polas disposicións conciliares do 
Vaticano II. 

A estrutura arquitectónica do retablo conta con dous carpos divididos en tres rúas e 
remate en caixa ele ático. A orde elixicla para os soportes fo¡ a clásica corintia, con colum
nas de fustes estriados, evitando a talla do terzo inferior; os entaboamentos contribúen 
coa súa rotundidade á claridade da estrutura: frisos lisos e frontóns partidos, rectos os 
do corpo superior e o ático, frontón semicircular o situado no corpo inferior, sobre o 
sagrario. Os dous frontóns do corpo superior están partidos polas cruces heráldicas das 
ordes militares de Calatrava e Alcántara. O primeiro corpo está articulado por unha pilas
tra e unha columna emparelladas. No segundo corpo, a escena da Asunción e Coroa
ción da Virxe está enmarcada por dúas robustas columnas corintias, mentres que os 
relevos laterais posúen como marco pilastras de fuste liso. 

O programa iconográfico, aínda que moi sjntético, está dedicado á exaltación da Virxe · 
María, titular da igrexa, e á infancia de Xesús. No primeiro corpo da rúa central sitúase 
o sagrario; no segundo corpo, a escena da Asunción e Coroación de María, peza estrela 
do retablo. Os relevos laterais configuran un pequeno ciclo en catro escenas sobre a 
infancia de Xesús, tema moi querido por san Bernardo4ü. No corpo inferior sitúanse a 
Adoración dos Pastores, á esquerda do espectador, e a Adoración de os Magos, á dereita; 



as escenas laterais do segundo refírense á Presentación de Xesús no Templo, á esquerda, 
e a Circuncisión de Xesús, á dereita. No ático encóntrase o Calvario, como é habitual, 
con Cristo Crucificado entre a Virxe e san Xoán. A un nivel inferior encóntranse os rema
tes das rúas laterais, solucionados con representación heráldica e decorativa: o escudo 
da Congregación Cisterciense de Castela repetido a 
cada lado e uns pináculos piramidais nos extremos. 

O propio Angés tallaría a imaxe principal, a Asun
ción da Virxe, e puido intervir tamén nas escenas la
terais do corpo baixo, onde se aprecia un estudio máis 
apurado da perspectiva e o relevo. O traballo de obra
doiro apréciase no Calvario e nos relevos laterais do 
segundo corpo. A diferencia de calidade parece ase
gurar esta división do traballo, por outra parte habi
tual en todos os obradoiros de escultura da época. Os 
personaxes que poboan as escenas do retablo -orga
nizadas segundo esquemas de simetría- mostran no 
seu ser unhas características que son as propias do 
mestre Angés e que participan do movemento ma
nierista de raizame castelá. Así vemos o emprego dun 
canon esvelto co que se plasma a espiritualidade e 
elegancia dos representados, o aire idealizado e xu
venil nos rostros dalgúns personaxes -en ocasións 
inexpresivos- e o tratamento formal das teas, cun al
godonoso pregamento de panos de plásticos efectos, 
que conxugan ben cunha policromía, na súa versión 
orixinal, rica en matices. 

Juan de Angés evidencia neste conxunto a influencia de Juni na forza expresiva do 
modelado, na procura de riscos definidores do carácter dos personaxes, na ampulosi
dade dos corpos musculados e nos brandos e plásticos pregamentos das roupaxes coas 
que se cobren. En ocasións o artista busca un maior acento nos trazos estilísticos nos 
que se move a súa arte. É o caso do espectacular contrapposto da Virxe Asumpta, unha 
das súas obras mestras41, no que conxuga harmonía de proporcións co forzado dunha 
pose que lle imprime un elocuente movemento ascensional á Virxe, peza principal deste 
retablo maior. 

A única peza que non corresponde ao conxunto orixinal é o sagrario expositor, data
ble no século XVIII e que substitúe ao orixinal de fins do A.'VI, posiblemente completado 
no XVII coa escena da Lactación de san Bernardo, peza barroca de típica composición 
diagonal que, debido ao seu mal estado de conservación, fo¡ retirada do retablo para gar
dalo en dependencias do templo. 

.,Retablo maior da 

igrexa de Xunqueira 
de Espadanedo 

183 



184 

Aínda que o retablo maior é o conxunto manierista máis sobresaínte da igrexa, hai no 
interior do templo dúas pezas menores que tamén pertencen a esta corrente estética. 
Son os retablos laterais situados nos últimos pilastras da nave central, antes da rei-xa de 
madeira que separa a igrexa dos monxes do ámbito reservado aos segrares . Ambos pre
sentan o mesmo esquema arquitectónico con pequenas diferenzas decorativas e con 
diferente iconografía: un está dedicado á Visitación da Virxe a Isabel e o outro á Trans
figuración do Señor. Cada retablo posúe o seguinte esquema: sobre un banco limitado 
nos seus extremos por dous plintos, elévase un primeiro carpo composto por un arco de 
triunfo de medio punto enmarcado por columnas corintias, co fuste estriado nos seus 
clous terzos superiores e o inferior tallado con decoración ele estirpe clasicista e cabezas 
ele querubíns. Neste marco arquitectónico, cada un dos retablos ten o seu relevo corres
pondente. As columnas cleste primeiro carpo sosteñen un entaboamento co friso liso, 
no caso do dedicado á Transfiguración, ou decorado por cabezas de querubíns, o da Visi
tación. O frontón é recto e partido e sobre el localízase o segundo carpo, configurado 
por unha fornela cuadrangular enmarcada por pilastras, entaboamento semellante ao do 
carpo inferior, frontón curvo e remates de bólas. Ao retablo da Visitación correspóncle
lle no seu segundo carpo un busto relicario ele san Marcos, mentres que o da Transfi
guración posúe un de san Brais. 

A exaltación barroca: retablos, escultura e ourivería sacra 

A cultura barroca e o seu significativo sentido da magnificencia tamén deixaron a súa 
pegada no mosteiro de Xunqueira. En especial nos retablos laterais, imaxinería e pezas 
de pratería sacra. A cultura libresca da época tamén estivo representada na casa mos
teiral, aíncla que en menor medida ca en Montederramo, Melón ou San Clodio. Non 
obstante, Xunqueira tamén puido contar cunha biblioteca suficiente que, no momento 
da Desamortización, sumaba a non desprezable cifra de cento noventa e seis volumes. 

A renovación interior das ábsidas laterais da cabeceira realizouse en pleno século 
A.'VIII, co engadido dos retablos dedicados a san Bieito e a san Bernardo, ambos clese
ñados con gran claridade estrutural e cubertos de decoración profusa42. O esquema de 
cada un deles é moi parecido: constan dun sinxelo banco elevado sobre a mesa de altar, 
un carpo único articulado con columnas salomónicas que separan tres rúas, das cales a 
central é máis ancha, e un ático semicircular~ cóncavo que cobre a bóveda ele casca das 
capelas. Cada ático divídese en tres gallos por medio de clous nervios. 

O retablo dedicado na ac tualidade ao Sagrado Corazón ele Xesús presenta colum
nas salomónicas cuxa policromía imita ao mármore,. mentres có outro ofréceas cuber
tas de follas e acios de vicies. Polo xeral, as superficies están adornadas con decoración 



vexetal miúda, conformando variados deseños xeométricos ; engádense ademais cabe
zas de querubíns e óvalos coas cruces das ardes militares vinculadas ao Císter: Avís, 
Santo Cristo e Montesa. Poténciase o carácter escenográfico <lestes conxuntos inte
grando os efectos de luz natural, que penetra polos laterais e permite a continuidade 
funcional dos ocas medievais . O sentido apoteótico e enaltecedor <lestes retablos cam
biou en datas posteriores a súa realización debido aos diversos cambios de esculturas 
que afectaron a iconografía xeral de cada un. Con respecto á titularidade, é obvio que 
o programa iconolóxico trataba sobre a exaltación do monacato occidental e, en espe
cial, da Orde do Císter. Existen aínda as imaxes barrocas de san Bieito, a Virxe do 
Leite , santa Escolástica e santa Humbelina, situadas no retabliño barroco do muro 
norte. Neste grupo destaca a vigorosa imaxe de san Bieito, fundador da Orde benedi
tina, representado como home maduro, tonsurado e con longa barba, vestido coa ca
racterística cugula negra e portando o libro da regra na man esquerda, mentres que na 
dereita sostén o báculo abacial. 

A vida da comunidade estaba pautada polos tempos dedicados á oración, o traballo 
e o estudio. Para o desenvolvemento do cerimonial litúrxico os mon,xes contaban co poder 
expresivo dun órgano de armario43, instrumento situado na tribuna da igrexa. O órgano 
está encerrado nun moble de madeira nobre, con dúas portas practicables para acceder 
as tubos e un remate semicircular que o enaltece. Foi realizado polo mestre organeiro 
do mosteiro beneditino de Celanova en 1777-78, transportado ata Xunqueira de Espa
danedo e montado por varios oficiais44. Nas mesmas datas tamén quedou consignada a 
encarga de cinco libros de coro, para cuxa composición os monxes compraron tres pele
llos de tenreira , catro táboas de castiñeiro, cha tolas e cantoneiras de metal45. 

Algo máis tarde, entre 1785-86, a comunidade encarga para o oratorio da sala capi
tular un retabliño portátil dedicado á Quinta Angustia46, realizado na cidade de Ourense, 
en madeira dourada e policromada. O tema do relevo é a presentación á Virxe do carpo 
sen vida de Xesús. O dramatismo da escena exprésase mediante o xesto algo teatral de 
María co seu Filio morto no seu regazo. O artista non aforra detalles de patetismo, pro
pios da tradición barroca, aínda que integra o relevo nun marco cheo de decorativismo, 
moi propio da sensibilidade delicada do rococó: un rico repertorio polícromo de volutas, 
"ces" e rocalla que inunda as dúas aletas laterais, de forma triangular e unidas con bisa
gras ao carpo principal para permitir o seu peche e fácil transporte. 

Ademais da biblioteca, o coro e os altares, os monxes dos séculas A.'VII e XVIII tamén 
atenderon ao esplendor visual do cerimonial litúrxico. Entre as obras de ourivería seis
centista empregadas na casa, consérvanse dúas pezas de excepcional calidade. A pri
meira é un sagrario ou, quizais , caixa de reliquias47, realizada en prata en 1632, 
posiblemente en Valladolid. O seu deseño é dunha gran sinxeleza e elegancia de liñas , 
na órbita da tradición herreriá . Consta a peza de dous carpos cuadrangulares superpos
tos e un remate semiesférico. 
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A outra obra, plenamente barroca, é unha cruz procesional de prata fundida, repu
xada e gravada nun obradoiro de Valladolid, no segundo terzo do século A.'VII, recomposta 
e branqueada de novo con prata en 1789-9048. Trátase dunha cruz latina de brazos rec
tos , cuxos perfís se animan con ensanches crebados, pequenas costelas saíntes e rema
tes potenzados. Os catro brazos únense nun cuadrón circular enfatizado por catro feixes . 
de raios . No anverso encóntrase o Abrazo Místico a san Bernardo, en baixorrelevo, men
tres que o reverso mostra a Lactación de san Bernardo, dous temas de carácter místico 
dedicados ao gran santo cisterciense. Os catro brazos da cruz cobren as súas superficies 
con espellos ovales, placas rectangulares con decoración vexetal e pequenas vieiras. A 
cruz móntase sobre un pé decorada con xeométricos motivos de "ces" e volutas, com
posto por varios carpos superpostos. O superior é cupuliforme e aséntase sobre moldu
ras simples que o separan do carpo cilíndrico, ao seu tempo engarzado sobre outro carpo 
de perfil convexo, unido a unha mazá da que arrinca o canón circular do enmangue. O 
carpo cilíndrico da niacolla decórase con arquitecturas clasicistas: arcos de medio punto 
sobre impostas e pilastras que serven de marco ás figuras dos apóstolos. Trátase, en suma, 
dunha das mellares pezas procesionais que integran o rico conxunto de ourivería auriense 
do século A.'Vll. 

Sirvan estas pezas de coda final ás achegas culturais e artísticas produto da longa e 
fecunda historia do mosteiro cisterciense de Xunqueira de Espadanedo. Esta casa fo¡ 
exemplo modélico dunha vivencia espiritual que deu sentido durante séculas á Ribeira 
Sacra do Sil e ás terras da súa contorna, e é unha das abadías galegas que, pola presenza 
e variedade da súa fábrica monástica -medieval, renacentista, barroca e ilustrada- e a 
relevancia dos testemuños histórico-artísticos conservados, mellar representa a cultura 
monástica bernarda do noroeste peninsular. 
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Santa María de Montederramo 

Miguel Ángel González García 

Ao pé da serra de San Mamede, que a tradición quere que sexa o escenario da vida 
dun anacoreta dese nome, aínda que quizais disto só sexa seguro que naquel contorno, 
dende época suévica coma noutros lugares da Ribeira Sacra, existiu vida anacorética, 
encóntrase hoxe renacendo dun lacerante abandono o mosteiro de Santa María de 
Montederramo. Un dos polos de influencia e de esplendor monástico da Ribeira Sa
cra auriense. Situado nun altiplano duns 920 m de altitude media, apartado de nú
cleos importantes de poboación e gozando dun clima frío pero san, na conca do río 
Mao, cumprindo as esixencias do vivir cisterciense, tal como as expresou o Capítulo 
Xeral de 1134, sorpréndenos pola magnitude das súas fábricas e pola beleza serena do 
seu contorno. 

Panorámica do 
mosteiro e vila de 
i\llontederramo 
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Un pouco de historia 

Estes anacoretas reuniríanse a comezos do século X para fundar unha comunidade 
que, sempre segundo a tradición, se constituiría no lugar que se denomina Seoane Vello, 
poñéndose, como indica o nome, babm a advocación de San Xoán e aceptando a regra 
de San Bieito, comportamento repetido noutros lugares. 

A historia do mosteiro nos seus comezos está pouco clara, xa que as solemnes doa
zóns reais de Afonso VII, de Dona Tareixa de Portugal de 1124 e a de 1134 segundo a 
que de novo Afonso VII confirmaba ao mosteiro un extenso couto son incuestionable
mente falsas.Que en 1142, como relata Manrique viñeran a Montederramo directa
mente dende Claraval o abade Pelagio e outros tres monxes a instancias de dona San
cha, irmá de Afonso VII tampouco ten certezas claras de ser historia verdadeira. Se é 
aserto indiscutible que en 1163, data dunha bula de Alexandre III , xa habitaban Mon
tederramo monxes brancos, poñendo o seu mosteiro baixo a advocación de Santa 
María , acolléndoos o Pontífice baixo a súa protección e dependendo directamente de 
Claraval. 

Unha secuencia documental notable e sen dúbidas sobre a súa autenticidade, que se 
conserva nos arquivos, Histórico Nacional de Madrid, Provincial e Catedralicio de 
Ourense acredita doazóns e privilexios tanto de particulares coma dos reís que xustifi
can a constitución dunha riqueza patrimonial notabilísima que explica a súa sempre sane
ada economía e a posibilidade de acometer grandes empresas artísticas. Pronto anexionou 
diversos pequenos mosteiros do contorno, constituíndoos en priorados e en 1170, segundo 
o historiador da Orde, Ángel Manrique, monxes de Montederramo fundaron o mosteiro 
de Xunqueira de Espadanedo. 

No faltan os consabidos preitos por cuestións xurisdicionais cos bispos de Ourense 
e de propiedade con outras institucións monásticas e civís sobre todo coa nobreza. A 
intensa documentación medieval conservada permitiría tecer unha minuciosa historia 
do mosteiro, polo menos en rela_ción coas súas extensas propiedades e a súa crecente 
grandeza á que axudó a case inexistente presenza de abades comendatarios, que sempre 
resultaron ser os depredadores máis voraces das rendas monásticas. 

En 1518 uniuse á Congregación de Castela que como en todos os casos, trouxo coa 
reforma progreso e ilusión. Foi o primeiro abade trienal da Congregación de Castela Freí 
Antonio Palomero, procedente do mosteiro da Santa Espina. Pronto se traduciu este 
benéfico cambio, nunha renovación arquitectónica sorprendente que como veremos con 
detalle varreu practicamente o mosteiro medieval. A designación de Montederramo en 
1582 como colexio de Artes e de Filosofía, acrecentou a súa importancia e en relación 
directa as súas posibilidades de grandeza, tendo sempre unha comunidade ilusionada 
pola xuventude de quen alí se formaban e despois engrandeceron a Orde cos seus sabe
res e as súas altas responsabilidades na Orde e na Igrexa . 



A desamortización, igual ca no resto dos casos, pasou aquí a factura triste do aban
dono con máis dureza quizais ca noutros lugares por ser este lugar máis apartado, sen 
posibilidade de o reconverter e lle dar un destino apropiado, a ruína, o desinterese máis 
desesperanzador e a morte máis cruel afectoulle de tal modo que xa moita da súa riqueza 
é irrecuperable, aínda que nos últimos anos un laudable esforzo busca redimilo dador 
silenciosa de morrer sen razón , dedicándose parte do mosteiro a colexio público de 
ensino. Sobre todo a igrexa e o seu mobiliario foron obxecto de atención digna de todo 
eloxio. 

O mosteiro medieval 

O mosteiro medieval debeu de ser xa un edificio notable dentro dos esquemas da 
arte cisterciense, a intensa actividade remodeladora do século XVI practicamente füwo 
inexistente. Con motivo das obras de adaptación para colexio descubríronse, no muro 
sur das naves da igrexa polo exterior dous arcos de medio punto, dobrados, que unían 
contrafortes tal como se fixo na catedral de Santiago. Poderíanse datar estes restos cara 
ao ano 1200. Tamén outras pedras molduradas, un ábaco de bólas, varias doelas e unha 
inscrición en caracteres góticos coa data "Era 1304", é dicir ano 1266. 

O plano do mosteiro reduciríase á igrexa cun claustro en cuxos corredores se locali
zarían como é de regra, a sala capitular, o refectorio, e outras dependencias , que se pode
rían facilmente situar no contorno do actual c !austro regular que en moitos casos 
manterá os mesmos destinos que tiña o precedente medieval. 

O mosteiro moderno 

Se é de supoñer que non faltaron xa actuacións puntuais dende a incorporación á 
reforma hai que recoñecer que o momento feliz da grande actividade artística comeza 
en Montederramo en torno ao ano 1575 poñendo á fronte das obras ao mestre santan
derino Juan de la Sierra, "O Vello" de quen, na documentación abundante que del se 
conserva, clise sempre mestre de obras de Montederramo, ata 1595 en que falece no 
propio mosteiro, sucederanlle á fronte das obras dos seus fillos Pedro e Juan de la Sie-

" " rra o mozo . 
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Fachada 

Foron moitas as malas reformas que sufriu a fachada do mosteiro, polo que resulta 
no seu conxunto degradada. Empequenecida pola mole da igrexa, carece de proporcións, 
de simetría na distribución dos ocos, moitos abertos por conveniencia nada estética dos 
donos que adquiriron por parcelas o mosteiro tras a desamortización. O mesmo ca unha 
escaleira inoportuna. 

Embaixo determínase outro piso , sen 
grandes solucións arquitectónicas que estra
ñan nun edificio que noutras partes se ideou 
con vontade de magnificencia. A portada 
principal hoxe moi mutilada, e anulada como 
tal, está encadrada por dúas columnas tos
canas que sosteñen un friso de faixas rema
tado por un tímpano curvo. Estaba coroada 
por un frontón formado por un círculo com
pleto, cuxa metade superior sobresaía do bei
ril a modo de peineta. Circunscrito ne! está 
o escudo da Monarquía, do que hoxe só se 
conserva a metade inferior. Aos lados dúas 
sinxelas gárgolas . Sobre unha das columnas 
unha estatua que quizais represente a San 
Bernardo e que formaría parte dun simple 
programa iconográfico de ornamentación 
dun espazo sempre ben tratado en calquera 
edificio. 

Unha segunda portada, a que hoxe per
mite o acceso aos claustros, resólvese con 
arco de medio punto sobre xambas e mol

dura de finos arquiños, vai rematada por unha fornela con forma de vieira, truncada pola 
soleira dun do.s engadidos balcóns que contén outra estatua de San Bernardo con cugula, 
non especialmente delicada. 

Entre este arco e o claustro disponse un tránsito con boa bóveda de canón con case
tóns. Estamos ante unha obra que correspondería a unha actuación do século XVI. O 
resto da fachada faríase en diversos momentos ata o século XVIII, e así continuouse cara 
ao oeste ata dar lugar a unha ala do edificio sen particular interese que leva a data 1759. 

A unificación de todo este desagradable aspecto é posible, e sen dúbida unha das 
materias pendentes da recuperación <leste gran conxunto. 



Claustro da hospedaría 

De data posterior ao regular construíase o claustro da Hospedaría, cara a 1570, e 
evidencia un estilo que asimilou xa plenamente o renacemento, utilizando un vocabu
lario que está en uso na arquitectura castelá coetánea, como son os capiteis do cha
mado tipo alcarreño co colariño resaltado e o ábaco estriado, o mesmo as molduras 
que conforman o ábaco e que se unen nas pendentes, ou a galería superior alintelada 
sobre zapatas xónicas, que se prodigan 
na arte castelá. 

Catro arcos de medio punto por lado, 
con medallóns nas pendentes e friso de
corado con rosetas. No superior o número 
de vans duplícase, e sitúanse as columnas 
de fuste cilíndrico e capitel de zapata que 
se decora con floróns e cabezas de anxos, 
unha en correspondencia coa inferior e 
outra sobre a clave de cada arco . Sobre 
as zapatas apoia o arquitrabe acasetonado 
e unha cornixa decorada con arcos e 
flores. Os antepeitos levan nalgúns tramos 
decoración de volutas cun su,xestivo pro
grama no que se utilizan emblemas to
mados de Alciato e outros tratadistas e 
que merecen unha atención pormenori
zada e heráldica do mosteiro e ordes mi
litares que se vinculan ao Císter. Téitase 
en madeira. E nalgún dos corredores leva 
gárgolas. 

Nos medallóns das pendentes, de 
bastante relevo , recoñécense diversas 
personaxes coma o Padre Eterno, o Neno 
Xesús, Salvador nun clípeo de raios , a 
Virxe, Santiago, san Pedro, san Paulo, 
san Xoán, Carlos 1 e Filipe JI. Atribúese 
a obra deste claustro a Juan de la Sierra, 
"O Vello", por unha parte por lle convir a cronoloxía (leva a data 1575 nunha das zapa
tas) que cadra coa estancia deste mestre de Montederramo e por outra por ser do estilo 
que practican o círculo de Juan de Herrera de Gajano. 

Medallón no 
claustro da hospe
daría, Santa María 
de i\ilontederramo 
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Detalle do remate 
das ventás do 
claustro regular de 
i\llontederramo 

Claustro regular 

Cuadrangular, con dous corpos, o inferior con cinco arcadas por corredor, que no 
superior dobran o número. Acaróase á igrexa no ángulo que forman o muro do corpo da 
igrexa co cruceiro, a súa morfoloxía é debedora dun deses tempos de cambio de estilo, 
xa que conviven ne! elementos góticos, que se vincúlan coa influencia do estilo manue
lino portugués na arquitectura coetánea de Ourense (Oseira, Sandiás), e con outros que 

significan xa coñecemento e aprecio da esté
tica renacentista, tal como sucede igualmente 
co claustro da colexiata de Xunqueira de 
Ambía. Ambas as arcadas de medio punto do 
primeiro corpo decóranse, na súa parte supe
rior, con variadas decoracións góticas, con de 
cruces inscritas en círculos, cuadrifolios, 
rematados por floróns, por desgraza o claustro 
de Montederramo perdeu moitos destes fráxi
les calados nas inclemencias do seu abandono 
e aínda os conservados sono con graves muti
lacións. Os arcos sepáranse por rústicos con
trafortes troncopiramidais , de perpiaño, que 
contrarrestan a forza que exercen as bóvedas 
de crucería que se utilizan como cuberta inte
rior. Estas son estreladas coas claves decora
das con diversos labores de tipo vexetal na súa 
maior parte, colgantes e apoian todas en mén
sulas que na parte exterior se dispoñen nos 
piares das arquerías e na parte correspondente 
do muro interior. 

O segundo corpo, realizado nun momento 
posterior, ten arcadas de medio punto sobre 
xambas de dúas faixas que continúan na mol
dura exterior dos arcos e peitorís de cantería li

sos. Ata as recentes reformas estas arcadas estaban na súa maior parte macizadas con can
tería, debrnndo só aberto un pequeno oco rectangular. Remátase todo en cornixa moldurada. 
Este corpo superior atribúese a Juan de la Sierra e en tres dos seus corredores leva datas 
que falan da construción, 1578 (Oeste), 1581 (Norte), 1585 (Sur). Usouse ata a súa res
tauración e uso docente, fragmentado en múltiples propiedades como palleiros e cortes . 

Neste claustro no muro Norte consérvase tapiada unha belísima porta, que habería 
de comunicar coa Igrexa, que no plinto esquerdo leva nunha cartela a data de 1611 ., Fál-



tanlle as dúas columnas que aproveitaron os veciños para as súas necesidades particu
lares. É a porta alintelada con belas molduras, iría entre columnas cuxos capiteis e bases 
se conservan no seu lugar, de orde clásica con capitel con pequenas volutas pero sen os 
acantos da orde corintia. Sobre o lintel o escudo da Congregación de Castela entre dous 
adornos en C con espirais. As bases ofrecen como decoración a cabeza dun querubín 
coa cartela da data e un xerro de azucenas alusivas á Nosa Señora. 

Estancias monásticas 

O Mosteiro de Monterramo posúe un 
bo número de estancias, zonas de paso e 
elementos de comunicación vertical que 
convén sinalar, polo relevante da súa 
fábrica , tanto dende o punto de vista his
tórico, como da perspectiva do formal e o 
funcional. Bo exemplo disto é a grande 
escaleira do sur que permitiría o acceso 
dende o claustro regular á igrexa e que é 
herdanza da que non faltaba nos mostei
ros medievais do Císter cando o dormito
rio común comunicaba directamente co 
templo por medio dunha escaleira. A de 
Montederramo localízase nun gran salón 
máis ca caixa, que se cobre cunha bóveda 
de gallos de grande elevación. 

O capítulo baixo ábrese ao claustro 
regular, como era disposición para a sala 
capitular no plano ideal dun mosteiro, 
mediante unha porta de xambas e medio 
punto, está cuberta con bóveda acaseto
nada de medio canón rebaixado e iluminada por dúas ventás, decorado o lintel con tema 
xeométrico, e ao exterior mediante arcos moldurados de medio punto. 

A comunicación entre ambos os claustros faise mediante un pórtico ou pasadizo de 
interesante arquitectura, con bóveda nervada, des ta estancia parte tamén unha escaleira 
que comunica cos pisos altos de ambos os claustros 

Bóveda do 
claustro regular de 
Montederramo 
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Dere ita . Interior 

da igrexa de 

Santa María de 
Mo ntederramo 

Esque rda. CC1pula 

da igrexa de 
Santa Ma ría de 

Montede rram o 

A igrexa 

Para a de Montederramo, Ángel del Castillo tivo estes adxectivos: "Espléndida igrexa, 
arrogante, esvelta, unha das máis fermosas de Galicia". 

Para emprender unha obra que sen dúbida se quería solemne en 1596 pídense tra
zas a Gaspar de Arce, mestre de obras de Santiago, e a Juan de la Sierra; non conven
ceron ningunha das dúas, quizais por inéidir en presupostos un tanto arcaizantes, por 
isto se acudirá a un dos centros artísticos máis vivos do momento para demandar un plan 
máis en consonancia dos tempos. En 1597 vai a Valladolid o abade Freí Diego de los 
Reyes solicitar do xesuíta Juan de Tolosa, que construíra a colexiata de Villagarcía de 
Campos, e que entendía nas trazas do Colexio do Cardeal de Monforte. 

Así pois co proxecto nun herreriano espléndido de Juan de Tolosa farase esta sober
bia igrexa cuxa execución se concerta o 23 de marzo de 1598 con Pedro de la Sierra. 
As obras iniciadas con entusiasmo, avanzan rápidas, a data de 1607 aparece na fa
chada. Inda ben en 1609 pídese nova planta para a capela maior e sancristía a Simón 
ele Monasterio, que ten como aparellador a Juan de Hermosa e aíncla en 1632 cobra 



Pedro de la Sierra, executor material do proxecto, as últimas partidas da obra da igrexa 
e campanario. 

As condicións do contrato xa sinalan que se había de facer obra ata o cruceiro, polo 
que xa dende o comezo é evidente que non gustaba a solución de Juan de Tolosa. Utili
zaríase a orde corintia coma en Villagarcía de Campos, se ben, sen saber razóns, empre
gouse, e é moi fermoso o resultado, a xónica. 

Fachada 

Precedida dun atrio, a fachada man
tén no seu deseño unha vontade de pu
reza estrutural, de clatidade compositiva, 
que se traduce nun único e monumen
tal corpo articulado por pilastras que so
portan o frontón triangular do remate 
coas reiteradas bólas no vértice central. 
Data do 1607 e obsérvase nos extremos 
unha clara inspiración escurialense e no 
frontón tondo co escudo da Congrega
ción Cisterciense de Castela. Para enla
zar este corpo central , que corresponde 
coa nave maior, coa diferenza de altura 
das naves laterais utilízanse os aleróns 
curvos de filiación viñolesca a través de 
Herrera e Juan de Tolosa, aínda que con 
pequenas diferenzas. Na parte central 
destácase a portada, con porta alintelada 
entre pares de pilastras acanaladas xóni
cas que finxen soportar o entaboamento liso e un frontón semicircular con decoración 
emblemática, un xerro cun ramo no seu tímpano e dous pares de pirámides de bólas 
como acroterios. Sobre ela fornela de medio punto, friso de tríglifos e círculos e frontón 
triangular con remate nos extremos de pirámide e bóla moi plana. Na fornela a imaxe pé
trea da Asunción como titular do templo, obra de Juan de la Sierra en 161 O. Sobre este 
edículo hai unha ventá rectangular. Tamén os corpos laterais se axilizan mediante a aper
tura de <lúas ventás cadradas correspondendo cada unha ao respectivo piso no que se di
viden mediante unha sinxela moldura. 

Detalle da 
fachada da igrexa, 
Santa María de 
Nlontederramo 
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Porta norte do 
cruceiro da igrexa, 

Santa Ma ría de 
Montederramo 

Exterior 

Exteriormente tradúcense as diversas alturas das naves, a central coa compartimen
tación de contrafortes que asumen a forza das pilastras interiores, no lado norte un dos 
contrafortes refórzase cun arcobotante, e a cúpula coa cupuliña de remate ornamenta
das no perímetro poligonal de ambas cunha balaustrada, como non é infrecuente nou
tras similares, de estrutura castelá, e rematando todo un pináculo coroado por unha bóla 

e cruz de ferro. 
Sobre un dos muros do cruceiro levantouse 

espadana de dous corpos, con tres ocos de medio 
punto para as campás, con remate de bólas, 
tamén realizada no século A.'VII e documentada 
como de Pedro de la Sierra. 

Interior 

O interior é de planta de cruz latina con tres 
grandes e solemnes naves , de cinco tramos no 
brazo maior; cruceiro acusado en planta, de dous 
tramos. 

Nos brazos do cruceiro ábrese unha gran porta 
alintelada tallada en pedra, con pilastras na súa 
parte inferior de estrías e na parte superior, no que 
correspondería ao capitel figuras na do brazo norte, 
dos monxes con cugula, báculo e libro ; e a meri
dional o Anxo Gabriel e a Virxe xenuflexa, com
poñendo o tema da Anunciación. Remátanse con 
frontóns triangulares, sobre os que se alza outro 
corpo con fornela rectangular entre pirámides de 
bólas e o ángulo con frontonciño truncado e cruz. 

, A do lado norte policromada e engadindo ele
mentos arquitectónicos ilusionistas, presen~a no friso uns anecdóticos sereos sostendo 
o escudo da Congregación, o tímpano ou arbore heráldica de Montederramo, con ins
crición: ARMAS DE MONTEDERRAMOAÑO 1682. Data que de novo se repite na parte 
superior sinalando que é a pintura o realizado o citado ano, sendo a obra arquitectó
nica realizada nas décadas anteriores. 



Ten cabeceira con cinco capelas rectangulares, a central maior moi alongada, tamén 
de clous tramos , o último nun plano superior ao que se accede mediante cinco gradas 
que Simón de Monasterio copia probablemente, aínda que aquí sen xustificación cons
trutiva dos que Juan de Herrera faino Escorial. Detrás do muro de peche e comunicado 
por clúas portas rectangulares, localízase unha inicial sancristía ou trasaltar que se cobre 
con bóveda casetonada de medio canón construída en 1614. Todo isto quizais axustán
dose á estrutura da igrexa medieval que se puidese conservar e substituído a medida que 
avanzan as obras, tal como permite deducir o documento de contrato. 

o coro colocouse en alto, ocupando os tres últimos tramos, e neste espazo as pilas
tras córtanse para permitir a colocación do órgano e do cadeirado. Aséntase o coro sobre 
corpo con arco de medio punto un pouco deprimido que na parte superior remata no 
conveniente peitoril de vinte balaústres de pedra e péchase este espazo baixo o coro des
tinado aos segrares que asistían aos oficios monásticos mediante unha reixa de madeira 
que está datada 1769 e leva o escudo da Congregación cisterciense. 

Na nave principal, levántanse pilastras xónicas estriadas, e nos brazos laterais altos 
arcos ou nichos abertos para altares. O coro alto sobre bóvedas abarca tres tramos da 
nave. O entaboamento é de friso convexo. As naves teñen bóvedas de crucería, pervi
vencia do oxival quizais por inercia dos mestres santanderinos que a constrúen, con lune
tas e na capela maior, debido ao cambio de plan e de arquitecto de canón tamén con 
lunetas e con casetóns decorados no centro, pero sen o reforzo dos arcos faücóns. 

A media laranxa que centra o cruceiro, aséntase sobre pendentes lisas , que quizais 
se pensaría decorar con algún elemento escultórico, heráldico probablemente, sobre
posto, sen tambor, co seu anel de molduras curvas, remata en lanterna e dividida por 
molduras de media cana en sete gallos. 

Sancristía 

Acamada ao muro sur da Capela maior, con acceso dende o primeiro arco cego da 
mesma construíuse entre 161 7 e 1619 unha sancristía de planta cadrada con dous arcos 
por lado, que separan pilastras estriadas corintias, con elementos decorativos nas pen
dentes . No oco <lestes arcos disporíase como é uso a caümnería tallada que se perdeu . 
A bóveda de gallóns aséntase sobre unha cornixa de moito voo, a clave é un enreü-::ado 
de nove cadros. 

O resultado é un exemplar acabado e emblemático do clasicismo herreriano-viño

lesco en Galicia. 

199 



200 

Retablos 

Mala fortuna fiveron os retablos de Montederramo, todos eles moi afec tados pala 
humidade que nalgún caso os arruinou de tal modo que hai que os dar por perdidos. Nas 
capelas do cruceiro e nas naves eran de estilo barroco os primeiros e rococó os da nave, 
con tallas valiosas de bos mestres galegas do momento, como a Inmaculada de Mateo 
de Prado do ano 1654. Os do cruceiro estaban dedicados a san Bieito, a Inmaculada, 
san Xosé e san Bernardo. Contratáronse en 1650 con Bernardo Cabrera, fo::éronse en 
Santiago e pintáronse en 1669, senda abade Freí Bautista de Medina, como constaba 
no de san Bernardo. 

O retablo maior 

Espectacular era, e enchía toda a capela maior, o retablo que para ela fixo o grande 
escultor Mateo de Prado. Houbo que desmontalo en 1958 para evitar o seu derrube e 
hoxe os taboleiros e columnas e outros elementos dispuxéronse dunha maneira axeitada 
na sancristía da igrexa, despois de se consolidar e sanear. 

Realízao entre 1658 e 1664 este escultor discípulo de Gregario Fernández e un dos 
máximos expoñentes de escultura barroca en Galicia, co seu obradoiro en canto á escul
tura. Como ensamblador actúa Juan Cabrera. Constaba de banco tres carpos, máis un 
ático e tres rúas. 

Iconografía 

A lectura das escenas ne! representadas é fácil por ser as habituais nos programas de 
moitos retablos marianos, temas evanxélicos vinculados coa Nasa Señora a modo de bio
grafía plástica e honrosa da nasa Señora á que se engaden algúns temas da vida de Xesús. 
As escenas gardaban in situ unha arde lóxica de lectura, marcada pala cronoloxía dos 
acontecementos narrados, buscando ~empre o paralelismo iconográfico ou estético que 
se reserva á rúa central, como verdadeiro eixe de simetría, cos temas máis importantes. 
Na parte central o Sagrario ou Custodia, sobre ela a Lactación da Virxe a san Bernardo, 
relevo de composición en diagonal e moi movido e ampuloso. Despois está a Asunción 
case de vulto redondo e moi destacada como corresponde á titular do templo, aínda se 
evidencian nesta talla en canto á iconografía os ecos de Becerra, cos brazos en alto marca 
o sentido ascensional que lle corresponde. Na cabm que corresponde ao ático a coroa-



ción da Virxe pola Trindade tal como é habitual representar o misterio de Deus, sostendo 
sobre a cabeza da Virxe a Coroa cunha Nai ou Pai e o Filio, mentres que o Espírito Santo 
en forma de pomba, se coloca sobre a coroa; María disposta frontal, serena coas mans 
xuntas . 

No primeiro corpo dispúñanse á esquerda o Nacemento de Xesús, con complexa pre
senza de personaxes, que se dispoñen detrás do misterio en primeiro plano. Hai pasto
res e anxos. O eixe compositivo é a figura do Neno Xesús entre cueiros. Á dereita a 
Epifanía, as personaxes pechan un círculo arredor da Virxe co Neno colocados no ángulo 
inferior esquerdo. Quizais falla a perspectiva na composición na que destaca pola súa 
beleza e equilibrio a imaxe de san Xosé. 

No seguinte corpo dos temas do ciclo da Paixón: a condena de Xesús por Pilatos e 
os escarnios que os soldados lle fan ao Salvador, en dous rexistros e frouxo de composi
ción, podéndose advertir ne! a participación do obradoiro. En relación con esta escena 
a Piedade, que parte de modelos de Gregario Fernández. No corpo superior o Bautismo 
de Cristo, que é practicamente un plaxio do mesmo tema de Gregario Fernández, e que 
fai fincapé no carácter trinitario desta escena coa representación da Pomba do Espírito 
Santo e a figura enteira pero diminuta do Pai, sostendo a bóla do mundo que declara ser 
Cristo, o seu Filio moi amado. Na rúa contraria disponse a Resurrección de Cristo que, 
en paso de danza, se eleva sobre o sepulcro e os soldados, a relación destas dúas esce
nas habería que buscala no intento quizais de sinalar o comezo da Vida pública de Cristo 
e o termino feliz da súa misión, vencendo o pecado e a morte, que para o cristián se fa¡ 
eficaz na recepción bautismal. Coroando as rúas extremas os moi vistosos escudos da 
Congregación cisterciense partido co do Mosteiro e o da monarquía acuartelado cos 
leóns e castelos <lestes reinos, ambos timbrados con coroas, aguias bicéfalas e circun
dados polo toisón de ouro. Todo isto en caixas rectangulares , separadas por pares de 
columnas terzas, talladas con estrías rectas e entortadas. · 

Autor 

A aclxudicación da talla deste espléndido retablo protobarroco a Mateo de Prado e a 
realización da obra, está ben documentada polo libro de fábrica do mosteiro: " ... Hase 

hecho un retablo para el altar mayor. Costó la escultura, que hizo j\!Jateo de Prado vecino 

de Santiago, venticinco niil reales ... De más de lo dicho se dieron a Mateo de Prado qui
nientos reales por lo bien que lo hizo, que es lo que se suele usar en seniejantes conciertos". 

A policromía lévase a cabo en 1666 sendo de alta calidade con belos esgrafiados e 

decoración a punta de pincel. 
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Táboas do coro 
da igrexa de 
Santa María de 
l\ilontederramo 

O coro 

Ao deixar depredar e arruinarse o espléndido coro <leste mosteiro, e só nos últimos 
tempos atendida a súa consolidación, cando tanto se perdeu, será sempre un dos capí
tulos de remordemento da cultura galega, porque non se trata dun coro calquera, senón 

dunha singular obra, a máis importante do escultor 
Alon.so ·Martínez e unha das máis importantes empre
sas do renacemento escultórico de Galicia. 

Realizarase entre 1605 e 1608 senda abade Frei 
Bernardo de Quiroga e a documentación acredita sen 
dúbidas a autoría do escultor portugués Alonso Mar
tínez. No mosteiro consérvanse só 20 taboleiros, varios 
no Museo Arqueolóxico Provincial e outros en poder 
de particulares. É dicir que dos 4 7 taboleiros de que 
constaba inicialmente o cadeirado coñécense só 33 , 
ten polo tanto o estudio iconográfico lagoas que difi
cultan o estudio iconográfico, non obstante realizado 
con acerto pala Doutora Vila Jato. 

A organización arquitectónica é sinxela, escuria
lense, severa de liñas pero dunha indiscutible elegan
cia. Componse de dúas ardes de cadeiras de nogueira 
branca. A parte baixa separa os taboleiros mediante 
pilastras corintias. O carpo alto preséntanos os per
piaños con respaldos rectangulares lisos enmarcados 
por columnas de arde composta, o fuste estriado co 
terzo inferior de talla con temas fantásticos e florais , 
arrincando de ménsulas recurvadas que fan de apoia

brazos decoradas con rostros humanos de dolorosa expresión . 
Como remate do cadeirado o gardapó ofrécenos unha interesante secuencia de esce

nas en relevo, separadas por columnas de arde composta e cubertas por frontóns trian
gulares. Todo o conxunto se organiza simetricamente como é uso coral en dous brazos 
tendo como eixe a Cadeira abacial, que se destaca en proporcións e en tratamento baixo 
un pequeno dosel e con escudo herálpico. 

É probable que a vontade dos monxes fo1:a a de dispar en todos os taboleiros imaxes 
de santos de carpo enteiro na parte alta e de medio carpo na baixa ou relevos con algún 
ciclo haxiográfico. Razóns económicas impediríanllo, non obstante o resultado fo¡ moi 
interesante, como moi moderno, dentro dos esquemas debela austeridade que impón o 
escurialense na arte daquel tempo . 



Ao chegar ao programa desenvolvido no gardapó e que Alonso Martínez executa 
cunha gran mestría, no é do caso a pormenorización de todos e cada un dos relevos, sina
lando as posibles fontes iconográficas, moitas delas inspiradas en gravados, nin tam
pouco o se deter en xulgar os acertos de estilo e composición ou a delicadeza da talla, 
simplemente percorreremos os diversos temas, indicando que algunhas representacións 
do Antigo Testamento son case únicas na arte ourensá e galega. 

Os relevos son 18 en cada un dos lados, máis cinco 
a cada lado da cadeira abacial. No lado esquerdo, co
locándose no eixe que marca este sitial, dispóñense es
cenas do Antigo Testamento, no lado dereito o ciclo é 
do Novo Testamento . É posible que houbese unha re
lación entre as dun e doutro ciclo da Escritura, xa que 
non era infrecuente ler a Biblia como unha insistente 
premonición do Mesías e nesa clave poderíase inter
pretar o programa dual, que se unificaría de ese modo, 
do cadeirado de Montederramo, pero a falta de tabo
leiros e doutras referencias iconográficas que habería 
de levar o cadeirado dificúltao. 

Adán e Eva no paraíso, Sacrificio de Isaac, Circun
cisión do Filio de Moisés, de rareza moi digna de se 
notar en toda a arte, xa que quizais só se coñece a que 
o Pinturicchio pintou na Capela Sixtina no Vaticano. 
Abimelek incendiando a cidade de Migdal-Silzem, 
Morte de Abimelek, Anunciación quizais do nace
mento de Sansón, Abrahan e os tres anxos, Castigo de 
Coré Datán e Abirón, Unción de David como rei, Loita 
de David e Goliath, Envexa de Saúl, Elías e o becerro 
de ouro, Xonás e a balea, Alegoría da Vide, Xudite, Salomón. 

Os temas do Novo Testamento: Árbor de Xetsé, Desposorios de Xosé e María, Anun
ciación , Nacemento , Presentación, Cristo e os Doutores , Tentacións , Bautismo de 
Cristo, Santa Cea, Oración do Horto, Flaxelación, Cristo rei de burlas, Camiño do Cal
vario, Enterro e Resurrección de Cristo. 

En definitiva unha interesante lección de Historia da Salvación cristiá, prefigurada 
no Antigo Testamento no crebacabezas das súas variadas personaxes e eficazmente 
realizada por Xesús, cuxo entronque co vello testamento signifícao a Árbore de Xetsé, 
que é a súa xenealoxía. Historia que comeza co pecado dos nosos primeiros pais co 
que entrou a morte no mundo e péchase co taboleiro da Resurrección cando a morte é 
vencida. 

Circuncisión do 
filio de Moisés. 
Táboas do coro 
da igrexa de 
Santa i\llaría de 
Montederramo 
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Pintura de Francisco Teide 

Da riqueza rnobiliar do rnosteiro nada queda. Os cadros recollidos polo goberno tras 
a desamortización perdéronse todos por diversas causas, e só queda unha gran táboa do 
século A.'VI, atribuída con fundamento polo Profesor García Iglesias ao pintor portugués 
Francisco Teide. O terna representado é a Lamentación ante Cristo rnorto , terna que se 
pode rastrexar con insistencia na arte coetánea e que difunden gravados de rnoi diver
sos rnestres entre eles Durero . A interesante táboa de Montederrarno, restaurada con 
acerto mide 120 x 180 cms e as figuras distribúense en tres planos fundamentais, o pri
meiro céntrao o carpo de Xesús e cornplétano Xoán e María Magdalena, o segundo na 
parte media presenta a María consolada por María Salomé e María Cleofé, nun terceiro 
espazo en profundidade sitúanse Xosé deArirnatea e Nicoderno, ao lon,'Ce un outeiro coa 
cruz do Calvario. Destaca o profesor García Iglesias os logros indiscutibles do debuxo 
dentro do estilo manierista que gusta de canons esveltos, o acerto da cor que insiste nos 
amarelos , vermellos, verdes, brancas e azuis , e no xeito de compor, que partindo dal
gunha es tampa , logra unha obra harmónica e equilibrada. En definitiva no panorama 
pouco amplo da pintura auriense esta táboa merece un particular interese. 

En res umo Montederramo é un privilexiado espazo de arte, que esperanzado renace 
tras unha inclemente historia recente de esquecementos , para perpetuar a súa beleza e 
a súa acollida, para seguir a ser na Ribeira Sacra un sereno lugar a onde vire admirarse. 
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A vida monástica na Ribeira Sacra ourensá 

Miguel Ángel González García 

O propio nome de Ribeira Sacra, denominación que emprega por vez primera en 1124 
dona Tareixa, raíña de Portugal, xa determina unha orientación moi peculiar deste terri
torio, certamente cheo de beleza sorprendente pero tamén da conveniente soidade que 
para a vida monástica é imprescindible. 

Unha plural e gozosa letanía de suxestivos camiños e paisaxes que se dispoñen como 
as espiñas dun peixe, tendo como eixe as augas do Sil, levaron o misterio de soida
des que impregnou de personalida-
de estas paisaxes e fíxoas para sempre 
Ribeira sagrada ; aínda que o tempo 
e a desamortización fosen poñendo 
fin aos mesteres propios de quen coa 
oración e o traballo buscaban seguir 
a Cristo na súa máis preciosa radi
calidade. 

Todo é aquí monástico, a mesma 
paisaxe é como un claustro feliz, como 
un silencio que se enche só de sons 
naturais , de augas que salmodian 
himnos de vida e paxaros que ensi
mesman, como quere a lenda de santo 
Ero de Armenteira, a quen se dedica 
o oficio sagrado ele por o corazón só 
en Deus. 

Falar da vicia monástica nas terras 
da Ribeira Sacra ourensá nunha vi
sión de conxunto entrafia o perigo ele 
caer en obvieclades , ou ele repetir o 
que fragmentariamente se escribirá nas monografías dos principais mosteiros , ou as re
ferencias a intres particulares da historia , ou formas do monacato que aquí se do
cumentan. 

Por isto intentaremos simplemente facer unha especie de introdución evocadora do 
que alí se intentou vivir e das formulacións comúns a toda unha longa serie ele mostei
ros pequenos como unha familia ou graneles como unha cidacle. 

Paisaxe da Ribeira 
Sacra dende 
Cristosende 
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Un mosteiro de vales e montes 

Os ríos Sil e Miño, que se fan un nos Peares, e os seus pequeños afluentes son o 
punto de partida natural dun territorio marcado por unha historia interesante de funda
cións. Na provincia de Ourense alóngase o espazo da Ribeira Sacra ás terras de Calde
las, Aguiar, Maceda e A Peroxa. Porque hai como un contaxio de espiritualidade que se 
estende a territorios limítrofes, máis alá do estrito núcleo fluvial e monástico que ini
cialmente se converte en tebaida. Hai que subliñar que na historia do monacato é a xeo
grafía a base ou o punto de partida que condiciona a vida e tamén a historia. Dende a 
Tebaida exipcia dos primeiros monxes, que buscaban no deserto o clima silencioso e 
austero, ata o val do Silencio que convoca dende San Froitoso aos mon,'Ces do Bierzo, e 
as xeografías máis coñecidas do Sinaí, Monte Athos, Tibet ou Meteora, para outras e>..'Pe
riencias monásticas, o denominador común é a sorpresa dun pequeno paraíso de difícil 
acceso, con recursos suficientes para o autoabastecemento, moi parco nas primeiras 
experiencias, aínda que co paso do tempo irase suavizando. Aínda hoxe é densa a vexe
tación e incluso algúns recantos de moi difícil acceso, e moito máis complicado xa o fara 
ata décadas moi próximas, polo que os territorios da Ribeira Sacra cumprían os requisi
tos para ser en si mesmos unha clausura. As augas que discorren na profundidade dun 
escavado canón natural dan lugar a unhas escarpadas ribeiras que nalgúns casos, 
mediante muros (socalcos) -obras ele enxeñería admirable- permitiron unha agricultura 
de vides ou doutros produtos que achegaron á mesa monástica produtos como o viña e 
as castañas, que se integran con proveito na dieta monástica. Na zona ourensá, as serras 
de Monte Meda, -con San Mamede que alcanza os 1.616 metros- e de Queixa son ele
vacións que se significan xeograficamente e que permiten a constitución duns espazos 
naturais con clara personalidade. A vexetación tamén se diversifica e no caso do Canón 
do Sil é intensa, o que nalgúns casos fa¡ impracticable o acceso a determinadas zonas, 
con bosque autóctono e fauna tamén abundante. As chairas ou remansos dalgunhas 
serras presentan pala súa parte as dimensións convenientes para a construción de mos
teiros que, polo xeral e a excepción de Santo Esteva e Montederramo, son fábricas nada 
ostentosas , buscando no pequeno unha forma máis de manifestar a dimensión trascen
dente do seu modo de vida. Por isa, aínda que de vida efémera, a nómina dos mosteiros 
ourensáns da Ribeira Sacra nútrese con moitos que apenas deL'Caron rastro na paisaxe e 
na memoria; pero que foron teselas d.ese mosaico de vida monástica intensa que dende 
época lon,'Cincua e incerta chegou ata o sécu_lo XIX. 



Eremitismo 

Eremita é, segundo o definiu santo Isidoro, "Aquel que se aparta das miradas dos 
homes para ir poboar as soidades desertas". Dende san Paulo, o chamado primeiro Ermi
tán que descobre o ermo cara ao ano 300, este tipo de vida propagouse extensamente. 
A Ribeira Sacra comezou probablemente senda un lugar propicio para o eremitismo; 
quizais o primeiro modo de vida consagrada que aquí se experimenta sexa o <lestes soli
tarios que queren vivir penitente e austeramente dedicados á contemplación. A paisaxe 
era propicia para estas aventuras. Como é lóxico, pouca documentación se conserva 
sobre isto, pero si tradicións e restos arqueolóxicos que vinculan esta experiencia á época 
suévica. E non é aventurado supor que onde despois xorde a vida cenobítica antes houbo 
un solitario, morando nunha cova ou ermicla. O eremitismo non desaparece coa implan
tación de modos comunitarios de vida consagrada, convivirán ambas formas pero pouco 
a pouco decaerán e só en época moderna de modo moi raro, reaparecerán puntualmente. 

Santo Esteva de Ribas de Sil 

No noso territorio polo menos tres lugares son moi importantes para acreditar esta 
modalidade. Santo Esteva de Ribas de Sil como recorda Duro Peña' : "En torno a Santo 
Esteva houbo ermitáns e non só antes do cenobio, como o seu xermolo, senón durante 
o mesmo, como a súa floración, polo menos ata ben avanzado o século XIII. Cando 
escribe Yepes, aínda existían, en pé ou en ruínas , numerosas ermidas nas proximidades 
do mosteiro. O ermitán sae da comunidade a impulsos de maior perfección, mantén con
tacto coa mesma e volve a ela para se renovar e inflamar a outros . A súa vida era a expre
sión do auténtico monxe, monacus, solitario ... " 

Suponse que cando Franquila, no século X, funda o mosteiro como tal, faino partindo 
dunha posible comunidacle ele ermitáns dispersos; o lintel conservado na porta da ermida 
de San Xoán Cachón, cuxa inscrición di: "Coa axuda de Deus , o abade Franquila fixo 
esta obra. Era nonaxentésima quincuaxésima sexta" (é clicir, o ano 918), declararía a pre
senza cleste abade máis tarde á fronte ele Santo Esteva e de Celanova, vivindo como ermi
tán. Alí permanece o lintel coa inscrición, se ben , como supón Ángel del Castillo2 a 
ruínosa capela non corresponde á edificación do século X na que se colocou o impor
tante documento epigráfico. Esta ermida era unha das varias que o profesor Juan Muñoz, 
abade de Santo Esteva, menciona que estaban en pé a principios do século A.'VII, na rela
ción que enviou ao profesor Yepes : " ... a de San Miguel, a media legua do mosteiro ele 
Santo Esteva 'moi devota', subinclo a costa a da Nosa Señora, máis adiante a de Santa 
Cruz, e preto as ele Santa Baia, San Facundo e San Xoán esta última xa daquela con
vertida en freguesía ele Moura"3. 
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San Pedro de Rocas 

En San Pedro de Rocas, tan propicio polas covas naturais, despois 
aproveitadas para construír un templo de tan alto interese, o primeiro 
testemuño de ermitáns é do ano 573, data da importantísima lápida 
hoxe conservada no Museo Arqueolóxico Provincial, que evidenciaría 
según a autorizada opinión de Duro a posible fundación deste cenobio 
por influencia de san Martiño Dumiense e nun tempo no que se había 
de dar "o paso dunha vida eremítica de anacoretas dispersos na mon
taña a unha vida cenobítica, na que aqueles homes de Deus se reunían 
polo menos para celebrar en común certos actos relixiosos nunha 
mesma igrexa"4. 

Santa Cristina de Ribas de Sil 

Tamén se supón que ten orixes eremíticas o mosteiro de Santa Cris
tina ele Ribas ele Sil; alí a vida monástica debeu de empezar precoz
mente cun grupo de ermitáns que elixiu o case inaccesible lugar como 
marco propicio para a súa vocación de silencio e de oración. Pero a his
toria nada certifica deste acontecemento ata o ano 876, cando un pres
bítero de nome Auterigo doa a Santa Cristina as igrexas de San Xoán 
de Barrantes, Santa María de Bulmente e San Pedro de Sanábreja en 
terra de Lemos5. Viviríase alí nun comezo baixo a Regra froitosiá e máis 
tarde baixo a sempre fecunda Regra de San Bieito, quizais dende o 
século X, cando coñecemos o nome elun abade, Gondesindo. A histo
ria ofrece datos de doazóns e nomes de abades, algúns dos cales che
garon máis ou menos fragmentariamente, así como das súas laudas 
sepulcrais. Tras momentos de crise que despoboan totalmente o ceno-
bio ou deixábano reducido ao mínimo indispensable, o papa León X vaino incorporar o 
24 de agosto ele 1518 a Santo Estevo de Ribas de Sil. Non dedicamos a Santa Cristina 
máis referencias por ser obxecto de tratamento particular neste catálogo. 



San Víctor, Santo Adrián e outros mosteiros dumienses ou froitosiáns 

O silencio <lestes mosteiros desvélano algunhas escrituras e a memoria de quen aínda 
chegaron a ver restos dos seus humildes muros. Así, Joaquín Arias Sanjurjo, nun relato 
dunha excursión que realizo u en 1914 pola Ribeira Sacra6, un dos primeiros textos que 
se refiren a ela, relátanos sobre o mosteiro ou eremitorio de San Víctor, preto de Cris
tosende, o seguinte: "referiunos un ancián que na súa mocidade destruírano en unión 
con outros mozos, tirando as pedras dos muros polo precipicio sobre o que se encon
traba a capela . Segundo el eran estes da altura dunha persoa, quedan aínda na rocha 

Vista dos canóns 
do Sil 
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vestixios que descobren o lugar onde estivo a porta de entrada" e alí aínda se conservan 
sepulturas antromórficas talladas nas rochas inmediatas. 

Sería para este investigador este santuario o principal da Rivoira Sacrata en época vi
sigótica, foco do que irradiaron os numerosos mosteiros da contorna. Aínda que non sexa 
fácil documentalmente afirmar con tanta seguridade esta importancia, si o é admitir unha 
intensa presenza de ermitáns e pequenos mosteiros que con anterioridade á invasión 
árabe se asentaron nestes espazos, seguindo con toda probabilidade a Regra de San Froi
toso; sen esquecer a Martiño de Dumio, monxe que chega a Galicia no século VI, evan
xelizando os suevos e que é abade-bispo do mosteiro de Dumio antes de ocupar a sé me
tropolitana de Braga. É probable que Martiño, chegado de Oriente, quixese para os seus 
monxes as formas orientais de vida monástica como evidenciaría a súa Colección de Sen
tencias dos Padres de Exipto, completada co opúsculo intitulado Palabras dos vellos do ermo 
que mandou traducir ao seu discípulo Pascasio. Houbo neste territorio algunha funda
ción martiñá? Moi difícil sabelo, aínda que tampouco se pode descartar a priori. Por 
exemplo, segundo unha tradición que recolle Yepes, fundaría xa nestas terras o_mosteiro 
de Santo Estevo como filial do de San Salvador de Prexigueiró, tamén fundación súa. 
Igualmente, como dixemos, San Pedro de Rocas xurdiría baixo a súa influencia. 

Pero máis certezas e seguridades hai na influencia de san Froitoso do Bierzo e de 
Braga, activo e promotor de fundacións dende os comezos do século VII ao ano 665, polo 
que se supón a súa morte. Como relata nun xa vello texto pero que non perdeu actuali
dade, Manuel Díaz y Díaz7: "Moitos, moitos eran os monxes que acudían á chamada de 
Froitoso. Pero eran tamén mulleres: no cap. 15 (da Vita) fálasenos da fundación do pri
meiro cenobio feminino e cóntasenos incidentalmente a súa dependencia do centro 
masculino correspondente. Encontrámonos nos inicios dos chamados mosteiros dúpli
ces, de sona non sempre grata, na historia destes séculas . Cando lemos na biografía do 
gran bispo de Braga que con frecuencia as familias se disgregaban marchando os homes 
a seguir as pegadas de Froitoso e as mulleres cos seus fillos de curta idade aos cenobios 
femininos, vemos en funcionamento esta institución pintoresca e curiosa, que tanta des
confianza espertaba en personaxes como Valeria do Bierzo, que os fustigaba sen com
paixón". Un monacato no que se manifesta a tensión entre anacoretismo e cenobitismo 
e cuxa Regra se enraíza na tradición monástica que ten como fontes a san Xerome, 
Casiano, Pacomio, Macario, Cesáreo de Arlés e santo Isidoro; na que se formula, o 
mesmo ca nelas, un modo de vida na f!Ue é preceptivo o desposimento de todos os bens 
que se entregan ao mosteiro e dos que pode dispor libremente o abade, e na que a cari- . 
dade se sitúa como base mesma da perfecció~ monacal, co silencio e a oración en común 
tanto polo día como pola noite , articulando o tempo lento claque! vivir. E cunha novi
dade: a confesión pública das faltas contra a caridade e a castidade, que están penadas 
con durísimos castigos que se deben soportar con paciente alegría, baixo pena de ser 
excluído da comunidade. 



Tamén Díaz y Díaz sinala o pactualismo como algo que toma novo vigoi· nos ambien
tes froitosiáns. É dicir, o pacto entre os monxes e o abade o de varios abades entre si, 
con categoría de contrato xurídico, con dereito de apelación por parte do monxe ante o 
bispo, en caso de extralimitacións por parte do abade no seu compromiso de guialo na 
virtude e tratalo con xustiza e caridade. 

Neste clima de rigorismo, ao que axudaba a propia natureza na que se asentan os 
mosteiros da nosa Ribeira Sacra, é onde debemos enmarcar os principios desta historia 
de apartamento do mundo e de espiritualidade, que coma no caso-do Bierzo é fácil acep
tar; e fo¡ o alicerce desta realidade que evolucionará cara a outras formas de vida con
sagrada como veremos. 

As fundacións de época suévica ou visigótica manterían estas formulacións dentro 
dunha limitación de número, e con esa duplicidade de fundacións masculinas e femi
ninas nun espazo compartido, cos seus moitos inconvenientes, móvense os tempos escu
ras e primeiros da Ribeira Sacra. Probablemente, de moitos deles nada perviviu que 
dende o punto de vista documental nos permita coñecelos, se ben cabe esperar que algún 
achado arqueolóxico favoreza nalgún momento saber da súa existencia. 

O mosteiro de Santo Adrián 

Dos pequenos mosteiros coñecidos o máis importante quizais foi o de Santo Adrián, 
situado en termos da actual parroquia de Sacardebois e do que cando Arias Sanjurjo o 
visitou dixo: "Existen só os alicerces do que a tradición local ere capela das monxas, proba 
de que era dúplice e anterior á introducción en Galicia da Regra de San Bieito. Da igrexa 
só queda en pé unha parte da fachada, utilizada como muro dunha casa acabada de edi
ficar no seu solar, no que hai unha ventá aximezada do período oxival e tres canzorros"S. 
Se hai que por en cuarentena moitas veces as informacións que nos chegan por tradi
ción oral, o que é incuestionable é a súa restauración no ano 925 polo abade Froila, 
segundo rezaba unha inscrición recollida no século A.'VII mm tambo de Montederramo9. 

Mosteiro dedicado a santo Adrián o mártir de Nicomedia no século IV, e que fo¡ moi 
venerado na lgrexa visigótica, polo que esta titularidade avala unha orixe antiga e moi 
anterior á súa restauración e entrada dentro do beneditinismo. 

Outra noticia de interese é a doazón o 24 de xuño de 954 por parte do bispo de Lugo 
Hermenexildo ao seu tío o abade Randino de Santo Adrián de Ribas de Sil do lugar de 
Diomondi, en terras de Lemos , para establecer alí unha comunidade monástica. As 
noticias des ta fundación permitirían afirmar que Santo Adrián sería fundada polo menos 
restaurado, como quere o Padre Sarmiento, no século VIII, cara ao 775 , senda Froilán 
o seu fundador e primeiro abade quen xa o incorporaría daquela á Regra beneditina 10. A 
vinculación de Santo Adrián con Diomondi é unha interesante manifestación das rela-
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cións que se van establecendo entre os diversos mosteiros de ambas as partes do Sil, 
nuns casos como simple dependencia e noutros con vontade de organizar unha es
pecie de federación que buscaba un fortalecmento dos ideais que eran comúns a todos 
os momees. 

A mediados do século XII, Santo Adrián, xa sen momees, pasa a pertencer ao mos
teiro de Montederramo. Fernando II o 16 de xullo de 1168 anexiónao xunto con ]un
queyra e Seoane de Cava, que probablemente eran tamén pequenos mosteiros, pero 
pouco despois, o bispo de Ourense Don Afonso non ve con bos olios esta anexión que 
se fixera sen o seu consentimento e denuncia o feíto ante o Papa, sinalando que estes 
mosteiros estaban desolados e case destruídos . O bispo ve lesionados os seus dereitos e 
obtén do papa Urbano III por bula datada en Verana o 9 de abril de 1186 que volvan ao 
seu antigo estado, comisionando para isto c9mo xuíces aos abades de Sobrado, Melón 
e Santo Esteva de Ribas De Sil 11. 

Non obstante, o dictame <lestes non debeu de ser favorable para obispo, xa que Santo 
Adrián seguirá en poder de Montederramo, e convertirá o cenobio nunha coñecida e 
próspera granxa dende a que administrará as posesións da Ribera ata a mesma desa
mortización. Así, coñecemos un informe de 1799 dado por freí Plácido Ocón das ren-



das que alí percibía Montederramo e onde se sinalan trigo, centeo, castañas e viño entre 
os produtos agrícolas, e carneiros, galiñas e parcos entre os de gandería. 

Ao que Arias Sanjwjo viu podemos engadir o que en tempos máis recentes deixou 
escrito sobre os restos de Santo Adrián Alfredo Cid Rumbaol2: "Os muros actuais son o 
produto de reconstrucións feítas en distintas épocas cos perpiaños dun edificio romá
nico de considerables proporcións. A capela, co frontón esmoucado, conserva unha porta 
estreita e tapiada, con arco de grandes doelas típico de finais do A.'V ou comezos do A.'VI , 
e para habilitala como vivenda engadiuselle un balcón cuxo ángulo apoia sobre unha 
columna que puido formar parte dun claustro e que parece non ser única. Da mesma 
época debe ser a fachada sur da ala rectangular que constitúe o edificio conventual, 
fachada que ofrece ventás molduradas entre outras lisas, así como dous canzorros romá
nicos encaixados. A fachada oeste do edificio queda retrasada e separada respecto á súa 
paralela da igrexa. É lisa con aparello de perpiaño perfectamente encadrada entre dous 
contrafortes con aspecto de obra orixinal do século XVII, quizais de 1648. O lenzo máis 
extenso é a fachada norte , que mira ao Sil, e que ten tres plantas cun mínimo de seis 
ocas cada unha. Nela son evidentes varias etapas de construción ou reparación, o máis 
críble a partir do século A.'VII , pero en todo caso con perpiaños anteriores como se ven 
dicindo. O feito de que o maior desenvolvemento se produza cara á parte menos sole
ada e>..'}Jlícase polo declive do terreo. Este declive é tamén a razón de que a Igrexa quede 
máis alta, que a fachada sur resulte moi diminuída en altura, e de que dende o Norte 
sexa imposible obter unha perspectiva de conxunto, dado que á outra beira do acceso 
queda o barranco do Sil. O edificio hoxe de propiedade particular, encóntrase na punta 
do espigón que separa a clausurada central de Forcas e a actual de Regueiro , do salto do 
Mao, queda polo tanto entre Sacardebois e Cristosende, nunha paisaxe cuxa grandiosi
dade escapa a toda-descrición". 

O mosteiro de San Cibrao 

Oeste pequeno cenobio a primeira noticia é que en 1154 estaba á fronte do mesmo 
como abade Suero Fernándezl3. Fernando 11 fa¡ a doazón en abril de 1170 da igrexa de 
San Cibrao en terra de Caldelas a Montederramo. A queixa do bispo Afonso incluía tamén 
o mosteiro de San Cibrao. O resultado poderíase pensar que fo¡ o mesmo, non obstante 
oeste caso as novas posteriores son un tanto confusas. Por un lado, Afonso L'( estando en 
Ourense confirma a Montederramo o 14 de maio de 1228 a doazón de Fernando 11, pero 
por outro cítase pronto en esta comarca a parroquia de San Cibrao de Pena, que parece 
responder ao primitivo mosteiro. Pódese e>..'Plicar isto pois a igrexa de San Cibrao, antigo 
mosteiro, pasa a ser parroquia padroado do mosteiro, e preséntaa o clérigo nomeado polo 
bispo. Vai ser en 13 5 5 cando se anexione xa plenamente a Montederramo, que a partir de 
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A Ribeira Sacra 
dende Parada de Sil 

agora nombeará vicario. O titular san Cibrao, hispo de Cartago, é tamén advocación 
que denota moita antigüidade, polo que non setía tampouco imposible supor a este mos
teiro unha orixe visigótica, en forma de ermida ou de pequeno mosteiro que sería unha ou 
máis veces refundado. A freguesía como tal menciónase repetidas veces nos séculas XIII 
e XIV, coñecéndose o nome dalgúns dos seus abades ou reitores como Sancho Pérez 

(1257-1274), Pedro Yáñez (1289-
1293), Juan Martínez (1301) ou 
Rui González (1363-1367). Sub
siste aínda en 1542 cos lugares 
de Escalada, Espartida, Margarida 
e Pradomao, que nos permiten si
tuar este mosteiro e freguesía no 
actual lugar de Pena, na freguesía 
de Santa Matía de Chandreixa, no 
concello de Parada de Sil. 

O mosteiro de San Lourenzo 

Escasas son tamén as novas 
<leste mosteiro cuxo titular, o santo 
diácono español, mártir en época 
romana, acredita unha antiquísima 

posibilidade de existencia. O rei Fernando II dende Compostela, o 31 de xullo de 115 5, 
concede e confirma a Rodrigo Menéndez, "clerico nieo", é dicir, un dos seus capeláns e 
máis tarde deán e hispo de Lugo "quodam mosteiro, qui vocatur Sanctus Laurentius, et 

iacet in terra de Caldelas, loco certo, iuxta Jlumen quod dicitur Sil, inter duo niosteiro, sci

licet, Sancti Cipriano et Sancti Adriani. Quod 111onasteriu111 imperator donúnus Adefonsus 
pater meus dedit patri tuo Menendo Menendi per scriptum firmisssimum''. Menendo do
árallo ao seu filio e o reí confírmao. Descoñecemos a data da doazóri de Afonso VII e a 
situación daquela do mosteiro, e se aínda tiña monxes ou xa se secularizara. O que é in
dubidable é aceptar unha existencia anterior máis ou menos longa de florecemento . 

A situación des te mosteiro Ferro .Couselo supúñaa nas proximidades de Trives, se 
ben o documento de Fernando II non deixa Jugar a dúbidas sobre a súa localización en 
Caldelas, preto do río Sil e non lonxe dos de San Cibrao e Santo Adrián. Maior preci
sión sobre a súa situación aparece nun documento do 27 de xuño de 1322, na que San 
Lourenzo funcionaba xa como igrexa e no que se menciona como testemuño a "Beyto 

Martines, capelan de San Loure111;:0 de Sacardeboys"; e polo tanto corresponderíase hoxe 
co lugar de San Lourenzo da freguesía de San Lourenzo de Barxacova 14. 



San Paio de Abeleda 

Dentro do municipio de Castro Caldelas hai polo menos dous lugares que non se 
poden quedar sen un ha referencia un poco máis detida, como son o val de Abeleda e 
San Xoán de Camba, cos restos prerrománicos alí localizados. Ambos os mosteiros me
dievais, que despois pasaron a ser 
parroquias, por desgraza na ac
tualidade apenas son ruínas si
lenciosas. 

Unha paisaxe de beleza singular 
é patrimonio de todo este muni
cipio; baixar dende O Castro ao val 
de Abeleda é unha excursión re
comendable, alí quedan os restos 
dun antigo mosteiro, o de San Paio, 
histo1iado por Emilio Duro Peña IS. 

Trátase dun mosteiro que adoptou 
a Regra de Santo Agostiño e que 
tivo prestixio sendo por isto lugar 
de enterramento da nobreza local, 
como Álvaro Rodríguez de Grana 
que no seu testamento do 3 de fe-
breiro de 1392 manda que lle dean sepultara no i;nosteiro, deixando como cumpridor das 
súas mandas ao abade do mesmo Esteban Fernández. 

A igrexa, hoxe ~ristemente abandonada e descoidada, é un exemplar notabilísimo de 
estilo románico; dunha soa nave con tres carpos separados por arcos de medio punto 
con decoración de axadrezado, cu berta de madeira, capela maior abovedada, ábsida semi
circular de gran beleza. A fachada conserva elementos medievais na parte inferior como 
son os ángulos da portada, pero refíxose toda, xa con espírito barroco, en 1793; a espa
dana de dous carpos, o inferior con dous ocos de medio punto, e o superior prodúcese 
ao sobrepor sobre o frontón semicircular partido un remate. A escaleira de acceso á torre 
cóbrese con elegante cúpula. 

No muro esquerdo da igrexa ábrese unha capela funeraria con bóveda de crucería e 
escudos de nobreza que fo¡ dos Taboada-Quevedo, señores da Casa do Couto. 

Os retablos da igrexa eran barrocos, sendo o maior do século XVII con boas imaxes. 
Na citada capela o retablo tardomanierista está fechado en 1626. As tallas retiráronse á 
igrexa próxima de Santa Tegra e a ruína vergonzosa na que veu dar este conxunto espera 
a conveniente restauración. 

Do século XIV avanzado, segundo estudio de Jaime Delgado 16, é unha portada de 

Canón do Sil 
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Porta gótica do 
rnosteiro de San 
Paio de Abeleda 

arco apuntado con arquivolta de sinxelas molduras, todo perfilado por arco así mesmo 
apuntado con decoración de cuadrifolios, na casa priora!, coa representación de Cristo 
en maxestade no tímpano, que apoia en columnas cuxos capiteis levan como decora-

ción un dúas cabezas humanas e o outro unha ca
beza con dous ofidios entrelazados. Presenta unha 
dobre moldura, con bólas que percorren as xam
bas, Ós ángulo e ambos os lados inferiores do tím
pano. Aos lados das columnas, baixo doseis voa
dos de dous arcos de medio punto un e outro con 
arcos apuntados, aparecen as figuras ben identi
ficables polos seus símbolos habituais dos apóstoles 
Pedro e Paulo. 

San Xoán de Camba 

- O territorio é rico en restos romanos, algúns 
nos museos de Ourense e As torga. Ten a igrexa 
de San Xoán de Camba unha: notable antigüidad, 
antigo mosteiro que xa existía no século X17. Foi 
fundado cara ao ano 954 polo hispo Diego de 
Ourense e doado no 963 polo mesmo ao bispado 
de As torga, de onde o hispo procedía, xa que fora 
monxe en Santa Leocadia de Castañeda no 
Bierzo. Era inicialmente un mosteiro dúplice 
que primeiro tivo como abadesa e abade a Vi

xilda ou Xenebreda e a Mointo ou Gontino, que confirman o documento de doazón. O 
propio hispo retiraríase a vivir monacalmente neste mosteiro. Aínda no século XIII co
ñécense algúns abades que a finas do mesmo século ou no XIV convértese en parro
quia secular, xa sexa abade monástico ou párroco, coñecemos en 13 77 o nome do que 
estaba á fronte de Camba, Alfonso Fernández, que aparece como testemuña dunha es
critura de San Salvador de Trives. A duplicidad debeu desaparecer tamén pronto e 
quedou como mosteiro masculino exclusivamente ata a súa desaparición. É probable 
que adoptase a Regra beneditina, aínda que ~e se admitir que os restos alí encontrados 
son de época anterior cabería pensar nun mosteiro xa existente en época visigótica. A 
parroquia de San Xoán de Camba coa vila de Caldelas e O Burgo formaron un pe
queno enclave da diocese de Astorga ata o ano 1955. O máis destacado que se debe 
referir no patrimonio desta parroquia son dous relievos pétreos prerrománicos e unha 
ventá xeminada de arcos de ferradura . 



Un dos relevos, o que menos dúbidas ofrece sobre a súa identificación iconográfica, 
dificultada polo desgaste que sofre a pedra pola erosión, representa a Adoración dos 
Magos. Dun lado pódese recoñecer a María sentada e tendo no seu regazo ao Neno 
Xesús, que recolle os dons que lle presentan os Magos. Un marco liso rodea a escena 
que está tallada en reserva con precisos perfís redondeados. 

O segundo relevo é de similar factura e calidade, e polo tanto forma parte dun mesmo 
edificio e programa, que foi identificado como o sacrificio de Abrahán, a Flaxelación de 
Cristo, ou a Resurrección. Fórmano tres figuras das que a central parece levar nimbo 
crucífero e está colocada sobre un elemento cúbico. Aberta queda a interpretación desta 
escena que xunto cos outros elementos sinalados datouse a comezos da segunda metade 
do século X. 

Dun momento e estilo moi diferentes son os restos dun sagrario conservado hoxe en 
Castro Caldelas con moi culta decoración renacentista, que se debe datar no século XVI, 
así como unha importante cruz procesional do mesmo século e que pensamos que é de 
ourive astorgán. 

Santa Mariña de Asadur 

Non se pode esquecer na nómina de mosteiros da Ribeira Sacra o de AsadurIB, 
situado na Limia Alta, que dende o século X ata mediados do século XIV fo¡ mosteiro de 
monxas beneditinas, aínda que quizais se iniciou como mosteiro familiar fundado pola 
realeza, xa que consta que alí segundo fa¡ constar un documento do ano 935 tomara 
hábito a infanta Dona Ximena, filia de Ordoño iI e de Elvira Menéndez. Un silencio 
documental déixanos sen noticias durante os séculas XI e XII, pero non cabe dúbida que 
quizais como mosteiro regular subsiste dende fins do XII; datos certos déixannos entre
ver a existencia de monxas que viven regularmente naque! mosteiro sen grandes rendas 
e axudado por pequenas doazóns testamentarias. O nome dalgunha abadesa aflora ata 
ben entrado o século XIV. A desaparición pódese datar quizais en 1348, cando a famosa 
peste deixa un rastro de morte e de silencio. Pasará dende daquela a ser unha parroquia 
diocesá. Dos seus primeros tempos pervive un relevo prerrománico con un crucificado. 

San Salvador de Sobrado de Trives 

Trátase dun dos dous mosteiros situado en territorio Asturicense, xunto con San Xoán 
de Camba. A súa historiaI9, chea de incógnitas, é coñecida dende o século X. Concre
tamente, no ano 963 fálasenos del como dun mosteiro dúplice rexido pola abadesa Ugili. 
Maior claridade existe dende o século XII, momento de importancia para este mosteiro 
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xa exclusivamente feminino e vivindo baixo a Regra de San Bieito. Será daquela cando 
se constrúe a importante igrexa románica que aínda se conserva e dende este tempo 
coñécese a serie das súas abadesas, sempre celosas de conservar as moitas propiedades 
da casa. Como outros mosteiros femininos, na reforma preparada polos Reis Católicos 
uniuse, non sen inicial r~sistencia, a San Paio de Antealtares, facéndose efectiva en 1512 
e quedando Sobrado só como un priorado administrativo sen comunidade monástica. 

Cluniacenses e cistercienses 

É importante destacar os cambios que no panorama monástico da Ribeira Sacra aca
ecen coas reformas beneditinas, que van configurar dous modos de vida moi importan
tes, e que aglutinan ao seu redor os pequenos mosteiros que ata daquela organizaran a 
súa existencia cunha certa liberdade e adoptando Regras diferentes da beneditina. 

Se as invasións árabes xa empobreceran e arruínaran a moitos mosteiros, e se a falta 
de regularidade xa minara a vitalidade doutros, a partir do século XI imponse a Regra de 
San Bieito, pero interpretada segundo a reforma de Cluny, e con ela renace a vitalidade 
monástica. O Concilio de Coyanza de 1050 impona teoricamente, o apoio dos reis como 
Afonso VI fa¡ que os cluniacenses estean presentes en todos os recantos, e así unha maior 
regularidade e un fervor grande serán patrimonio das novas abadías. 

A esta reforma únese sen tardar outra nova con gran vitalidade, e buscando a fideli
dade á Regra de San Bieito nace o Císter, que terá en san Bernardo ao seu gran propa
gador. Trátase dunha Regra que pide austeridades e que fronte do hábito negro dos 
cluniacenses, utilizará o branca. Nace no 1100 e a súa irradiación en España iníciase 
en 1132 candó Afonso VII, entrega ao propio San Bernardo o mosteiro de Moreruela. 

A Regra de San Bieito 

A Regra de San Bieito que será a orientadora do vivir monástico na Ribeira Sacra 
merece un comentario. Froito da experiencia, da pregaria e da reflexión de Bieito nace 
a regra monástica que leva o seu nome. Trátase dundos códigos lexislativos máis impor
tantes e máis trascendentais. Cando Bieito sente azos de vivir radicalmente para Deus, 
o monacato occidental rexíase polas normas· importadas de Oriente, onde xurdira e era 
florecente o anacoretismo; Paulo de Tebas, Antonio, Pacomio, Hilarión, ou san Basilio 
son personaxes moi destacados deste capítulo primeiro da vida relixiosa. As Normas ou 
Regras de San Pacomio ou as de San Basilio son códigos notables e destacados para orga
nizar a vida comunitaria, e xunto coa de Casiano eran as que se seguían nos mosteiros 



de Occidente. Bieito coñéceas, viviunas e experimentounas, e convenceuse de que nin
gunha delas era apta por non responder nin á mentalidade, nin ao modo de ser, nin ás 
circunstancia do seu tempo, e decídese a compor unha nova. Non ten pretensións de 
ser o lexislador do monacato Occidental, senón de propor unha Norma sabia, completa 
e harmónica que resolva os problemas, que devolva ao monacato o seu prestixio, e que 
de verdade axude ao monxe a vivir só para Deus. Sen querer, non obstante, a Regra bene
ditina imporase, desprazando as demais , de xeito sinxelo porque partindo da vida aco
modábase perfectamente ao que se precisaba. 

Así pois, coa Regra de San Bieito vivida segundo os modos cluniacenses ou cister
cienses, ambos polos lexítimos de beneditinismo van englobar a vida monástica da 
Ribeira Sacra, con dous grandes mosteiros na zona Ourensá que polarizarán en torno a 
si outros menores, ou que se acabarán por converter en priorados ou en simples igrexas 
do seu padroado; letanía dos que foran e o tempo e a historia fixeron desaparecer. 

Santo Estevo de Ribas de Sil, cluniacense, e Montederramo, cisterciense, serán os 
eixes desta historia, Santa Cristina e Pombeiro estarán na órbita de Santo Esteva, e Xun
queira de Espadanedo na de Montederramo. 

De Xunqueira de Espadanedo, tamén co tratamento particular neste catálogo, nós 
só sinalamos que, fundado polo rei Fernando II de León e polo Mosteiro de Montede
rramo, pasará en 1546 a formar parte da Congregación cisterciense española, e pervi
virá como mosteiro ata a Desamortización. Consérvanse a igrexa medieval e parte dos 
edificios monásticos. 

No século XVI, novas reformas darán vitalidade a ambas as correntes, e no século XIX 
a desamortización vainos converter a todos en silencio e ruína. Como a estes mosteiros 
dedícaselles neste catálogo a conveniente monogr~fía é suficiente pola nosa parte subli
ñar a súa importancia e o seu prestixio. 

E por último unha anotación curiosa, a vida monástica da Ribeira Sacra será dende 
o século A.'VI exclusivamente masculina, unha vez que o mosteiro de Sobrado de Trives 
é anexionado a Antealtares, desaparecendo así a presenza de monxas. 
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A Ribeira Sacra lucense 
ata finais da Idade Media 

Ramón Yzquierdo Perrín 

A denominación Ribeira Sacra aparece pro vez primeira no que se considera docu
mento fundacional do mosteiro de Montederramo, datado o 21 de agosto de 1124, e é 
Yepes na súa Coránica General de la Orden de san Benito quen por vez primeira a utiliza. 
Séculos máis tarde Vidán Torreira formulou a posibilidade de que tal denominación fixera 
referencia a un "carballo sagrado". Aínda que puidera ter este significado parece que o 
habitual, consagrado polo uso, tampouco debe de se desprezar xa que hai unha singular 
proliferación de centros monacais durante a Idade Media e incluso algúns se mantive
ron ata a exclaustración decimonónica. 

Aspecto controvertido é, tamén, o relativo á extensión da denominación Ribeira Sacra. 

Para algúns abrangue as ribeiras dos ríos Miño e Sil, o que comprendería un territorio 
excesivamente amplo e con notables diferenzas, así íanse xustificar, entre outras, publi
cacións recentes que inclúen na Ribeira Sacra Portomarín. A maioría, non obstante, cín
guena ao curso do río Sil con certa extensión por áreas do Miño que non pasan o 
municipio de Chantada. 

O territorio da Ribeira Sacra estivo poboado, alomenos, dende a protohistoria, como 
pregoan os castros que a marcan. O agreste do terreo constituía unha valiosa protección, 
do mesmo modo que a abundancia ele auga e alimentos, garantía a supervivencia, á que 
contribuía a explotación metalífera ele, por exemplo, os aluvións auríferos do Sil. Estes 
factores axudaron a fixar a poboación en pequenos núcleos dispersos. 

A zona espertou o interese de Roma por ser a canle do río Sil unha entrada a Galicia 
libre de ásperas montañas e practicable ao longo de todo o ano, e pola súa riqueza aurí
fera que Roma non estab~ disposta a clesaproveitar, senón a explotar con intervencións 
ele enxeñería coma a "ruína dos montes" e o túnel ele Montefurado. 

Nese ambiente fabril introcluciuse a cultura romana e as súas crenzas, en particular 
o cristianismo. Así o indican as pezas paleocristiás existentes na parroquia ele Santa María 

Tapa do sartego de 
Temes 
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Epifanía, deta lle da 
tapa do sa rtego de 
Temes 

de Temes (Carballedo) , destacando elementos tallados en mármores foráneos e, prefe
rentemente, unha magnífica tapa de sarcófago constantiniano na que se representan a 
Adoración dos Magos, a tentación de Adán e Eva, e a historia de Xonás e déixase un rec
tángulo para a oportuna inscrición funeraria, que non se chegou a realizar. Son pezas 
importadas, do primeiro terzo do século IV, que poderían estar destinadas a un hipoté
tico mausoleo no que se incluirían outras pezas de granito. 

Preto do túnel de Montefurado encóntrase a Hermida (Quiroga), onde se mantén 
un importante centro de culto en cuxa fábrica, o mesmo ca en Temes, se reutilizaron 
pezas paleocristiás: clúas bases de columnas e un capitel de pilastra, pezas que indican 
a existencia dunha pequena basílica. De aquí procede o Lábaro de Quiroga do Museo 
Diocesano de Lugo, labrado, como as demais, en mármore do lncio. Non son, polo tanto, 
pezas importadas , como as de Temes, senón traballadas aquí na primeira metade do 
século V. 

En 1976 Schlunk consideraba o lábaro coma "o monumento máis importante de 
época paleocristiá" en Lugo. É un disco de mármore de 95 centímetros de diámetro que 
servía de taboleiro nunha mesa de ofrendas da que desapareceron as patas e o anagrama 
de Cristo, pezas todas elas de metal. Rosarios de perlas orlan unha faixa en torno ao cír
culo do lábaro no que se gravaron uns versos latinos que, traducidos, din: "O ouro é vil 
para ti , as riquezas de prata abátense,/ máis é o que brillas pola túa propia feliciclade'', 
que semella especialmente adecuada á realidade social e económica de quen traballan 
na extracción do ouro pero non participaban da súa riqueza. 

Mosteiros prerrománicos 

Á caída de Roma a cristianización era tan fonda e estendida que non só se mantivo, 
senón que non tardaron en se producir as primeira fundacións de pequenos mosteiros 
de carácter eremítico ou familiar nos que se seguían diferentes regras . Incluso é posible 



que, ás veces, figuren como mosteiros certas parroquias cuxos clérigos vivían nun réxime 
semellante ao monástico, extremo imposible de dilucidar por falla da documentación 
precisa. 

Poderíanse, xa que logo, aplicar aos mosteiros da Ribeira Sacra as frases que Flórez 
dedica aos que daquela abundaban nas terras do Bierzo: "A multitude de Santuarios, a 
Santidade de Ermidas, o moitos Anacoretas, os Monxes que sobresaíron en vitorias do 
mundo, só os poderá contar o que sabe as estrelas do ceo. De tanto que hai convén apun
tar algo, comezando primeiro polo chan". As relacións de mosteiros dos primeiros sécu
los medievais en Galicia, publicadas por Freire Camaniel, chegan case a setecentos, e 
supérase este número cos que considera "non localizados" ou "non suficientemente 
documentados". Os que corresponden á provincia de Lugo son máis de douscentos, e 
moitos localízanse na Ribeira Sacra. 

De tales mosteiros, agás a excepcional igrexa de San Pedro de Rocas, na provincia de 
Ourense, non quedan máis ca escasos e fragment?rios vestixios que, na súa maioría, se 
utilizaron en fábricas posteriores o que dificulta o seu estudio e impide a súa exhibición. 
Tal vez as pezas máis antigas sexan os capiteis utilizados en Santa María de Temes, onde 
se ven outros restos dun edificio do primeiro cuarto do século IX, coma un cimacio con 
soga, ou a dobre soga dunha pedra embutida mm muro. 

Non fo¡ esta a única intervención realizada no prerrománico en Temes, onde en 1991, 
segundo Jaime Delgado, se encontrou un fragmento de modillón de rolos, labrado en 
mármore "probablemente reutilizado do antigo mausoleo", e unha cruz de brazos iguais 
gravada nun perpiaño cuadrangular de granito. Aínda que a cruz se pode datar en dife
rentes períodos prerrománicos, o modillón correspondería a unhas obras realizadas, tal 
vez, a partir de mediados do século X. 

Este século e, quizais tamén, parte do XI foron época propicia para levar a cabo obras 
en diferentes mosteiros lucenses da Ribeira Sacra. Mostras representativas son as ven
tás e celosías que se conservan en diversos templos da zona, por exemplo, a ventá xemi
nada de San Miguel de Eiré (Pantón), que responde a un tipo amplamente difundido: 
nunha lousa de granito recórtanse dous arquiños de ferradura cun piar central, sinxelos 
motivos ornamentais gravados no granito completan estas pezas . 

Historia de Xonás, 
detalle da tapa do 
sartego de Temes 
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Celosía sobre 
o arco do presbite
rio de Santo Estevo 
cleAtán 

O municipio de Pantón é rico en vestixios xa que á ventá anterior pódenselle enga
dir os "restos de estruturas máis antigas", encontradas na igrexa de Santo Esteva de Atán 
durante as intervencións de 1996 e 1998 que se poderían corresponder coas obras rea
lizadas por Afonso III en 871. A elas engádenselles unha torre cadrada e varias celosías. 
Unha é coma a de Eiré, á que se engade un pequeno círculo cego sobre o aximez, e 

encóntrase no muro sur da torre. 
A celosía máis destacada encóntrase no frontispi

cio oriental da nave e non ten parangón en Galicia. 
É unha lousa cuadrangular de granito que ten na súa 
parte inferior dous pequenos arcos de pechada ferra
dura sobre un curto soporte central; enriba ábrese 
un círculo e, máis arriba, outros dous de maior ta
maño. Sobre estes recórtase un novo círculo que se 
completa nun perpiaño que vai sobre a lousa da ce
losía. En resumo, por riba dos habituais arcos parti
dos ábrense catro círculos dispostos en rombo. A 
mestría do seu autor é innegable, e supera a outras 
celosías parecidas. 

Ao se derrubar en 2001 a sancristía acamada ao 
muro sur do presbiterio, colocouse no oriental da 
torre a estraña celosía que ne! se embutira. Debuxa 
unha cruz cuns brazos unidos por un círculo, seguido 
na parte inferior dunha composición xeométrica. 
Onde cadran os brazos da cruz labrouse un pequeno 
cuadrilóbulo, flanqueado por círculos calados; cara 
aos extremos do pao horizontal vense unha aspa e un 
círculo. 

Máis sinxela cás celosías de Atán é a da parroquial 
de Vilar de Ortelle, da que se coñecen referencias documentais dende finais do século 
VIII que, dalgún xeito, a relacionan con Atán e outras do IX. Posterior a tales mencións 
debe ser a celosía, reutilizada en 1697 como lápida conmemorativa dunha restauración 
e que, con facilidade, pode levar a confundir a data desta peza na que tamén se perfo
raron, nunha lousa de granito, catro. círculos e unha pequena ventá no seu remate. Do 
mesmo xeito no beiril da ábsida e nave de San Salvador de Asma (Chantada) reutilizá
ronse pezas que, unha vez máis, evidenci~n a importancia da arte de repoboación na 
Ribeira Sacra. 

Se os restos arquitectónicos son escasos aínda menos numerosos son os obxectos 
empregados nas celebracións relixiosas, polo que se expón a patena de Sarria, aa segunda 
metade do século VII, que sería semellante ás utilizadas nos mosteiros da Ribeira Sacra. 



Posiblemente é obra dun obradoiro leonés no que se habían de facer a maiciría das pate
nas da metade norte de España, o que reforza a hipótese da súa semellanza coas dos 
mosteiros da Ribeira Sacra. 

A Ribeira Sacra lucense románica 

O monxe Raúl Glaber escribiu nos inicios do século XI que en amplas zonas de 
Europa se produciu daquela unha actividade construtiva que fixo que moitos "santua
rios monásticos ... e incluso os pequenos oratorios da vilas, foron reconstruídos polos fieis 
dunha forma máis fermosa". En Galicia, non obstante, tal situación non se produciu ata 
mediados e segunda metade do século XII, época na que se levantaron as nosas igrexas 
románicas, a tradicional liturxia hispana substituíuse pola roman e nos mosteiros xene
ralizouse a Regra de san Bieito, difundida polos cluniacenses que contaron co apoio do 
reí Afonso VI. 

Na Ribeira Sacra lucense Cluny posuía o priorado de Pombeiro e, cara a 1175 , 
incluso se creou unha provincia cluniacense en Galicia que desapareceu a mediados do 
XIII. O auxe que alcanzaron os bieitos favoreceu o afianzamento e a renovación dos mos
teiros e, ao tempo, precipitou a desaparición dos antigos cenobios que non puideron ou 
non souberon adaptárense á nova realidade. 

Ningunha das igrexas que se estuda é anterior a datas avanzadas do século XII aínda 
que algunhas conservan pezas de edificios anteriores. Case todas teñen planta de nave 
única e presentan diferentes solucións nas cabeceiras e nos alzados. Na súa construción 
interviñeron mestres de formación diversa , o que favorece a aparición de formulacións 
inusuais e, en ocasións, únicas no noso románico. A cronolóxía dalgúns edificios, e a pre
senza de artistas de ascendencia mateana permiten, en ocasións, que se utilicen bóve
das de crucería e arcos apuntados. 

Especialmente destacables son as igrexas do municipio de Pantón de ori.'<e monás
tica xa que ao carón de formulacións habituais presentan, noutros casos, solucións máis 
complexas como unha nave con cruceiro no alzado en San Miguel de Eiré; tres capelas 
na cabeceira, cruceiro e unha nave de inusual anchura en San Fiz de Cangas; ou a planta 
basilical de San Vicente de Pombeiro. As navidades tamén se perciben nos alzados, aínda 
que, ás veces, débense a remodelacións, como en Pombeiro ou en Santa María de Ferrei
ral, único mosteiro en toda a Ribeira Sacra no que se mantén a presenza dunha comu
nidade de monxas cistercienses. 

Pola súa parte os mosteiros que se asoman á beira do río Miño no seu discorrer por 
terras de Lugo teñen os seus exemplos máis representativos nos municipios de Chan
tada, O Saviñao e Carballedo e algún trasladouse da súa localización ori.'<inal para que 
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non quedara baixo as augas dos encoros que marcan o curso do río. Estas obras orixi
naron, ás veces, alteracións sensibles, como ocorreu en Santo Estevo de Chouzán e 
San Xoán da Cova; mentres outros, como Santa María de Pesqueiras, quedaron aban
donados ao cambiar de lugar a poboación, o que impide a súa adecuada conservación. 
O edificio máis destacado é, tamén, o que maiores atencións recibiu nos últimos anos, 
Santo Estevo de Ribas de Miño, unha das mellores obras da arquitectura románica de 
Galicia. 

Mosteiros do municipio de Pantón 

O concello de Pantón posúe algunhas das máis sobresaíntes igrexas da Ribeira Sacra 
lucense, maior variedade de solucións arquitectónicas e o valor engadido do único mos
teiro vivo ele toda a zona. Todas se construíron entre 1175 e 1225, aproximadamente. 

Santa María ele Ferreira 

É o único mosteiro que se mantén como tal na Ribeira Sacra e dende a súa funda
ción no século X permanece como centro ele espiritualiclacle e oración, A primeira alu
sión encóntrase nunha cloazón do ano 924 que menciona aos "jratribus et sororibus" -ir
máns e irmás- que ne! vivían. Era, xa que logo, dúplice, coma tantos outros, e como tal 
mantívose ata finais do Xl ou comezos do XII, canelo só se cita a comuniclacle feminina . 
En 1175 a condesa clona Fronilcle e clona María Sánchez clóano ao Císter a través do abacle 
ele Meira, don Vida!, razón que o vinculou a esta casa ata finais do século .A'VI. Tal cloa
zón levou a González Dávila a escribir que "la Condesa doiia Froyla ... fundó el Convento 

de Religiosas de la Orden de San Bernardo en la villa de Ferreyra, año 1175, y fue la pri
niera que tomó el hábito con otras vírgenes nobles". Esta profesión propiciou que Fernando 
II lle fixera en 1180 unha importante cloazón. 

A igrexa é ele nave e ábsida semicircular únicas. A nave cóbrese cun bo artesoaclo ele 
macleira ele tipo mucléxar; a ábsida, t~n bóveda ele canón no presbiterio, e ele forno, con 
nervios que morren ao carón do arco toral, r~a cabeceira. Este tipo ele bóveda tivo pouco 
uso aínda que se repite noutros edificios lucenses. Nos muros da nave aíncla se percibe 
a supresión das columnas, nelas cargarían os arcos faixóns que xustificarían os contra
fortes exteriores. Entre estes clispóñense nos beirís canzorros con motivos vexetais ou 
xeométricos, sobriedade que contrasta coas figuras dos capiteis e moclillóns da ábsida. 
A austericlacle é aíncla maior na fachada occidental, dentro da clausura monacal. 



Á sobriedade da nave contraponse a decoración e estrutura da ábsida. O arco triun
fal fórmano unha cuádrupla arquivolta con diferentes tratamentos e apéase en colum
nas e pilastras baquetonadas. Algúns capiteis labráronse en pedra branca, que co gra
nito produce unha inusual bicromía, e teñen decoración figurada . Están coidadosamente 
esculpidos e algún cadra con outros da portada de Sobrado de Trives, o que permite sos
peitar a presenza dun mesmo mestre en ambas igre
xas , en cuxa construción interveu dona María Sán
chez. Os cimacios decóranse con talos ondulantes e 
outros motivos. 

Á fin do tramo recto álzase un arco faixón , dobrado 
e abocelado, sobre pilastras. Os seus capiteis recor
dan outros do transepto e naves da catedral de San
tiago. A cabeceira cóbrese con bóveda de forno 
reforzada por dous nervios que arrancan de columnas 
acamadas ao muro e marren no medio da rosca do 
citado arco , solución que se repite no Hospital de 
Incio, Ferreira de Pallares e Torbeo, datables arredor 
de 1200. No presbiterio abríronse no século A.'V cadan
seus arcosolios, con rica decoración nos seus arcos , 
para os sarcófagos de Diego de Lemos e don Alonso 
López de Lemos cuxas sepulturas presentan unha 
arquería que enmarca os seus brasóns. Os seus xacen
tes, sobre a cama funeraria , visten armadura, teñen 
lebreiro aos pés e uns anxos flanquean as almofadas 
nas que descansan ·as súas cabezas . 

Polo exterior destaca o volume da ábsida e a deco
ración de ventás e cornixa. As columnas que articulan 
rematan con capiteis nos que, ademais de follas, vense 
figuras de animais e escenas de caza ou de xograría. 
Tamén nos das ventás predominan os animais . Moitos dos canzorros son figurados ; 
outros, xeométricos e, algún de follas . Os primeiros do muro norte da nave presentan 
dous músicos e un contorsionista, asociación que se repite en Sobrado de Trives e ten 
un significado moral. 

Virxe sedente 

A imaxe románica da Virxe sentada co Neno rio colo, encontrada en 1975 , debeu de 
presidir as preces da comunidade de Ferreira. María está frontal , viste túnica e manto 
con pequenas incisións no bordo, de rostro ovalado, longo pescozo e melena curta. O 

Presbiterio de 
Ferreira de Pantón 
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Neno séntase sobre o xeonllo esquerdo da Nai, que o agarra con esta man, está frontal 
e apoia as mans nos seus xeonllos. Pódese datar cara a 1200 e conserva parte da súa poli
cromía. Restaurouse tras o seu achado. 

e oncl usións 

É posible que cando se doou o mosteiro de Ferreira ao Císter a súa igrexa estivera en 
construción. A cabeceira debía de estar acabada e a nave en obras, o que permite adap
tala á sobriedade da Orde. O seu autor, o "mestre de Pantón", coñece solucións arqui
tectónicas avanzadas para o seu momento e posúe un amplo repertorio iconográfico e 
órnamental no que destacan os temas figurados. A súa obra, datable no último cuarto 
do século XII, serviu de modelo a outros mestres da zona. 

Santo Esteva de Atán 

Ocloario afirma no seu testamento do ano 7 4 7 que fundo u este mosteiro, aínda que 
uns eren que é de orixe sueva e, outros, consideran que lle deu vida a doazón de 
Damonclo no 816, quen o puxo baixo a protección dos santos Esteva, Pedro e Tirso. Res
taurouno o rei Afonso II e doouno á catedral de Lugo, confirmou a doazón Afonso III, 
Orcloño II e Fernando II. Despois son escasas e de carácter administrativo as novas rela
tivas a Atán. En 1 703 clise que a igrexa "se alla niui pobre de dinero y faltosa de muchas 

cosas" e durante os séculas XVIII e XIX realízanse obras de escasa enticlade. En 1975 
declarada monumento nacional e acaba de ser restaurada pola Xunta de Galicia. 

A planta consta de nave e capela únicas rectangulares. A nave cóbrese con madeira 
a dúas augas, e a ábsida con bóveda algo apuntada, coma os arcos nos que se apoia, que 
teñen forma case ele quilla. As portas da nave tamén teñen os seus arcos apuntados, e, 
máis arriba, ríscanse unha estreitas ventás. No muro norte hai un arcosolio e tanto na 
nave coma no presbiterio queda parte dunhas pinturas murais posiblemente do século 
XVI avanzado, as máis antigas. 

Sobre o arco triunfal ábrese unha ventá na que se colocou unha celosía prerromá
nica. A recente restauración da igrexa recuperou a antiga torre e o muro sur da nave. A 
porta norte ten o eu arco apuntado, f!bocelado e cun festón de arquiños desiguais por 
impericia do seu autor. Os seus capiteis es~ulpíronse nun perpiaño que tamén forma 
parte do muro, o mesmo ca en Eiré e Cangas, e decóranse con follas que poden levar 
perlas. Os canzorros ornaméntanse con follas, cabezas de animais, humanas e outros 
motivos. 

A portada occidental ten certas analoxías coa de San Xoán da Cova, situada enfronte, 
na outra beira do i\lliño. Ten tres arquivoltas apuntadas, aboceladas e a maior abraza un 



festón de desiguais arquiños e arredor desenvólvese un telladiño con cuadrifolias. Os 
seus capiteis, labrados en perpiaños que forman parte do paramento, ornamentábanse 
con motivos vexetais e nun unha muller cobre a súa nudez cos brazos e mans; ao seu 
carón , un home fa¡ outro tanto cos seus xenitais, representan, xa que logo, a Adán e Eva 
tras do pecado ... Tamén destaca o complexo entrelazo de outro capitel, similar aos da 
porta lateral de San Xoán da Cova. O tímpano ten restos dun longo epígrafe ilexible. 

Conclusións 

A escasa ornamentación de Atán, os seus arcos apuntados e as similitudes con San 
Xoán da Cova suxestionan que o seu anónimo autor se forma co desta igrexa. Os festóns 
de arquiños das portadas resultan un derradeiro e ruralizado eco de motivos mateanos 
difundidos dende os obradoiros de Ourense e Portomarín. Púidose construír en torno a 
1225. 

San Miguel de Eiré 

Existía no século X, como demostra a ventaíña aximezada que daquela queda, pero 
ignórase cándo comezou este mosteiro de monxas bieitas, aínda que unha tradición di 
que o fundou Escladis Ordóñez nos primeiros anos do século XJI. A primeira cita docu
mental é a delimitación do seu cauto por Afonso VII en 1129. En documentos a finais 
do XIV e, sobre todo, do A.'V Xoán I, Henrique III e Xoán 11 intentan evitar o espolio dos 
seus cobizados bens. A reforma monástica impulsada polos Reis Católicos tras a súa 
viaxe a Galicia en 1486 comezou, precisamente, por Eiré, ingresando as súas mOJ1Xas , 
xunto con outras en San Paio de Antealtares. O rexeitamento da súa abadesa, Inés Fer
nández, a esta medida propiciou que á súa marte as rendas de Eiré pasaran ao Hospital 
Real que se viña de fundar en Santiago. Xerouse un longo preito que non concluíu ata 
que en 1522 a raíña Xoana e o seu fillo Carlos I confirman que o cauto de Eiré perten
cía ao Hospital Real. En 1964 a igrexa fo¡ declarada monumento nacional. 

A súa planta é única en Galicia xa que a súa nave, polo exterior, abrangue todo o 
carpo da igrexa, pero, polo interior, articúlase nunha nave, algo máis ancha ca longo, e 
mm cruceiro destacado só en alzado. Aquela cóbrese con madeira a dúas augas e, este 
cunha singular bóveda de alxibe (esquifada) . Sobre el levántase unha torre inacabada. 
Completa a igrexa unha espaciosa ábsida de cabeceira semicircular. 

A contraportada occidental organízase en tres carpos. No inferior ábrese unha estreita 
porta con arco de medio punto sobre as xambas; o segundo, á altura dunha tribuna de 
madeira, ten outra porta no centro, que comunicaba co mosteiro, e flanqueábana uns 
armarios. O último carpo presenta unha ventá bai.'\o o vértice da fachada. Nas doelas do 
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lgrexa de San 
Miguel de Eiré 

arco da porta norte utilizouse unha pedra abrancazada que se repite nalgúns capiteis e 
a propia portada; en cada doela gravouse, polo interior, unha letra do abecedario. Os 
muros da nave rematan con pequenos canzorros que soportan os tirantes e estribos da 
armadura da cuberta. Do equipamento litúrxico medieval conserva a igrexa a pía bau
tismal e outra para servizo dos fieis. 

Dous machóns soportan o arco que dá paso ao c1'uceiro e sosteñen o muro da torre 
que se ergue por riba. As columnas inseridas na parede nas que carga un dos arcos cor
tan os seus fustes en bisel a media altura. No cruceiro unha imposta con cartelas sinala 
o arrinque da súa bóveda esquifada. Tan excepcional cruceiro só é comparable, en Gali
cia, coda próxima igrexa de San Fiz de Cangas. 

Dá paso ao presbiterio unha 
arquivolta de catro arcos que 
cargan en capiteis con distintos 
motivos. Á fin do tramo érguese 
un novo arco cuxos capiteis pre
sentan piñas. Na superficie da 
bóveda un Cristo pantocrátor 
pintado preside a resurrección 
dos mortos . Aos lados están Ma
ría e san Xoán Bautista. É unha 
obra pertencente ao gótico his
pano-flamengo do primeiro terzo 
do XVI. 

Polo exterior de Eiré destacan 
os seus vigorosos volumes arqui
tectónicos. Na fachada principal 
superpóñense dúas portas, ten 
escasa decoración e sobre a in
ferior apoiábanse as trabes do 

piso alto, no que se abre a porta da tribuna. Na ventá superior resulta interesante que 
no mesmo bloque dos capiteis se tallara o cimacio, o cóbado e, ao tempo, forma parte 
do paramento. 

Nos canzorros destaca o volume ?os motivos xeométricos, aínda que non faltan os 
vexetais e figurados. A porta norte, destinada aos fieis e con pezas aproveitadas no seu. 
adro, utiliza nos arcos a pedra abrancazada · sinalada, mentres o resto é de granito. Os 
capiteis teñen no mesmo bloque pétreo o cimacio e forman parte da xambas; decóranse 
con graneles follas con baixorrelevos. Os ángulos, ademais de follas, presentan unhas 
figuras que algúns interpretaron como un peculiar tetramorfos. As arquivoltas fórmaas 
un número par ele cloelas e en cada unha talláronse os dous arcos da portada: o menor, 



é un groso bocelón entorto; a rosca do maior presenta rosetas, agás unha cun Agnus Dei. 
O tímpano, formado por varios perpiaños, decórase cun entrelazo de círculos . O suposto 
tetramorfos dos ángulos e o Agnus Dei é, para uns, unha sintética representación apo
calíptica; para outros as sílabas LU MA, gravadas nun ángulo, aludirían ao nome do mes
tre: "Lucas Magister'', ou a dedicación do lugar a san Miguel: "locus Michaeli". 

Sobre a nave álzase unha torre sen parangón no románico en Galicia, agás a de San 
Fiz de Cangas que a puido ter como modelo. Qui
zais o mestre de Eiré se formou en terras de Burgos, 
onde varias igrexas presentan torres semellantes. 
Iníciase sobre o beiril dos muros laterais que, ex
cepcionalmente, se prolonga polo lado oriental. 
Moitos canzorros decóranse con bólas e outros mo
tivos voluminosos , só un é figurado. Sobre as cu
bertas álzase un ático que termina cunha imposta 
con ménsulas sobre a que se abren ventás. Unhas 
bases nas esquinas da torre indican que estaba pre
vista unha maior altura e non o tellado actual. 

No exterior da ábsida destaca a rotundidade 
da súa cabeceira, articulada por columnas inseri
das na parede sobre a alta base. Unha imposta con 
bólas divídea en dous segmentos: o inferior, macizo; 
o superior, con ventás, das que as dos lados son 
máis sinxelas do que a central. En todo o conxunto 
aprézanse os taponados machinais. O beiril sos
téñeno os capiteis das columnas e modillóns dis
tribuídos con certa asimetría . Algúns son morali
zantes; noutros , predomina o decorativo, pero en 
todos des taca o volume. Nun vense as letras PS 
FEC, que algún interpreta como Petrus fecit. 

Conclusións 

A igrexa de Eiré por planta, volumes, solucións arquitectónicas, programas icono
gráficos e motivos ornamentais é excepcional en Galicia o que leva a pensar nun mes
tre foráneo que, pola torre e algún outro detalle, podería proceder de Burgos e coñecer, 
tamén. O románico doutros lugares de Castela. A súa actividade en Eiré pódese datar 
nos derradeiros anos do século XII. É posible que un colaborador tratara de emular as 
súas formulacións en San Fiz de Cangas. 

Porta norte de 
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San Fiz de Cangas 

A referencia documental máis antiga data de 1108, cando "doniina Visclavara in Sancti 

Felicis" asina como testemuña nunha doazón. En 1199 o testamento de Urraca Fernández 
cita con claridade o most~iro que aquí había: "Sancto Felice de Cangas JI maravedíes". En 
1499 anexionouse a San Paio de Antealtares. En 1716 o administrador do priorado a que 
se viu reducido e, ao tempo, cura das almas do tamén extinto mosteiro de Lobios pasou 
a residir en Cangas . En 1981 esta peculiar igrexa fo¡ declarada monumento nacional. 

Ten unha excepcional planta de cruz con tres capelas poligonais na cabeceira abertas 
a un curto transepto. No século XVII a do norte refíxose ao se construír o panteón dos con
des de Torres Novaes. A maior ten cabeceira semihexagonal, sen columnas que a articu
len exteriormente, o que a fa¡ estraña, inquietante e única en Galicia; a sur, é rectangu
lar e, tamén, carece de elementos que a definan polo que só a diferente altura da cornixa 
a diferenza do cruceiro. O arco da ventá central da capela maior, con tres arquiños de 

ferradura no seu intradorso, funci<;?na como 
se for de medio punto; nas demais ventás 
da cabeceira percíbese un eco das de Eiré. 

As capelas de Cangas ábrense a un 
espazo transversal, articulado polos seus 
arcos de ingreso, que constitúe un excep
cional cruceiro cuberto por bóvedas de 
nervios do segundo cuarto do século XVI. 
Os arcos das capelas son de medio punto, 
dobrados e os seus capiteis inspíranse nos 
de Eiré. Dous bos retablos do XVIII ocul
tan as cabeceiras das capelas románicas. 
No extremo norte do cruceiro ábrese unha 
porta cuxo arco de medio punto alcanza 
diferente altura en cada lado do muro, 
puido servirá comunidade relixiosa. O cru

ceiro comunícase coa nave por tres arcos semicirculares, sendo máis estreitos os late
rais. Os seus rexos machóns tamén sosteñen a incompleta torre inspirada na de Eiré. 

A nave de San Fiz pouco de ter qu~ ver co proxecto inicial , quizais de tres naves ade
cuadas á cabeceira. Son espazos diferentes por linguaxe, volume, proporcións e teitume. 
No lado norte ábrese unha estreita e basta porta; o sur reconstruíuse en 1833 e, cara a 
occidente, uns pés dereitos soportan o coro alto. A fachada principal, con irregulares 
fileiras de perpiaños, ten unha porta cun arco, algo apuntado e basto traballo, que carga 
sobre pesados cimacios. No tímpano graváronse motivos xeométricos nos que se pode
rían encontrar o sol e a lúa. 



Calvario e cruz parroquial 

Nunha humilde capela próxima á parroquial estivo un calvario que, primeiro, se tras
ladou á igrexa e, máis tarde, ao Museo das Clarisas de Monforte de Lemos. Na antiga 
capela colocouse unha réplica feita en resinas sintéticas. Cristo está cravado con tres 
cravos nunha cruz de gallos; ten perforadas as palmas das mans , aínda que os dedos per
manecen unidos e estirados; o pé dereito monta sobre o esquerdo, o que provoca que se 
dobre o xeonllo. O pano de pureza, atado á cintura por una corda, cóbrelle as coxas e na 
súa parte frontal presenta pregamentos xeométricos. No torso márcanse unha esque
máticas costelas, e a cabeza, ladeada, ten un plácido rostro. Unha coroa real , coma nos 
crucificados románicos, cingue a súa melena. 

As figuras de María e san Xoán visten túnicas que lle cobren os pés e tanto nesta 
coma nos seus mantos fórmanse numerosas pregas xeométricas. Ambos revelan a súa 
fonda dor con xestos como cruzar as mans ante o peito, ou levar unha delas á meixela. 
María, coma o seu filio , leva coroa real. Este excepcional calvario conserva restos da súa 
policromía orixinal e pódese datar arredor de 1300, aproximadamente. 

A cruz parroquial é unha extraordinaria e rara peza de finais do gótico. É de prata na 
súa cor, de gallos, e ten sobreposto un crucificado, tamén de prata; no reverso, unha 
Inmaculada sobredourada e posterior ao resto. A súa base é hexagonal e decórase con 
motivos arquitectónicos cunha ventá con tracería calada en cada lado e pequenos torre
óns circulares nas esquinas. É peza única en Galicia e das mellores que se poidan encon
trar en España. A que máis se lle parece, aínda que o pé de Cangas é superior, é a de 
san Cornelio e san Cibrán de El Muyo, en Segovia. Esta dátase a mediados do século 
A.'VI, data que tamén podería convir á de Cangas .A de gallos de acibeche do Tesouro da 
catedral de Ourense é obra leonesa de cara a 1500. 

Conclusións 

A igrexa de San Fiz de Cangas deriva da de Eiré, aínda que a súa cabeceira presenta 
tres capelas de inusual planta semihexagonal; e rectangulares, as laterais. Tamén é excep
cional a falla de articulación nos seus exteriores. A cabeceira, xa que logo, non ten que 
ver con Eiré nin con outras de Galicia. A relación entre ambas iníciase nos capiteis da 
ventá central da capela maior, nos seus canzorros e nos da sur, e nos capiteis dos arcos 
triunfais . Pero é o cruceiro, sobre o que se comezou a torre, o máis significativo aínda 
que, tras a súa interrupción, procurouse unha rápida fin que podería ter que ver coa 
situación interna do propio mosteiro. Cangas debeu de se iniciar no último terzo do 
século XII; a segunda etapa, dataría xa do primeiro cuarto do XIII. 
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San Vicente de Pombeiro 

O mosteiro de Pombeiro, nunha agreste paraxe próxima á confluencia dos ríos Sil, 
Miño e Búbal nos Peares, xa existía no ano 935, cando unha doazón acrecentou o seu 
patrimonio para a iluminación da igrexa, mantemento dos seus monxes, pobres e pere
grinos. En 964 a raíña Goto dóalle o couto no que se levantaba. Entre 1079 e 1117 a 
infanta Urraca, filia de Afonso VI , dooullo a Cluny, pasa a ser un dos seus priorados e 
adopta a Regra ele san Bieito. Novas cloazóns e privilexios reais a fins do século XII e 
comezos do XIII permiten iniciar a igrexa actual. 

As súas propiedades foron ambicionadas dende mediados do XIII por diferentes se
ñores, ao tempo que se relaxa a vida dos monxes, situación que se agrava no XIV. Non 

obstante, en 1460 a súa igrexa "está 
dabondo provista de ornamentos e li
bros; en bo estado e cuberta, o claustro 
está mal cuberto e non ten r~fectorio 
nin dormitorio" e os monxes cumpren 
coas súas obrigas. Coa reforma mo
nástica auspiciada polos Reís Cató
licos anexionouse a Santo Estevo de 
Ribas ele Sil e, máis tarde, incorpo
rouse a San Benito de Valladolid. A 
casa do prioraclo, segundo un epígrafe: 
"Enipezóse esta obra aHo de 1766 y se 

acabó el de 1784". Coa desamortiza
ción a igrexa pasou a parroquial; e o 
prioraclo, a reitoral. A Dirección Xeral 
de Patrimonio da Xunta ele Galicia res
ta urou a igrexa en 1992 e 1996. 

A súa planta organízase en tres 
naves con outras tantas capelas semi-
circulares na cabeceira. Piares cua

drangulares articulan as naves en catro tramos e evidencian as moclificacións do proxecto 
inicial. A este corresponden as ábsidas. e o muro oriental das naves ata o beiril da capela 
maior, máis arriba cambiouse ele aparello e cóbrense as naves cun tellaclo único. O arco 
da capela maior é algo apuntado e cobre a súá cabeceira un espléndido retablo barroco. 

A intervención ele 1996 clescubriu pinturas murais na capela norte que continúan a 
un lado do arco ele ingreso e primeiro tramo da nave. Sobre tal arco, ele medio punto e 
clobraclo, esténdese unha imposta abocelacla e unhas fileiras ele perpiaños inician unha 
sorprendente bóveda transversal ao eixe do edificio, que cargaría nun arco formeiro só 



insinuado. Quizais correspondería a un cruceiro interrompido no inicio. Sóbre o arco da 
capela sur repítese o arrinque dunha bóveda. 

A construción seguiu polos muros perimetrais, aos que se acaroan columnas inseri
das nas paredes que se corresponderían coas dos piares compostos que articularían os 
tramos das naves, pero nos piares prescindiuse das columnas ao se substituíren os arcos 
e bóvedas previstos por un teitume de madeira cuxas trabes apoiaban en tales piares. Os 
cambios afectaron tamén ao interior da contraportada occidental. Apoiada nos muros 
norte e oeste levántase unha torre cuadrangular que, a partir do coro alto, pasa a ser cir
cular. Igual ca no frontispicio oriental os muros das naves rematáronse en cachotería. As 
ventás tamén acusan os cambios. 

Tales modificacións na fábrica de Pombeiro permiten especular sobre o proxecto ini
cial, no que son claves as abortadas bóvedas iniciadas sobre os arcos das capelas laterais 
de eixes perpendiculares ao da igrexa. É posible que con isto non só pretenderan sim
plificar un proxecto máis complexo, senón pasar de unha a tres naves o buque da igrexa. 
De ser así pensaríase, nun principio, nunha planta de cruz, de nave única, con tres cape
las abertas ao cruceiro, planta similar, por exemplo, á da próxima igrexa de Santa Cris
tina de Riba de Sil. Esta hipótese xustifica o maior avance da obra no lado sur polo nivel 
natural do terreo e pola presenza do mosteiro. 

Para levantar a cabeceira houbo que escavar a ladeira na que se construíu. A capela 
maior destaca sobre as laterais, cuxas ventás reciben un tratamento máis coidado e rico. 
Os motivos vexetais son os máis abundantes. O muro sur articúlano uns contrafortes, 
necesarios para a estrutura proxectada, a súa porta está lixeiramente adiantada e nos 
seus arcos empréganse motivos orbdnarios do obradoiro mateano da porta sur da cate
dral de Ourense. 

Os contrafortes -abandonáronse antes no muro norte ca no sur, e o aparello de cacho
tería abunda na súa parte superior. A porta, convertida en ampla ventá por unha lúa que 
deixa ver o interior, ten apuntadas as súas arquivoltas e os capiteis repiten unhas estili
zadas follas . Máis arriba unha imposta en bisel cubría a unión co tellado dun pórtico 
lateral do que quedan as ménsulas nas que e apoian as trabes. A fachada norte queda 
encaixada e, coma na cabeceira, fo¡ necesario rebaixar o terreo para a súa construción. 

Na esquina noroeste levántase, coma nas fachadas do cruceiro da catedral de 
Ourense, unha pequena torre circular á que se engadiu, máis tarde, un corpo de cam
pás cuadrangulares cuberto por unha cupuliña. A fachada principal clivíclese en tres rúas 
e clous corpos . A portada, flanqueada por contrafortes entre os que se tencle un tellacliño 
con arquiños ele medio punto sobre canzorros, nos que se ven varias cabezas, ten as súas 
arquivoltas algo apuntadas. Tellacliños semellantes vense en obras relacionadas cos obra
doiros mateáns ele Ourense e Portomarín. 
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Pinturas murais 

A intervención realizada pola Dirección Xeral de Patrimonio da Consellería de Cul
tura en 1996 sacou á luz interesantes pinturas murais que, en parte, mandou facer o 
prior don Vasco, figurando baixo o seu abadiato Pombeiro, por derradeira vez, no Capí
tulo Xeral da Orde de Clüny, en 1460, onde consta o seu bo estado. 

No muro norte da capela maior represéntase a lamentación sobre Cristo morto, ante 
el está axeonllado e en oración un mon,xe, probablemente o prior don Vasco, cuxo nome 
se le no epígrafe inferior: "Don Vasco prior de Ponibeyro . Era Domini l\II" CCCC" LXII" 
afias'', 1462, que sitúa estas pinturas entre as máis antigas de Galicia ao non abundar as 
anteriores a 1500. Enfronte encóntrase a Última Cea. Cristo e os Apóstolos séntanse en 
rústicos asentos arredor dunha mesa redonda. Sobre ela vense pans e peixes, cun claro 
significado eucarístico, así como outros obxectos. No primeiro plano está Xudas coa bolsa 
penclurada do pescozo; enfronte Cristo. 

Na capela e nave norte tamén houbo pinturas que parecen dun artista diferente ao 
da capela maior. Representan a san Vicente mártir; un Calvario e un Xuízo Final. Este 
presídeo Xesucristo, sentado sobre un arco, amasa as súas chagas e apoia os pés nun 
globo dividido en Asia, África e Europa, como acorría nas maltreitas pinturas de Chou
zán. Á súa clereita, María seguida palas benaventuradas; do outro lado, un cortexo de 
santos varóns encabézao un personaxe barbado que debe de ser Xoán Bautista. Nos extre
mos superiores uns anxos fan soar as trompetas . Baixo dunha liña ondulante represen
tan a resurrección e as comitivas de benaventurados e condenados. Estes murais datan 
ele cara a 15 50 e o seu autor coñecía a pintura hispano-flamenga. 

No primeiro piar da nave norte realizáronse pinturas nas súas diversas caras: unha 
solemne santa Ana con María e seu Filio, o Nacemento de Cristo, un Calvario e unha 
Trindade trono de graza. No piar fronteiro as representacións refírense a un mesmo ciclo 
xa que catro an,xos portan as "arma Cliristi": a lanza, os cravos, a columna da flaxelación 
e a cruz. Estas pinturas datan de mediados ou comezos da segunda metade do XVI e 
nelas deberon intervir varios mestres. 

Na nave sur encóntrase un pequeno retablo que procede da-igrexa de Santo Esteva 
ele Ribas de Sil, para a que o contratou o seu abade, frei Víctor de Nájera, co escultor 
Juan de Angés e o pintor Manuel Arnao. Ao se facer novas retablos para Santo Esteva 
no século /...'VIII este enviouse a Pombeiro, daquela priorado seu. 

Conclusións 

A dependencia de Cluny non tivo consecuencia artística ningunha en Pombeiro. A 
construción da súa igrexa foi complexa e, finalmente, seguiron unhas formulacións máis 
rutineiras cás iniciais . Ao se situar nunha ladeira con pronunciada penden te houbo que 
escavar o sitio para a cabeceira e lado norte. A fábrica debeu de se levantar entre 1200 



e 1220. Destacan a altura das súas ábsidas, o singular espazo que se presentou ante eles, 
a sobriedade ornamental, e os volumes arquitectónicos. Na súa edificación deberon de 
intervir diferentes mes tres , de aí as modificacións ao proxecto inicial e a posibilidade de 
que algún se formara no obradoiro da porta sur da catedral de Ourense. 

A partir de mediados do século A.'V e durante o XVI realizáronse as pinturas murais 
recuperadas en 1996. Estas intervencións, e as de 1992 devolvéronlle o seu antigo 
aspecto, moi diferente do que tiña tras as decoracións de comezos do século XX, que 
completaran en madeira, barro, cal e escaiola os arcos e bóvedas que non se fixeran nas 
naves. 

A Ribeira Sacra e o Miño lucense 

En San Xoán de Portomarín formouse un importante obradoiro cuxos mestres difun
diron algúns presupostos mateanos polas ribeiras do Miño arredor de 1200. En certas 
obras percíbese, tamén, un eco dos mestres que traballaron na catedral de Ourense. 
Existe, polo tanto, unha dobre .vía de expansión de formulacións mateanas que explica 
que nesta zona se localicen obras tan representativas da Ribeira Sacra lucense como 
Santo Estevo de Ribas de Miño, (O Saviñao); Santa María de Pesqueiras, (Chantada); 
San Xoán da Cova e Santo Estevo de Chouzán, (Carballedo). 

Santo Estevo de Ribas de Miño 

Nunha empinada ladeira ergueuse o antigo mosteiro de Santo Estevo de Ribas de 
Miño do que se coñecen escasos e confusos datos dende o século X, aínda que as pri
meiras mencións seguras lense nun inventario de bens da mitra de Lugo do século XII 
e na doazón de diversas posesións que en 1289 efectuou Urraca Fernández ao seu hispo, 
entre as que inclúe o padreado sobre Santo Estevo. 

É posible que a igrexa actual substituíra a outra anterior máis pequena polo que, para 
construíla no mesmo terreo, houbo que escavar o espazo necesario para a cabeceira e, 
no outro extremo, construír unha pequena cripta que soportara a fachada principal e o 
seu acceso, dende o que se divisa unha impresionante paisaxe. Forma tan excepcional 
cripta unha bóveda de canón, en magnífico perpiaño de granito, pechada á fronte por 
un muro en cuxo centro se abre unha porta, non ten, pois, comunicación coa igrexa alta. 
O recurso é único en Galicia e só comparable á cripta do Pórtico da Gloria. A de Ribas 
de Miño é moito máis modesta, pero o concepto e función son os mesmos e demostra 
a vinculación do seu autor co mestre Mateo. 
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Fachada de Santo 
Esteva de Ribas de 
Mi1io 

A planta da igrexa fórmana dous espazos: nave e ábsida. A primeira articúlase en catro 
tramos con arcos diafragmas apuntados que sosteñen o teitume de madeira e cargan 
sobre columnas entregas. Nas follas dos seus capiteis vense eixes perlados e puntos tre
panados, coma noutros de San Xoán de Portomarín e Pesqueiras. Tamén na contrapor
tada de Ribas de Miño se reitera a dependencia de Portomarín xa que o oco central 
flanquéano dúas estreitas portas alinteladas que dan paso ás escaleiras de caracol que 
levan ao corredor existente ante o gran rosetón da fachada, aberto á nave por un arco 

apuntado. De se ter construído a iniciada 
bóveda que cubría a nave a semellanza 
con San Xoán de Portomarín había de ser 
maior. 

A ábsida, non obstante, acusa o influ
xo da capela maior da catedral de Ouren
se, o outro obradoiro mateano presente 
nesta zona. As follas dos capiteis do seu 
arco triunfal, de medio punto, son pare
cidas aos de San Xoán da Cova, pero os 
armarios do presbiterio e a súa ornamen
tación repítense en Pesqueiras. Máis 
arriba ábrense dous rosetóns con decora
ción xeométrica labrada nunha lousa de 
granito. A bóveda de crucería cuatripartita 
non estaba prevista, polo que os seus ner
vios se apoian en ménsulas colocadas nas 
esquinas, solución típica dos seguidores 
do mestre Mateo. Na ábsida destacan os 
tres nichos semicirculares feítos do grosor 
do muro que recordan os da capela maior 
da catedral de Ourense e repítense en 
Pesqueiras . 

No exterior destaca a rotundidade dos volumes da nave e da cabeceira, nítidamente 
diferenciados. Os esveltos contrafortes da nave e a súa localización realzan a elegancia 
das súas producións e lle dan unha fqrte articulación, O beiril da ábsida, con sinxelos 
modillóns que soportan arcos de medio punto, remite a Ourense, e tal organización reí- . 
térase en San Xoán da Cova. Nas ventás vólv'ense ver motivos mateanos. 

A fachada principal é das mellares do románico galega. A súa portada flanquéana 
arcos cegos que indican a existencia de tres naves, distribución inexistente. Esta orga
nización repítea a fachada da próxima igrexa de Dimondi, con certeza inspirada aquí. A 
portada de Ribas de Miño suscitou especial interese pola súa beleza, calidade, icono-



grafías e variedade da súa ornamentación. Os esveltos fustes das súas columnas son de 
mármore do país, o que contrasta co granito do resto, alternancia que se utiliza en con
tadas ocasións e, por exemplo, no propio Pórtico da Gloria. 

As receitas mateanas reitéranse nos capiteis tanto pola súa temática como pola súa 
execución, e o mesmo acorre coas arquivoltas, o seu tratamento e ornamentación, rela
cionables, en particular, coa portada sur de Portomarín e, ao tempo, modelo para a late
ral de Pesqueiras. Maior interese ten a arquivolta menor de Santo Esteva xa que presenta 
sete figuras sentadas, algunhas con instrumentos musicais , que evocan aos anciáns do 
Pórtico da Gloria, aínda que dous levan nas súas mans un disco solar e un crecente luar, 
tema tamén introducido en Galicia polo mestre Mateo, quen o utilizou na cripta e arco 
central da fachada do Pórtico da Gloria, de onde pasou á catedral de Ourense, Porto
marín, Carboeiro e Ribas de Miño. As xambas e ángulo volven remitir a temas e moti
vos de igual orixe. 

Sobre a porta de Ribas de Miño esténdese un telladiño con canzorros nos que se 
apoian arcos de medio punto, nos que abundan os motivos vexetais perfilados por 
diminutas molduras. A distribución porta-telladiño-rosetón na fachada é, unha vez 
máis , a mesma ca en Santiago, Portomarín , Ourense e Carboeiro. O gran rosetón, de 
case catro metros de diámetro , organiza a súa decoración con círculos e alongados 
pentágonos que, outra volta, remiten a Portomarín . A fachada remata coas vertentes do 
tellado. 

Epifanía 

Cara a 1940 encontrouse no adro de Ribas de Miño unha imaxe da Virxe sedente co 
Neno no colo, tallada en pedra policromada. Poi roubada en 1979 e recuperada na Epi
fanía de 1987, casualmente formaba parte desta representación, como confirmaron os 
achados dos reís en 1976-1977 e 1993. O estaren esculpidos en lousas para encaixar 
facilitou a súa reutilización no pavimento. A primeira vez que se expuxeron xuntas foi na 
catedral de Ourense na exposición do ciclo Galicia. Terra Única. 

María ten o Neno no colo, suxéitao coa súa esquerda e, coa dereita, sostén un cetro 
rematado en alcachofa. Viste túnica e manto baüco os que asoman os calzados pés. Co
bre a cabeza cunha touca que cingue unha coroa. O seu Filio vólvese cara á dereita, 
bendice e estende a outra man para recoller o regalo que lle ofrece o primeiro dos reís. 
Entre as torneadas patas do trono asoma un personaxe alegórico que asiste, sorpren
dido, á escena. O primeiro dos magos está xenuflexo, leva unha man á cabeza para se 
despoxar da coroa e coa outra ofrece o seu presente. Boca entreaberta, como se musi
tara algo, poboada barba e longa melena. Un cinto cingue a túnica pero deixa ver a 
perna coas calzas. Os outros dous magos , en pé, esperan a súa quenda, portan os seus 

239 



240 

Virxe e re i da 

Epifan ía de Santo 

Estevo de Hibas de 

i\llifio 

agasallos nunha man e coa outra agarran o manto. Pequenas coroas cinguen as súas 
cabeleiras . A similitude destas pezas co tímpano da Corticela é evidente o que indica
ría que ambas teñen como modelo a do trascoro da catedral compostelá, lamentable
mente desaparecida. 

Conclusións 

A igr~xa de Santo Esteva de Ribas de Miño é unha das mellores obras da arte galego 
dos primeiros anos do século XIII e o seu anónimo autor, ao que ben se podería deno
minar mestre de santo Estevo, -un avantaxado seguidor do mestre Mateo. Ademais de 
coñecer o que Mateo e o seu obradoiro fixera na catedral de Santiago, coñece San Xoán 
de Portomarín e a catedral de Ourense, de aquí as súas avanzadas solucións arquitectó
nicas, temas iconográficos e repertorio ornamental. É posible que algún dos seus cola
boradores difundira en construcións próximas, coma Pesqueiras, algunhas das súas 
peculiaridades. 



Santa María de Pesqueiras 

Case enfronte de Santo Estevo de Ribas de Miño, na beira dereita do río que lle dá 
nome, e no medio dunha fraga de carballos e castiñeiros, érguese Santa María de Pes
queiras, único resto dun antigo mosteiro de beneditinas que fo¡ anexionada ao de Ante
altares en 1515. Antes da igrexa actual houbo outra da que o cóengo Piñeiro e o erudito 
Comide, ambos no século A.'VIII, copiaron un epígrafe hoxe perdido, que mencionaba 
unha restauración realizada en 1120 ou 1121. A beleza do lugar non fo¡ bastante, non 
obstante, para fixar en torno á igrexa aos fieis da parroquia polo que, lamentablemente, 
se encontra abandonada e necesitada dunha intervención que garanta a súa adecuada 
conservación. 

Ten a habitual planta de neve e ábsida únicas que se cobren, unha vez máis, con tei
tume de madeira e bóvedas . A nave ten como trazo máis notable e inusual dous niveis 
distintos, impostos pola pendente natural do terreo, que poucas veces se mantivo: tran
septo das catedrais de Santiago e Lugo e igrexa de Sobrado de Trives. Os capiteis do arco 
triunfal reiteran os clixés mateanos : follas de perfil recortado e eixes perlados . Outros 
parecidos encóntranse en San Xoán da Cova e Santa Eulalia de Búbal. Nos muros do 
presbiterio repítense os armarios que xa se viran en Ribas de Miño así coma as tres absi
diolas na cabeceira, que non se repiten máis. 

A perda da fachada principal en data indeterminada, quizais antes de que Piñeiro e 
Comide copiaran o epígrafe aludido, non alterou os volumes do edificio, no que ten espe
cial interese a súa porta sur na que os motivos utilizados na súa decoración revelan con 
claridade a súa dependencia de Ribas de Miño. 

Outras pezas 

O abandono que sofre a igrexa de Pesqueiras e o infortunio fixeron que nos últimos 
anos desapareceran <lúas pezas de especial importancia. A primeira fo¡ unha pía graní
tica, situada ao carón da porta sur, que roubaron hai uns vinte anos. Tiña unha sucesión 
de representacións figuradas : serea peixe, ave coas ás pregadas, corrente de auga con 
peixes e un personaxe masculino que podería ser un clérigo. A súa labra era basta e dife
rente da dos capiteis do templo. 

A segunda peza era unha preciosa Virxe sedente co neno no regazo, tallada en madeira 
policromada, que se exhibiu por primeira e última vez na catedral de Ourense na expo
sición do programa Galicia. Terra Única en 1997. Pouco despois, o 28 de agosto de 1999, 
ardeu na igrexa de Soilán, á que se trasladara para ser venerada polos seus fieis. Posi
blemente era contemporánea da igrexa, cuxo altar presidira dende os primeiros anos do 
século XIII. 
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Na ábsida quedan unhas pinturas murais da segunda metade do .\'VI. No semicírculo 
da cabeceira represéntase unha Anunciación, e nos laterais do presbiterio a Resurrec
ción e o Xuízo Final. 

e oncliisións 

Santa María de Pesqueiras debeuna construír un artista formado en Ribas de Miño, 
a onde remiten as súas solucións e repertorio ornamental. Para ela tallouse nos primei
ros anos do século XIII a imaxe da Virxe co Neno e a desaparecida pía de auga bendita, 
obra dun rudo canteiro. Tras a marcha das monxas, quizais ao se converter en parroquial, 
cleberon de se realizar as pinturas do presbiterio e ábsida. 

San Xoán da Cova 

A igrexa de San Xoán da Cova pertenceu a un mosteiro de incerta fundación cuxa 
orixe adóitase levar á época prerrománÍca. A primeira alusión podería estar nun docu
mento do ano 96 7. Máis tarde acolleu unha comunidade de monxas beneditinas que en 
1507 pasaron a San Paio de Antealtares. No tímpano da súa porta principal gravouse un 
longo epígrafe, en parte ilexible, no que di que o militar "Petrvs Garsiae" sufragou a súa 
construción dende os alicerces . Levántase tan preto do río Miño que a construción do 
encaro dos Peares obrigou ao seu traslado cara a unha cota máis alta para non quedar 
baixo das augas. Daquela sufriu transformacións importantes nos seus muros e colo
couse como portada norte a que pertencía a unha ruinosa capela acaroada que non se 
trasladou. O autor do proxecto fo¡ o doutor arquitecto Pons Sorolla. 

A súa planta é a habitual: nave única con ábsida semicircular, que se cobre con 
madeira e bóvedas de canón e forno, respectivamente. Un estraño festón ele arquiños 
cingue o seu arco triunfal, cuxo capiteis son similares aos de Pesqueiras. 

A portada principal ten lixeiramente apuntadas as súas arqü.ivoltas e os capiteis nos 
que se apoian reiteran as follas de eixes perlados e perfís recortados de ascendencia mate
ana a través dos das portas do cruceiro de Ourense. Na ornamentación das arquivolta a 
escasa formación do seu autor lévao a cometer certas irregularidades na distribución dos 
motivos que se repiten nas portadas de Atán, situado enfronte, na outra beira do Miño. 
Esta relación confírmaa un dos capiteis da actual porta lateral de Cova, decorado cun 
complexo entrelazo formado por unha serpe, que tamén se ve na porta principal de Atán. 
Os modillóns do beiril da ábsida de Cova sosteñen arquiños de medio punto, coma en 
Ourense, Portomarín e Ribas de Miño, entre outros exemplos. 



Conclusións 

A relación dalgúns dos motivos ornamentais de San Xoán da Cova con clixés mate
anos vistos en Ribas de Mifio e Pesqueiras, dependentes de Portomarín e portadas da 
catedral de Ourense, parece indicar que o seu autor era un artista local formado nun 
cruzamento de tendencias cuxa circula-
ción facilitaba o río Mifio. Tamén se ad-
virte unha perda de calidade con respecto 
das anteriores igrexas e introdúcense os 
arcos apuntados, o que leva a súa obra a 
unha data en torno a 1220-1225, proba
blemente. 

Santo Estevo de Chouzán 

Segundo Yepes o antigo mosteiro de 
Santo Estevo de Chouzán fundouse o 
ano 868, aínda que daquela nada debía 
de conservar a igrexa que obrigase ao seu 
traslado pola construción do encoro dos 
Peares, xa que as "augas alcanzarán a 
cota máxima duns vinte metros sobre o 
terreo no que se asenta'', lese na Memo-
ria de xaneiro de 1953 . Tifia daquela planta cruciforme que a memoria consideraba 
"caso raro no románico rural lucense", aínda que tras o fraslado pasou a ser nave e áb
sida únicas xa que só se salvaron determinados "elementos de valor artístico-arqueoló
xico ... polas dificultades de adaptación ao terreo elixido como nova localización da 
igrexa". 

A ábsida, de cabeceira semicircular, ten elementos de tradición románica e outros 
góticos, o que a data nos séculos XIII e XIV, período de auxe no mosteiro que corrobora 
o epígrafe gravado no tímpano dunha porta, no que se di que o primeiro de abril do ano 
1314 a abadesa Teresa Arias de Páramo fundou esta igrexa, o que indica que se non toda 
si unha parte significativa fíxose a comezos do XIV. Con anterioridade o mosteiro tivera 
unha existencia non exenta dificultades que o fixo depender de Oseira e que terminou 
coa súa anexión a San Paio de Antealtares en 1499, pasando as súas rendas e bens a 
engrosar o patrimonio deste en 1515. 

O traslado, a un lugar de difícil acceso, alterou a planta e non cumpriu o seu obxec
tivos de salvar as pinturas murais. A "Memoria" afirma que "O que constitúe o interese 

Localizac ión da 
igrexa de San Xoán 
da Cava 
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excepcional <leste monumento son as pinturas que decoran os dous fragmentos da 
ábsida, cuxa conservación eremos de capital importancia nunha rexión como Galicia, 
moi escasa nesta liñaxe de manifestacións da arte; e que nas poucas que restan non pre
senta ningunha que se poida comparar coa de Chouzán, nin na súa extensión nin no 
conxunto de escenas que abrangue". Databan de comezos do século J...'VI, pertencían ao 
gótico hispano-flamengo e desapareceron, na súa mafor parte, ao se desprender os !en
zas aos que se trasladaron. 

Esta circunstancia aconsella publicar a descrición que fa¡ a referida Menioria: "A 
decoración pictórica arrinca da imposta que, na súa parte media, corre polos muros da 
ábsida, e cobre toda a bóveda. A da cuberta da bóveda ofrece unha interesante inter
pretación do Xuízo Final, que preside unha imaxe de Cristo Xuíz, cos brazos en alto e os 
pés sobre a esfera terrestre, cuxo hemisferio visible se dividiu en dúas metades, das que 
a parte inferior representa a Europa, e a superior, dividida así mesmo en dúas partes 
iguais, a Asia e África. Aos dous lados do Salvador e no mesmo plano, representáronse 
grupos de mártires e confesores. 

Debaixo desta escena aparecen o ceo e o inferno: aquel, a maneira dunha gran cidade, 
acolle aos elixidos que reciben a san Pedro; neste, varios demos atormentan aos conde
nados en diversas formas. Como trazo pintoresco ternos que sinalar a inclusión no lugar 
dos suplicios dunha muller que aparece cunha xerra na man, e unha cartela que di: "A 
Taberneira". Distribuídos en lugares estratéxicos catro rostros, desmesuradamente incha
dos , en actitude de soprar, representan aos ventas Oriente, Setentrión e Meridiano, e 
varios anxos fan soar as súas trompetas chamando os homes a xuízo. 

Nos muros do tramo resto da ábsida se agruparon diversas escenas que abarcan a 
vida do Salvador dende a última cea ata a súa crucifixión. No muro sur represéntanse a 
cea, a agonía do Harto de Xetsemaní, o Prendemento, Xesús <liante de Caifás e Xesús 
no tribunal ele Pilatos. Os cadros do muro norte, exhiben a Xesús na coroación de espi
ñas, <liante de Herodes, presentado por Pilatos ás turbas, na Flaxelación, camiño do Cal
vario e cravado da cruz. Sorprende a expresión das figuras nalgunhas escenas represen
tadas e o conxunto, enmarcado nun ambiente de inxenuidade; non carece de graza e 
harmonía na disposición das persoas que interveñen en cada un dos cadros". 

Finalmente, acordáronse trasladar: "Elementos da ábsida: arco triunfal completo e 
ventá sobre el; arco faixón de acceso á zona curva da ábsida; columniñas, impostas, bases 
e capiteis ; columnas acaroadas exteripres coas súas bases e capiteis; cornixa cos seus 
canzorros decorados; perpiaño de recercado de ventás e cabezas decoradas que apare
cen sobre eles polo interior. Zócalo interior d~ perpiaños con moldura en baquetón sobre 
o que se asentan as bases das columniñas . Fachada: espadana, remates de esquinais e 
campás. Igrexa: altares, obxectos de culto e pía bautismal antiga". 

Os elementos pétreos permanecen, non obstante as pinturas desprendéronse das 
bóvedas e ao poclreceren os !enzas aos que se trasladaran clesapareceron, só unha 



pequena parte permanece nas bóvedas como testemuños dun traballo mal acabado e un 
abandono prolongado. 

Ao longo des te tramo da Ribeira Sacra do Miño no seu percorrido por terras de Lugo 
constátase a existencia dun número importante de mosteiros que entre o derradeiro 
cuarto do século XII e o primeiro do XIII desenvolven unha intensa actividade constru
tiva na que os mestres coñecedores da arte derivada do mestre Mateo e o seu obradoiro 
deixaron boa mostra dos seus coñecementos e calidade. Aínda a fins do XIII e primeiros 
anos do XIV esta actividade se mantiña en mosteiros coma Chouzán que experimenta
ron nos últimos cincuenta anos máis modificacións ca en toda a súa historia. 
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EXPOÑENTES DA VIDA MONACAL 

TEMPOS MODERNOS E CONTEMPORÁNEOS 





As reformas e ampliacións dos mosteiros 

na Idade Moderna 

Ana Goy Diz 

A reforma dos mosteiros emprendida polos Reís Católicos a finais do século XV 
supuxo a volta das comunidades relixiosas á observancia da regra. Durante séculas, as 
principais casas, tanto beneditinas como cistercienses, sufriran un paulatino deterioro 
moral e material. Á fronte das mesmas estaban os abades vitalicios, verdadeiros señores 
da terra, que repartían as rendas entre parti-
culares en réxime de encomenda, mentres 
que eles, lonxe do mosteiro, gozaban da desa
fogada posición económica que lles brindaba 
o cargo. Debido a esta lamentable situación, 
os vellos cenobios foron perdendo o papel 
económico, relixioso e cultural que desempe
ñaran en épocas pasadas e quedaron reduci
dos a explotacións agropecuarias de baixo 
rendemento. 

Carentes en moitos casos de función, as 
comunidades foron abandonadas á súa sorte 
e os grandes mosteiros víronse reducidos a un 
puñado de monxes que, incapaces de manter 
as casas en condicións, vfan como estas ter
minaban por se arruinar. 

A viaxe a Galicia dos Reís Católicos en 
1486 1 foi un revulsivo, porgue permitiu aos 
monarcas coñecer directamente a difícil situación que vivían as abadías galegas e adop
tar a decisión de impulsar un proceso de reforma que permitira sanear o estado das aba
días, ao tempo que contribuiría a reforzar o poder real. 

Moitos <lestes mosteiros encontrábanse enclavados na chamada Ribeira Sacra, unha 
ampla zona bañada polo río Miño e o seu afluente, o Sil, que dende tempos remotos fora 
especialmente atractiva para as comunidades relixiosas, que elixiron estes escarpados 
vales para instalar as súas casas. Tanto os beneditinos como os cistercienses contaron 
con ilustres representantes na comarca. Así, os monxes negros ocuparon os mosteiros 
de Santo Esteva e Santa Cristina de Ribas de Sil, San Pedro de Rocas, Santo Esteva de 
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Ribas de Miño, San Vicente de Pombeiro, San Pedro ele Chouzán, San Xoán de Cova, 
Santa María de Pesgueiras, San Fiz de Cangas e San Xiao de Lobios, mentres que a Or
cle do Císter explotaba os de Ferreira de Pantón, Montederramo e Xungueira de Espa
clanedo. Tanto uns coma outros elixiron as solitarias paisaxes da zona para levantar nelas 
as súas casas, repoboando desta forma unha extensa comarca onde introduciron o cul
tivo da vide e a produción de viños. 

A transformación das fábricas medievais na Época Moderna2 

A partir do proceso de reforma emprendido pola Coroa, tanto os mosteiros benedi
tinos como os cistercienses iniciaron un período de transformación que significou, na 
maioría dos casos, a ampliación das súas dependencias comunitarias ata dobrar a súa 
capaciclade. En principio, poderiamos pensar que este crecemento obedeceu ao incre
mento que experimentaron as comunidades regulares tras a volta á observancia, aspecto 
estudaclo por Rey Castelao3; pero esta non fo¡ a única razón, pola que debemos ter en 
conta outra serie de elementos , sen clúbida significativos na evolución da estrutura dos 
edificios comunitarios. 

Neste sentido, debemos considerar que, a raíz da incorporación dos diferentes ceno
bios á Congregación de Castela, introclucíronse cambios na organización da vida comu
nitaria que afectaron directamente á organización dos espazos dentro do mosteiro. 
Resulta evidente, como sinalou García Cuetos4, que cada casa presentará as súas par
ticularidades, pero vanse dar unha serie de constantes nas formulacións xerais ele todas 
estas obras que se repetirán en boa parte delas. 

Na maioría das abadías, as obras comezaron pola consolidación e reforma dos edifi
cios comunitarios, para, unha vez saneados, emprender proxectos máis ambiciosos, pero 
tamén menos urxentes, como a renovación dos templos ou a duplicación dos claustros. 
Os labores construtivos non se iniciaron ele inmediato, tras a incorporación á Congre
gación de Castela, porgue primeiro foi necesario garantir as fontes ele financiamento e 
contar cunha economía que permitira o investimento dunha boa parte destes ingresos 
na realización das obras. Polo tanto, a renovación dos nosos mosteiros, ese proceso ao 
que fa¡ referencia Torres Balbás5 canelo sinala que "a partir do século J...'VI e ata ben 
entrado o XIX póclese clicir que( ... ) non cleü;ou ele soar o cicel dos canteiros dando forma 
á peclra'', obecleceu a un plan preconcibido gí.ie sen grandes diferenzas aplicouse tanto 
nas abadías beneditinas coma nas cistercienses ele toda a nosa xeografía. Neste sentido, 
á marxe ele estudios individualizados de cada mosteiro, imprescindiqles por outro lado, 
é necesario facer un esforzo para transcenderás análises localistas e entender este pro
ceso como un fenómeno que afecta no seu conxunto ao monacato na Idade Moderna. 



Ben é certo que non partimos de cero e que existen interesantes traballos que afonda

ron nalgúns clestes aspectos6, pero consideramos que esa vfa ele investigación debe de 

se seguir a explotar porque nos permitirá un coñecemento máis preciso dos obradoiros 

e dos artistas qu e interviron nisto. 

En tocios os casos, á marxe de actuacións moi puntuais, as comunidades relixiosas 

comezaron a modernización dos seus mosteiros polos edificios conventuais, é dicir, polo 

claustro e a serie ele espazos que se localizan na súa contorna. Daquela, a maioría das 

abadías galegas, incluídos os cenobios da Ribeira Sacra, dispoñían clun único claustro 

acaroado a un dos muros do templo ; ao seu redor tiñan lugar todas as actividades fi,"Xa

das pola regra e na súa contorna localizábanse as principais dependencias do mosteiro. 

lsto propiciou que as obras comezaran de forma coetánea nas diferentes abadías da zona, 

aproximadamente cara a 15657 no caso ele Santo Estevo ele Ribas de Sil , e uns anos máis 

tarde no ele MonteclerramoS, o cal xustificaría as analoxías existentes entre ambos . 

Como o claustro regular era un espazo des tinado ao retiro, a meditación e a oración, 

adoitaba invitar ao recollemento e á reflexión, o que se reflectía na estrutura cunha arti

culación de ocos máis pechada cá dos claustros da hospedaría9. 

O primeiro que se construíu na zona da Ribeira Sacra fo¡ o chamado claustro regu

lar ou dos Bispos do mosteiro de Ribas de Sil. Segundo recolle Duro Peña 10, en tempos 

de freí Miguel de Zamora (1562-1564) cleclarouse un violento incendio no edificio que 

arruinou toda a súa estrutura. O abade fo¡ deposto e ata Santo Estevo trasladáronse, 

como visitadores da orde, freí Hernando de Medina, abade de San Martiño Pinario, e 
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freí Juan de Corcuerasl 1, que foron os encargados de sentar as bases da reconstrución 
de todo o conxunto. 

Os traballos comezaron de inmediato porque o Jume arrasárao todo e os monxes no 
contaban con celas nas que se instalar. Posiblemente fo¡ daquela cando a comunidade 
contratou a Diego de Is!~ 12 para que dirixira as obras . Este era un mestre de cantería, 
oriúndo de Bizkaia e vinculado co círculo do arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón, que, 
probablemente, como apuntou Cruz Valdovinosl3, en 1566 estaba a traballar na elabo
ración dun informe pericial sobre a ponte de Viveros (Madrid), unha obra que lle foi 
adxudicada xunto a Andrés de Azola e que consistiu en reforzar a citada ponte. 

Nunha data imprecisa, Diego de Isla trasladouse a Galicia e empezou a traballar ao 
servizo da comunidade de Ribas de Sil. É posible que iso ocorrera a fins da década dos 
anos sesenta, porque en 1577, ao acudirá licitación das obras da ponte de Caldas de 
Reís (Pontevedra), di ser aparellador da obra de Santo Estevol4. Probablemente os bene
ditinos contrataron a Diego de Isla porque lles foi presentado por algún mestre de obras 
de confianza da orde, xa que ese era o sistema de contratación máis frecuente . Neses 
momentos, é posible que a comunidade de Ribas de Sil acudira a pedir consello ao abade 
do mosteiro de Celanova, coque existía unha fluída relación. Por esa época, á fronte das 
obras dese mosteiro, estaba Juan Ruiz de Pámanesl5, outro canteiro vinculado a Hon
tañón, que dende 1557 dirixía as obras de restauración da catedral de Ourense e que en 
1664, sen do mestre do mosteiro de Celan ova asume un proxecto de reforma no mos
teiro de San Xoán de Poio (Pontevedra). Afortunadamente a nosa hipótese pódese con
firmar grazas a unha noticia que conservamos, publicada hai anos por Duro Peñal6, na 
que se informa de que, en tempos do abade Diego de Osorno (1566-1568), o canteiro 
do couto de Ribas de Sil, Juan Francés, aforou un solar pertencente ao mosteiro no que 
construíu, á súa costa, unha casa que foi taxada por 'Juan de Pamanes, niaestro de can
tería e Pedro Ruiz, maestro de carpintería del monasterio de Oseira". Este dato demostra 
que incluso para asuntos menores, como pode ser a valoración dunha casa pertencente 
ao mosteiro, os monxes recorren ao ditame dun arquitecto de prestixio para que os ase
sore convenientemente. 

Descoñecemos o nome do arquitecto que proxectou a reforma do claustro dos Bis
pos. na bibliografía existente se defendeuse a participación de Di~go de Isla na obra, 
aspecto que compartimos, pero eremos que o papel que desempeñou foi o dun simple 
aparellador que segue trazas alleas. Era moi habitual na época que cada mosteiro con
tara cun mestre de cantería, avezado r'ia arte da construción, que se encargaba exclusi
vamente da execución duns proxectos non déseñados por el. Periodicamente, o mestre 
de obras, autor das trazas, visitaba a construción e supervisaba o seu desenvolvemento 
para que todo se realizara segundo as condicións pactadas. Desta maneira cada orde con
taba cun mestre de confianza que proxectaba e supervisaba a maioría das obras que se 
estaban a contratar. Os beneditinos contaron con arquitectos de prestixio, como Juan de 



Badajoz o Mozo e Rodrigo Gil de Hontañón, que interviron no próximo claustro regular 
do mosteiro de Celanoval 7. Os cistercienses galegos encomendaron a reforma das súas 

maltreitas abadías ao mestre asturiano Juan de Cerecedo o Mozo, quen, á súa morte, en 
1559, dirixía os proxectos de mellora dos mosteiros de Melón, Meira, Montederramo, 
Oia e San Clodio, entre outrosI B. En 1575, Juan de Herrera o de Gajano di no seu tes

tamento que ten ao seu cargo obras nos mosteiros de Monfero, Sobrado e Celanova. 

Tras o seu falecemento , o portugués Mateu López faise con parte dos seus proxectos, 
chegando a dirixir as obras de Celanova, Armenteira, Poio, Lérez, Tenorio, San Martiño 

Pinario e San Paio de Antealtares . Case polas mesmas datas , en 1595, Gaspar de Arce 
o Vello declara ser mestre de obras de Oseira, Armenteira e San Francisco de Ourensel9. 

Tamén era frecuente, en momentos nos que non había unha grande actividade cons

trutiva , que os mosteiros , ao se presentar un problema <leste tipo, recorreran á inter
vención dun perito para que dera a súa opinión sobre algún aspecto . Un referente 
importante entre as casas beneditinas era o mestre de obras do mosteiro de San Mar

tiño Pinario de Santiago e entre as cistercienses, o mestre de Oseira ou Sobrado. 

Pero volvendo ao caso do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, podemos enga
dir que o labor de reedificación proposta polos visitadores da Orde non consistiu sim

plemente na reforma do claustro regular, senón tamén na reconstrución das celas e a 

ampliación do mosteiro coa erección dun segundo patio. 
A reforma do claustro medieval conseguiu cambiar a súa imaxe de acordo cunha nova 

estética. A galería inferior cubriuse con bóvedas de crucería con cruceiros e terceletes 

en cuxas interseccións se dispLLxeron as claves decoradas con motivos de moi diferente 

proxenie20. Cara ao patio levantáronse uns contrafortes prismáticos, reforzados nas 

fachadas oriental e norte, que se estilizan segundo ascenden ata rematar en pináculos 
estilizados . No claustro baixo aproveitáronse os arcos románicos de principios do século 

XII , procedentes do claustro medieval, que se inseriron na nova fábrica. 

No claustro alto a solución dos arcos carpaneis sobre pilastras non puido evitar que 
se evidenciara a irregularidade existente entre os tramos de cada unha das bandas. O 

conxunto rematouse cun remate en pedra que recorda o empregado no claustro da cate

dral de Santiago ou na igrexa da Trindade de Ourense, como sinalou Duro Peña21 . Esta 
analoxía pode ir máis alá do puramente formal, porque en Santo Estevo vai traballar na 
obra do claustro un mestre chamado Juan Coterón, o autor da traza do remate do tem

plo ourensán da Trindade ( 15 71) que executou J ácome Moure22. A formación de Cote
rón parece estar vinculada a Rodrigo Gil de Hontañón, para quen traballa na catedral 

de Ourense. 
Os labores construtivos debéronse iniciar en torno a 1570-1572, xa que sabemos, 

grazas a dous contratos que conservamos, que cara a 1574 xa se estaba a traballar na car

pintería. Concretamente este mesmo ano entregáronse 70 ducados ao carpinteiro Anto
nio González de Fontevigilde por "cierta obra del quarto que nuevamente se hace en el 
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dicho nionasterio para cinco celdas"23, que non era outra que o armazón do tellado e o 
faiado. Dous anos máis tarde, en tempos de freí Bieito de Gaona, pagóuselle ao carpin
teiro Ramón Núñez, veciño de Celanova, a obra de madeira de "altos e bajos de los qua

tro corredores del claustro en la obra de cantería que al presente hace Diego de Isla"24. O 
proxecto completaríase c_oa "hechura de dos techos", un sobre os primeiros arcos e outro 
sobre os segundos, o cal parece indicar que en 1576 aínda non se levantaran as bóvedas 
da galería inferior. Na actualidade aínda se poden apreciar no interior dos corredores do 
claustro as cornixas sobre as que se asentou orixinalmente o teito de madeira. 

Poucos anos deberon de transcorrer 
entre estas obras e o momento no que 
os monxes decidiron cubrir con bóvedas 
de granito as galerías deste patio, porque 
en 1595, cando Diego de Isla firmou as 
condicións para a obra do claustro pe
queno, comprometeuse a reparar as dos 
tramos extremos da galería setentrional do 
claustro regular25 e en 1600, o canteiro 
Alonso Rodríguez26 reconstrúe tres tra
mos de crucería, o cal demostra que por 
aquel tempo xa existían. As referencias 
a reparacións e mellaras son continuas 
durante os séculas XVII e XVIII. Por exem
plo, en 1653 , sendo abade, freí Diego 
Muñoz contratou ao canteiro Jacinto de 

Vite, veciño de Celanova, para "coniponery aderet;;ar el claustro principal", levantando os 
seus muros todo arredor unha vara castelá de catro cuartas; ademais tería que dezaseis 
pirámides novas cos seus "garbones"27. 

Contemporáneo do claustro regular de Ribas de Sil é o de Montederramo. Os labo
res de renovación iniciáronse nesta abadía coa construción dun novo claustro sobre as 
ruínas do anterior. Na obra conviven elementos góticos, algúns de orb.:e portuguesa, con 
outros nos que podemos falar dunha asimilación renacentista. Ademais presenta certos 
elementos, como a decoración calada que adorna os tímpanos dos arcos da galería infe
rior, que recordan á que se utiliza no claustro da Colexiata de Xunqueira de Ambía28. 

Cando se inicia o proceso de ren~vación arquitectónica no mosteiro de Montede
rramo, estaba á fronte das obras o mestre trasinerán Juan da Sierra o Vello, cabeza dunha 
dinastía de canteiros que traballarán en Galicia ata aproximadamente 1632. 

Dende as investigacións de Ferro Couselo véuselle atribuíndo a este mestre a auto
ría das trazas do claustro, non obstante, hai pouco tempo, García Cuetos29 demostrou 
que o proxecto ele reforma do mosteiro de Monteclerramo, o mesmo có de Melón, San 



l. Fachnda dn igrcxn (1607- 16 10) 

2. Coroa lto 

3. Nm·c do E\'anxco(l599- 1608) 

4. Na\'C Central ( 1599- 1608) 

5. Na\·c tb Epístola ( 1 599- 1608) 

6. Crucciro ( 1599- 1609) 

7. Capela l\ laior ( 1609- 1630) 

8. Capelas menores ( 1599- 1630) 

9. Deambula1orio (16 14) 

10. S:mcristfa (1609- 1632) 

11 . Porta de acceso ao claustro 

12. Porta do cemitcrio 

13. Fachada do mosteiro 

14 . Portería 

1 5. Claustro da Portería ou da Hospedaría ( 1578) 

16. Dependencias do abade 

17. Pasadizocntrc claustros( l 578) 

18. Portada de acceso ao claustro regular 

19. Esc:ilcira 

20. Clauslro regu lar. Primciro carpo (ca. 1560). 

Segundo carpo ( 1 578-1 595 ) 

2 1. lnscrición no lado oeste do claustro alto ( 1 578) 

22. lnscrición no bdo norte do cbus1ro alto ( 158 1) 

23. lnscrición do lado su r do clau stro alto (1585) 

24. Escalcira principal ( 1595) 

25. Sala capi ttilar(l595) 

26. Locutorios ( 1595 ) 

27. Torre 

28. Cociña 

29. Rcfcc1orio ( 1595) 

Clodio, Meira ou Üia, responde a un plan xeral que a Congregación Observante de Cas
tela encargou ao arquitecto Juan de Cereceda e que este, cando marre en 1559, deixa 
polo menos determinado nos seus aspectos máis destacados. Polo tanto, Juan da Sierra 
o Vello, como o seu aparellador e home de confianza, asume a dirección dunhas obras 
que foran trazadas polo arquitecto asturiano. 

Ao proxecto de Cerecedo pó_dese atribuír a concepción xeral do claustro, con esa arti
culación do piso inferior mediante galerías abovedadas que presentan cara ao patio rús
ticos contrafortes troncopiramidais , cuxa función é contrarrestar as presións exercidas 
polas bóvedas. No segundo corpo introdúcese un ritmo binario cando se duplica o 
número de tramos . Este presenta en alzado unhas arcadas de medio punto que se apoian 
sobre xambas casetonaclas. 

Segundo as elatas que aparecen inscritas en cada un dos lados do piso superior do 
patio, as obras iniciáronse pola galería occidental, aquela que está acaroada ao claustro 
da hospedaría , que se constrúe ao tempo ca es te, en 1578; continuaron polo lado seten
trional, o que es tá pegado á igrexa, que se completa en 1581 , e en 1585 posiblemente 
remataron o lenzo meridional , que comunica coa horta. Para daquela só faltaba por con
cluír o lacio oriental , onde se encontraba a escaleira, e no que debeu traba llar Juan de la 
Sierra ata completar a obra en 1594, porque nesa data o abade de Montederramo con
fíalle o lousado do claustro e o aderei;o da escaleira principal, labores que realizou en 
colaboración co canteiro Antonio Vázquez30. 

Traza do mosteiro 
de Montederramo. 
(Fra nco Taboada, 

J\llonosterios y co11ven
tos de Golicio, Xunla 

de Galicia, Santiago, 

2002) 
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Polo anteriormente exposto, podemos considerar que os claustros regulares de Santo 
Estevo de Ribas de Sil e de Montederramo responden a unha tipoloxía de patio rena
centista que deriva das formulacións arquitectónicos de Juan de Badajoz e de Rodrigo 
Gil de Hontañón, os dous mestres quemáis inflúen nese momento no desenvolvemento 
da arquitectura galega. _ 

Fronte <lestes modelos, habería que considerar os claustros regulares de Ferreira de 
Pantón e Xunqueira de Espadanedo, que non responden ao mesmo esquema que ana
lizamos. Neste caso trátase de abadías cun nivel de rendas menor e que estaban habi
tadas por comunidades máis reducidas; quizais por isto presentan unha estrutura máis 
sinxela, xa que carecen de abovedamento e prescinden dos contrafortes na fachada, o 
que simplifica todo o proceso construtivo. 

No caso de Ferreira de Pantón, estamos ante un mosteiro de monxas cistercienses e 
a súa distribución é diferente á da orde masculina. Os edificios comunitarios non se dis
poñen en ángulo coa fachada da igrexa31 porque carece dela; no seu lugar, o acceso ao 
templo faise a través de dúas portas laterais ; a das monxas encóntrase no claustro e a 
dos fieis no ángulo que o muro da igrexa forma coa fachada monástica. A partir desta 
distribución, todas as dependencias varían con respecto da organización canónica, cues
tión que se debe ter en conta ao analizar o conxunto. 

O claustro de Ferreira de Pantón, coas súas arcadas sobre columnas na planta infe
rior e a súa galerías de zapatas no piso superior, presenta un esquema que sen grandes 
variacións se repite nos claustros da hospedaría dos mosteiros de Montederramo, San 
Clodio e Melón e que podemos vincular aos obradoiros de cantería derivados de Juan 
de Cerecedo que, en torno a 15 75-1590, están intervindo nas principais casas do Cís
ter32. A influencia destes modelos obsérvase na concepción dos capiteis xónicos co vaso 
liso ou decorado con estrías ou motivos xeométricos, derivados dos patróns alcarreños e 
que encontramos sen grandes variacións no claustro da hospedaría de Montederramo. 

De todos estes claustros, o de Xunqueira de Espadanedo é o máis sinxelo e a súa con
cepción, presenta en alzado un~a dobre arcada en ambas as plantas sobre columnas tos
canas de fustes monolíticos que soportan o peso duns arcos cuxas doelas non están 
molduradas. Sobre este claustro, do que só se conservan completas dúas das coxías e 
unha fragmentada, non se localizaron ata a data referencias documentais que permitan 
datalo, simplemente se descubriu unha inscrición coa data de 166333, no antepeito 
dunha das ventás do claustro alto, que na nosa opinión fa¡ referencia concreta á colo
cación dun dos dous reloxos de sol que aínda se conservan embutidos nos antepeitos 
centrais do lado norte. Baseamos esta opinión na análise morfolóxica da obra, que parece 
ser produto dun obradoiro de fins do século XVI que coñece por referencias os modelos 
dos cortiles italianos pero que carece dos rudimentos da linguaxe artística para materia
lizalos no granito. Proba disto é o tipo de capitel toscano que utiliza, no que o equino e 
o ábaco quedan reducidos a unha simple moldura. Solucións similares ás adoptadas en 
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l. Escalcira neoclásica (1 80 1) 
2. Fachada da igrcxa ( 180 1) 
3. Coro alto 

·l. Nave maior-

5. Naves latcrais 

6 . Porta norte de época román ica 

7. Porta de acceso dende o claustro 

S. Capela maior 
9 . Capelas latcrais 

JO Sancristía 
11. Restos do deambulatorio 
12. Claustro regular 

13. Ahardoclaustro 

14. Fachada do mostciro 

15 . Portería 

16. Dependencias abaciais 

17. Escalcira principal 

18. Restos das arcadas do claustro da hospedaría 

19. Canes 

Xunqueira de Espadanedo encontrámolas nos claustros das abadías beneditinas de San 
Salvador de Lérez e San Pedro de Tenorio34, que se erixiron por estas mesmas datas . 

No arrinque da galería oriental consérvanse os restos dun altar pétreo que nos pode 
axudar a datar a obra. Este articúlase a partir dun arco impostado de medio punto coa 
rosca casetonada que se apoia en pilastras decoradas cun festón afundido. Pola súa traza, 
este altar pódese vincular ao obradoiro de Juan de Cereceda, encabezado en Galicia pola 
familia dos Sierra, que en torno a 1580 están adoptando este esquema nas portas que 
se abren nas galerías dos claustros dos nasos mosteiros. Quizais palas súas analoxías, 
poidamos relacionar este exemplo coa porta de acceso á sala capitular do mosteiro astu
riano de Valdediós, onde traballa Cereceda e o seu obradoiro35. 

Tanto nos mosteiros beneditinos coma nos cistercienses, dende o claustro regular 
accedíase directamente á igrexa, o cal permitía, a seguir co ritual romano, que algunhas 
celebracións se iniciaran cunha procesión palas galerías do claustro. A entrada ao tem
plo facíase a través dunha porta monumental ricamente decorada tanto cara ao patio 
como cara ao interior da igrexa, como podemos ver no mosteiro de Ribas de Sil e de 
Montederramo; sen dúbida o exemplo máis logrado é o deste último, que conserva no 
claustro unha bela portada de gusto renacente, rematada polo escudo da Congregación 
de Cas tela e datable cara a 1594. Esta porta correspóndese no interior da igrexa con 
outra portada monumental realizada, en opinión de Vila Jato36, entre 1620 e 1632, e na 
que se representa, na parte superior das pilastras estriadas, o tema da Anunciación, men-

Traza do moste iro 

de Xunqueira de 
Espadanedo. 

(Franco Taboada, 

JVIonasterios y conven
tos de Galicia , Xunta 
de Galicia, 2002) 

257 



258 

Vista xeral do mos
teiro de Xunqueira 
de Espadanedo 

tres que no remate aparece a imaxe do Padre Eterno presidindo o frontón. Do outro lado 
do cruceiro está a porta do cemiterio, que repite a mesma estrutura, combinando ele
mentos de gusto clasicista en unha obra retardataria, datada por unha inscrición en 1682. 

En Xunqueira de Espadanedo aínda se conservan as dúas portas románicas que se 
abriron no cruceiro da igrexa, unha no lado norte e outra no sur. Esta última é a que 
comunicaba o templo co claustro e aínda que se rriodificou cando se construíu este, 
aínda existe. 

Acaroada á cabeceira da igrexa e man
tendo unha comunicación directa con ela 
encontrábase a sancristía, unha depen
dencia de amplas proporcións, abovedada, 
que responde a unha formulación centra
lizada e que adoita presentar arcadas nos 
seus muros, polo menos nun dos seus 
lados, como acorre en Xunqueir? de Espa
dariedo, para dispar nelas as caixoneiras 
destinadas a gardar tanto as vestimentas 
coma os ornamentos litúrxicos. A primeira 
que se construíu fo¡ precisamente esta, 
que data de finais do século XVI, proba
blemente coetánea ao claustro regular. 

Segundo o padre Yepes, en tempos do 
abade Tomás Moyo ( 1584-1586), nomos
teiro de Santo Esteva fixéronse moitas 
obras, como a sancristía, acaroada á capela 
norte da cabeceira da igrexa37. A esta 
accédese dende o claustro, a través dun 
espazo coñecido como antesancristía, que 
en 1640 os canteiros Andrés Lorenzo e 

Domingo Villar se encargaron de restaurar, segundo a inscrición que aparece nun dos 
plementos. É posible que daquela se retocara tamén a sancristfa38. 

A comezos da centuria seguinte iniciáronse as obras da sancristía de Montederramo, 
erixida ao mesmo tempo cá igrexa. Ei;i 161 7 estaba á fronte das mesmas Pedro de la Sie
rra quen, seguindo trazas de Simón de Mosteiro, se ocupou da súa realización. En 1619 
volteouse a bóveda e aproximadamente un ' ano máis tarde reiniciáronse as obras, que 
concluíron finalmente en 163239. O resultado é unha sancristía ao máis puro estilo cla
sicista tanto no tratamento dos muros coma no sistema de abovedamento. 

A seguir, no claustro cara ao nacente, mantendo a mesma orientación que o templo, 
encontrábase a sala capitular, que era a estancia máis importante da casa, despois da 



igrexa, polos diversos usos aos que estaba destinada. Nela cantábase o martiroloxio 
romano, seguido das preces, chamada de Prima, e un capítulo da Regra de San Bieito 
que o abade explicaba a continuación á comunidade. Ademais celebrábase o capítulo de 
culpas ou de corrección fraterna, e utilizábase para outros moitos actos comunitarios, 
como a toma do hábito40. Adoitaba ser unha sala de aspecto nobre, ampla e con cabida 
para toda a comunidade. Ningunha das que se conservan na Ribeira Sacra pode ser com
parable coa sala capitular do mosteiro de Oseira, unha obra excepcional dentro do seu 
xénero pola súa calidade e beleza, pero 
resulta interesante, por exemplo, a do mos-
teiro de Montederramo, que se encontraba 
entre a escaleira e o locutorio, e estaba 
orientada ao leste. A obra fo¡ contratada a 
Juan de la Sierra41en1594, é dicir, unha vez 
que completara a construción do claustro 
alto; pero no transcurso da mesma é posible 
que a obra se retrasase e finalmente se fixese 
cargo dela Pedro de la Sierra quen, seguindo 
quizais as indicacións de Simón de Mos
teiro42, ensaiou un cambio tipolóxico ao con
figurar este espazo como unha dependencia 
cadrada, cuberta por unha bóveda artesoada 
de equilibrada factura máis próxima aos gus
tos clasicistas da época. Na fronte do recinto 
aínda se conservan <lúas ventás rectangula
res con dobre caída que permitían a ilumi
nación da sala. 

A sala capitular de Santo Estevo de 
Ribas de Sil, moi alterada debido ás sucesi
vas reconstrucións que sufriu o edificio, pre
sidía a galería oriental. Foi erixida tras o incendio de 1562 e estaba orixinalmente cuberta 
con bóvedas de crucería. 

No caso de Xunqueira de Espadanedo non conservamos a sala do capítulo, xa que se 
localizaba na parte do edificio que se perdeu. 

A continuación desta localizábase o locutorio, que era o lugar onde os monxes dei
xaban as súas cugulas e escoitaban a distribución que do traballo de cada día facía o 
abade. Na súas proximidades adoitaba estar o antigo scriptoriuni, que nesta época fun
cionaba como unha sala de estar, e o calefactorio, un lugar especialmente apreciado polos 
mom~es no inverno. De todas estas dependencias non nos quedan restos significativos 
en ningunha das principais abadías . Sabemos, non obstante, polo Libro de Gastos do 

Mosteiro de Santo 
Esteva de Ribas 
de Sil 
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mosteiro de Montederramo, que en 1595, Juan de la Sierra estaba a traballar no corre
dor, secretas, calefactorio e dormitorios dos morDces43. 

Na parte oposta á igrexa, encontrábase o refectorio e nas súas proximidades, a cociña. 
O comedor dos monxes en época moderna é unha estancia lonxitudinal qu.e se desen
volve paralela á galería do claustro, abandonando a disposición transversal que imperara 
en época medieval. Nun dos lados maiores encontrábase o púlpito, dende o que o lec
tor recitaba durante a comida os textos sagrados, e nun dos menores, a pía da auga que 
substitúe aos lavabos que adoitaba haber nos claustros medievais. Era habitual que estes 
mosteiros contaran cun refectorio para os monxes e outro para os novizos. Nese caso 
ambas as dependencias adoitaban estar próximas e, ao tempo, preto da cociña. 

O mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, seguindo a distribución canónica, dis
puxo dun refectorio na zona norte do claustro regular at.a finais do século XVI, pero, en 
tempos do abade freí Mauro de Salazar, a comunidade decidiu derrubar os chamados 
"quartos viejos", onde se encontraban a cociña e o comedor, e construír no seu lugar un 
claustro, coñecido como claustro pequefio, en torno ao que se disporían pa_rte destas 
dependencias. Esta ampliación determinou que o refectorio tivese que mudar á ala orien
tal do claustro pequeno, mentres que a cociña se disporía a continuación na ala seten
trional. Nas condicións da obra que o abade fixa con Diego de Isla en 1595, establécese 
que o mestre terá que construír dúas portas, unha para o acceso dende o claustro ao 
comedor e outra á cociña. Así mesmo, establécese que o novo refectorio será unha 
dependencia rectangular, cu berta cunha bóveda de canón e con ventás ,de dobre caída 
abertas no muro oriental. Sería ademais obriga do canteiro trasladar ao novo refectorio 
"el púlpito del refectorio viejo y volverlo a poner en la parte que cae a la liuerta"44. Esta 
obra, xunto con outras menores, fo¡ contratada o 4 de marzo de 159745. Nas proximi
dades do comedor encontrábase a cociña e, entre esta e aquel, unha escaleira que per
mitía o acceso dos monxes ao comedor. 

Dentro do mosteiro, as cociñas adoitan ser fáciles de identificar porque conservan 
unha gran cheminea no centro: Era habitual que dispuxeran de auga corrente, e no seu 
redor localizábanse unha serie de dependencias auxiliares destinadas a almacenar os ali
mentos . Para evitar, na medida do posible, o risco dun incendio, nas·cociñas non se uti
lizaban teitumes de madeira senón un sistema de cuberta mediante bóvedas de pedra 
que opuxeran unha certa resistencia ao lume e evitaran a súa propagación polo resto do 
edificio. A este esquema responde a c,ociña de Ribas de Sil, construída no extremo seten
trional do conxunto, dominando a ladeira ata o río. O fogar ou lareira encontrábase no 
centro e, sobre el, a cheminea que se apoiaba en catro columnas. Cremos que pola súa 
morfoloxía esta obra pódese vincular ao obradoiro que levanta o claustro pequeno. 

O mosteiro de Ferreira de Pantón tamén conserva a súa vella cociña, datada en 
178846, que se encontra ao carón da torre, nunha localización moi similar á de Ribas de 
Sil. Na actualidade, a comunidade xa non a utiliza pero mantense. 



Segundo referencias documentais, sabemos que en 1609, o abade de Montederramo 
aboou a Juan de la Sierra e aos seus oficiais 50 ducados pola obra da cociña, sen que 
poidamos precisar máis detalles47. 

Como defendemos ao longo <leste traballo, coa incorporación das comunidades á 
reforma, os mosteiros non retornaron aos principios de austeridade dos primeiros tem
pos, porque, cadrando co renacemento moral da disciplina monástica, estas ordes qui
xeron facer das súas casas un exemplo de grandeza e magnificencia, que se expresa a 
través das arquitecturas, as artes plásticas, a música, a liturxia, a-devoción popular e a 
mística. Debido a este cambio de formulacións, as edificacións medievais resultaban 
pobres e incómodas para os novos profesos, polo que se procede á súa renovación. Entre 
os cambios que máis influíron na distribución das dependencias conventuais, podemos 
sinalar o abandono do dormitorio comunal, característico da época medieval, en bene
ficio das grandes celas individuais, que daquela só utilizaban as ordes mendicantes. Os 
cistercienses, grandes defensores do traballo individual dos monxes, defenderon, espe
cialmente a partir da difusión das ideas de freí Martiño de Vargas4B, o uso das celas indi
viduais porque consideraban que contribuían á formación persoal do relixioso. O mesmo 
argumentaban os beneditinos, que dende 1419 contaban cunha bula de Martiño V que 
Iles permitía adoptar este sistema nos seus cenobios. 

Ata este momento, os dormitorios comunitarios localizábanse nos claustros altos dos 
mosteiros, por ser esta a zona máis resgardada do frío e illada da humidade da planta 
inferior. As celdas individuais conservaron a mesma localización, aínda que ocuparon 
unha superficie notablemente maior, o que determinou un crecemento dos quartos des
tinados a dormitorio dos monxes. As celas ordenáronse a modo de coroa, arredor do piso 
superior do claustro regular, o único que ata daquela existía nos mosteiros medievais e 
que mantiña comunicación directa co templo. Esta nova localización do dormitorio obri
gou a desprazar parte das dependencias que ata ese tempo se encontraban no piso alto 
do claustro, como a hospedaría, a cámara abacial ou a botica, buscando para elas unha 
nova localización. Xurdiu así a necesidade de crear un segundo patio en torno ao cal se 
distribuíran todas estas estancias. 

Sabemos que en Ribas de Sil , tras o incendio de 1562, fo¡ preciso reconstruír con 
gran celeridade as celas para poder aloxar aos monxes. En 1574 abóanselle ao carpin
teiro Antonio González de Fontevigilde 70 ducados pala realización de cinco celas no 
claustro regular49, pero por eses anos debéronse contratar moitas máis . 

No mosteiro de Montederramo, as celas distribuíanse polo piso alto do claustro regu
lar e nelas traballou Juan de la Sierra entre 1594-1595. Pero, cando despois de concluír 
a igrexa parecía que as obras de renovación acabaran no cenobio, a comunidade decidiu 
en 1658 derrubar o cuarto do dormitorio e construílo de novo con catro portas e catorce 
ventás de pedra labrada. Descoñecemos o nome do mestre que estivo á fronte das obras 
pero trátase dun proxecto moi ambicioso, de grandes proporcións que supuxo para os 
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momes un desembolso de 12.418 reais pola construción de duascentas setenta e oito 
brazas de parede de perpiaño e cento sesenta e oito de cachoterías0. 

En Ferreira de Pantón, as celas levantadas a finais do quiñentos, cando se erixiu o 

claustro, foron substituídas por outras nos últimos anos do século XVIII. En 1793-1794, 

segundo unha inscrición, a comunidade contratou a construción do novo dormitorio, 
que constaba de 16 celas. Estas aínda manteñen a distribución orixinal consistente na 

organización do espazo en tres niveis comunicados entre si, o inferior destinado a gali
ñeiro, a primeira planta para a relixiosa e unha alzadeira para a criada, que ocupaba apro
ximadamente a metade da cela5I. Ferreira de Pantón é o único mosteiro que conserva 

esta disposición de espazos tan orixinal. 
De acordo coa nova concepción monumental do edificio que se impón dende os capí

tulos da Congregación, tamén as vellas escaleiras de madeira foron substituídas por esca
linatas de peclra cu bertas por suntuosas bóvedas que se converten ás veces . en 

verclacleiros alardes construtivos. As máis antigas acloitaban localizarse xunto á sala capi
tular e permitían o acceso dos mames aos dormitorios , pero, a medida que os conxun

tos mosteirais foron crecenclo, fo¡ preciso duplicar ou triplicar o número ele escaleiras, 

para poder responder ás necesidades das comunidades relixiosas, xurdinclo así, polo 

menos, unha en cada claustro. En Monteclerramo aíncla se conservan dúas, unha no 
ángulo sudorienta! do claustro da hospedaría e outra na galería oriental do claustro regu

lar, xunto ao acceso á igrexa. En Ribas ele Sil había catro escaleiras, unha en cada un dos 

claustros e unha cuarta xunto á cociña. Delas, a que se encontraba entr~ o claustro da 
hospedaría e o claustro pequeno, que aíncla recolle Pons Sorola nos seus planos52, per

cleuse, pero a caixa da escaleira é aíncla visible ao exterior porque nunha intervención 

recente cubriuse cunha cuberta acristalada. A escaleira ele honoré, de todas elas, amáis 

interesante. Trátase dunha obra clatable cara a 1730 que se encontra no claustro grande, 
xunto da. portería, e que permitía o acceso directo á cámara abacial. Ten a particulari

clacle ele que cada tramo ele banzos cóbrese cunha bóveda plana decorada con recaclros 

en resalte, e no seu clesenvolvemento recorcla a escaleira abacial de San Martiño Pina
rio . En Xunqueira ele Espadaneclo consérvase tamén a ele honor, moi retocada, que per

mitía o acceso ás dependencias do abacle que se encontraban na fachada do mosteiro. 

O crecemento das comunidades e o novo estilo ele vicia imposto pola Congregación 

ele Castela, fixeron necesario que os mosteiros duplicaran os seus espazos, xurclinclo 
cleste modo os novos claustros. Esta ampliación permitía que o claustro regular seguira 

desempeñando as mesmas funcións' que lle confiaran ata daquela , conservando ese 

carácter privado que lle imprimía a clausura e que contribuía a facer dese espazo un 

lugar ele meditación e retiro . Fronte clesta concepción, o segundo claustro, chamado da 

hospedaría ou da portería tiña un carácter máis aberto porque ne! se localizaban as 
dependencias que permitían o contacto dos mames co exterior como a hospedaría , o 

colexio, a botica, ou a cámara abacial, etc. 



No caso do mosteiro de Ribas de Sil, o claustro grande ou da hospedaría é lixeira
mente posterior ao regular, mentres que en Montederramo as datas se solapan. En 
Ferreira de Pantón nunca se chegou a construír un segundo claustro mentres que en 
Xunqueira de Espadanedo parece que si existiu pero na actualidade só se conserva, moi 
alterada, a fachada setentrional, onde se localizaban as habitacións do abade. 

A construción do claustro grande ou da portería de Santo Esteva de Ribas de Sil púi
dose iniciar antes de que Diego de Isla chegase ao mosteiro, pero en 1577 xa estaba 
intervindo ne!. Como viñemos defendendo, Diego de Isla asumiría un proxecto para o 
que non dera as trazas. Esta afirmación viría avalada pala noticia de que o 14 de decem
bro de 1586, senda abade freí Pedro Barba Osorio53, con licencia do Padre Xeral freí 
Antonio de Prado, tratou de "la necesidad en aquella casa de llevar adelante un quarto que 

en el patio de la portería esta comen<;ado y que sobre de ella niisma se haga aposento para 
el perlado por ser el lugar que para este hefecto está m.uchos a1ios ha dedicado"54, o cal 
demostra que a estas alturas polo menos parte das fachadas estaban xa edificadas. O 
cuarto no que ían traballar era o orientado ao sur, é dicir, cadraría co ala na que se encon
tra a fachada actual do mosteiro. Segundo as condicións do documento, nesta zona, sobre 
a portería, habilitaríase un espazo para a cámara abacial que constaría de dúas estancias, 
unha destinada a alcoba e outra a escritorio, ambas cubertas con bóvedas de crucería de 
cinco claves55. A obra saíu a postura por un montante de 2.400 ducados, e se adxudi
couse a Diego de Isla e Juan de Coterón, mestre de obras de Celanova56; ao día seguinte, 
ambos os mestres contrataron aos canteiros Diego Fatón e Francisco Rodríguez para que 
arrincaran e desbastaran na canteira unha serie de pezas como columnas, zapatas, doe
las, cornixas e antepeitos, destinados a completar a obra do patio57. 

Probablemente o bo desenvolvemento da construción permitiu que entre 1587 e 
1595, Diego de Isla puidera asumir novas proxectos fóra da abadía, como a construción 
do altar da Nasa Señora do Transcoro da catedral de Ourense ( 1587-88), intervir, en 
compañía de Diego Fatón, no colexio do Cardeal de Monforte de Lemas ( 1592), ou en 
encargas relacionadas coas posesións da propia abadía, como a reedificación da casa 
priora! de Pombeiro (1593) ou do coro da igrexa de San Martiño de Nogueira (1594)58. 

O claustro grande consta de tres plantas e resulta, pala súa traza, herdeiro dos pro
xectos derivados do obradoiro de Rodrigo Gil de Hontañón, que introduce en Galicia as 
galerías alinteladas nas que utiliza como soporte a zapata. Co paso do tempo, a fronte 
setentrional do patio arruinouse e fo¡ substituída por un muro cortina proxectado polos 
arquitectos José Javier Suances Pereiro, Alfredo Freixedo e Manuel Vecoña. 

Máis coidado na súa execución resulta o claustro pequeno, contiguo ao anterior, que 
fo¡ contratado en 1595 ao propio Diego de Isla, senda abade do mosteiro frei Mauro de 
Salazar. Os labores arquitectónicos debéronse de iniciar de inmediato, porque ao día 
seguinte o mestre acorda co canteiro Juan de Boentes o número de pezas que terá que 
extraer da canteira de Román para a obra. O novo patio construiríase sobre o solar que 
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ocupaban os "quartos viejos", xunto á escaleira principal, que hoxe se perdeu, e concí
bese como a célula distribuidora e un lugar de paso cara á cociña, o refectorio, a barbe
ría, e as dependencias privadas do abade, que ocuparían o ángulo nororiental de todo o 
conxunto, dominando dende as súas ventás toda a ladeira da montaña ata chegar ao rfo59. 
O esforzo que fixo o mosteiro para custear as obras durante estes anos fo¡ tan grande, que, 
en 1599, se viu na abriga· a tomar un censo de 1.600 ducados para poder concluílas60. 

Cara a 1575, Juan de Sierra inicia a construción do claustro da hospedaría domos
teiro de Montederramo, seguindo posiblemente a traza universal dada por Juan de Cere
ceda. o patio presenta unha tipoloxía diferente ao que vimos ata agora, máis virada cara 
ao decorativo, cun esquema de arcos de medio punto no piso inferior e galería alinte
lada con zapatas no superior61. O tipo de capitel pseudoxónico co vaso estriado, que se 
repite nos claustros da hospedaría de Melón e San Clodio, así como o sistema de reforzo 
do canto, o modelo de ménsula ou o tipo de medallón resultan solucións un pouco retar
datarias ao comparalas cos exemplos casteláns da época62. Aínda así, a obra recibiu os 
eloxios de Chamoso Lamas, que a define como "un patio do máis puro estilo do rena-
cemento español"63. -

Pola necesidade de facilitar a comunicación entre os claustros, xorde o vestíbulo ou 
pasadizo, unha dependencia que se dispón transversalmente á galería claustral e cuxa 
localización varía dependendo da orientación do segundo claustro. 

Dos pasadizos que se conservan nos mosteiros da Ribeira Sacra quizais o máis inte
resante sexa o de Montederramo, obra que hai que atribuír a Juan de Cereceda, aínda 
que materializada por Juan de la Sierra cara a 1575, data na que se constrúe o muro 
meridional do claustro regular. Trátase dunha estancia cadrada cuberta por unha mag
nífica bóveda de crucería de oito claves, decoradas con colgantes e alcachofas, que repite 
o mesmo esquema de cuberta que viamos no piso baüm do claustro regular. Para subli
ñar a maior importancia deste con respecto ao da hospedaría, no acceso ao primeiro dis
púxose unha porta alintelada con caída cara ao interior, rematada por unha vieira que 
recorda, como xa sinalou Vila Jato64, solucións utilizadas polos obradoiros vinculados a 
Rodrigo Gil de Hontañón. A portada complétase coa inclusión .de dous medallóns que 
representan aos fundadores da Orde. O manexo destas receitas, que podemos denomi
nar hontanoniás, demostra unha vez máis a permeabilidade de artistas como Cereceda, 
que introducen nas súas obras recursos arquitectónicos que utilizaran mestres destaca
dos do ámbito castelán, como Juan de Badajoz, Rodrigo Gil ou freí Martín de Santiago. 

Relacionados cos claustros da hospedaría están a fachada do mosteiro e a portería, 
xa que ao seren localizadas nun dos cuartos que se encontran en torno ao patio, adoitan 
construírse ao tempo ca este . Ternos referencias de obras nas fachadas dos mosteiros de 
Montederramo e Ribas de Sil pero ningunha delas se conserva, xa que nese afán de ofre
cer unha ima"Xe de poder e de riqueza, ambas as abadías renovaron as súas frontes nos 
séculas A.'VII" e A.'VIII, respectivamente . 



A portería era a dependencia pola que se accedía ao mosteiro; tratábase dun portal 
de planta rectangular, cuberto cunha bóveda, que no caso de Ribas de Sil é unha cru
cería de nove claves probablemente construída por Diego de Isla cando erixiu o cuarto 
meridional do claustro grande. No caso de Montederramo e Xunqueira de Espadanedo, 
a cuberta é un canón casetonado que segue o mesmo modelo do mosteiro de San Clo
dio e que vinculamos ao obradoiro dos Sierra. 

O poder económico destes mosteiros no século XVIII e principios do XIX ponse de 
manifesto na renovación de parte das súas fábricas, un proceso que só se verá in
terrompido durante o período de ocupación 
francesa. 

Entre 1 720 e 1 736, en Ribas de Sil desen
vólvese unha nova campaña construtiva coa que 
os monxes pretenden renovar a imaxe do mos
teiro de acordo aos novos gustos estéticos barro
cos. Así, segundo reza nunha"inscrición , en 

1 721, reformáronse os cartos que rodeaban o 
claustro grande. Ao ano seguinte consolidáronse 
as bóvedas das galerías inferiores do claustro 
regular ou dos Bispos. Nesa mesma época cons
truíronse a escaleira de honor e o arquivo, 
modernizáronse as dependencias do abade, que 
ocupaban boa parte da fachada, e finalmente 
dotouse ao mosteiro dunha nova portada, 
datada, grazas a unha inscrición, en 1736. Des
coñecemos quen puido ser o arquitecto que 
deu as trazas do proxecto; nin sequera sabemos 
quen se encargou da súa execución, porque ata 
1 739 non aparece citado frei Bieito Texada, 
como mestre de obras do mosteiro, e para daquela é posible que estas xa estivesen ter
minadas65. Quizais, ante a envergadura das obras, a comunidade recorrera a un arqui

tecto de confianza da orde para dirixir o proxecto. Esta forma de actuar xa a puxera en 
práctica uns anos antes, cando, en 1713, o mestre Magaña dixo, no Capítulo Xeral da 
Congregación de San Bieito, da conveniencia de recorrer ao director de obras de San
tiago e ao do mosteiro de Celanova para que opinasen sobre a posibilidade de reedificar 
a traída de augas de Santo Estevo66. No caso da obra da fachada, fáltannos datos docu
mentais que nos permitan atribuír a un arquitecto concreto a realización das trazas , pero 
non hai dúbida de que a execución das mesmas correu a cargo doutro mestre, un can
teiro cunha formación moi limitada que non soubo interpretar o deseño que lle entre
garon. Iso explicaría as graves incorreccións que comete na realización da obra, como o 

Fachada da igrexa 
de Montederramo 
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Detall e da fac hada 
do mos teiro de 
Santo Esteva de 
Ribas de Sil 

emprego dun dobre carpo basamental, a utilización dun paramento almofadado que non 
se distribúe regularmente nos extremos da fachada ou a articulación das rúas laterais do 
retablo pétreo. Probablemente, na fábrica actual utilizáronse algunhas pezas da obra 
anterior, igual que ocorreu polas mesmas datas na fachada da igrexa do mosteiro de Cela
nova, como o escudo imperial que se dispón no remate. 

Tamén o mosteiro de Ferreira de Pantón emprende neste momento importantes obras 
de renovación que van cambiar totalmente a súa imaxe. Constrúese a ala da portería, 

concibida como unha fachada palaciano que pre
senta no extremo un torreón coroado por un 
miradoiro. No eixe desta disponse a portada, que 
se concibe a partir da superposición de tres ele
mentos: a porta rematada por frontón partido, o 
balcón e o escudo labrado sobre a peineta que 
rompe a horizontalidade da cornixa. Segundo a 
inscrición que percorre o listel que ~ epara os 
dous carpos "esta fachada fíxose en 1 728 e as 
celosías pintáronse en 1791 ". En ángulo co 
torreón encóntrase a antiga capelanía, hoxe trans
formada en hospedaría, e na que destaca o amplo 
corredor orientado ao sur. Case ao mesmo tempo 
que se levanta a fachada principal do mosteiro, 
inícianse as obras da fronte posterior, que se con
clúen cara a 1 782, segundo inscrición que se 
conserva. 

Similares actuacións observamos en Xun
queira de Espadanedo, que en época barroca 

renovará a fachada do mosteiro cunha portada aínda moi influenciada polas formas cla
sicistas derivadas do obradoiro de Simón de Mosteiro e Pedro da Sierra, modelos que se 
mantiveron vixentes na provincia ata data moi avanzada. 

Así pois, cando os mosteiros da Ribeira Sacra, como os do resto do país, pasaron a 
maos do Estado, as súas fábricas completaran o proceso de renovación e ofrecían unha 
imaxe de poder e de riqueza, en consonancia cos gustos estéticos da época. Foran prac
ticamente tres séculas durante os cales as comunidades dedicaran unha boa parte das 
súas rendas á mellara e ampliación da~ súas casas, pero con isto conseguiran que o mona
cato formara parte da historia social, cultura1 e relixiosa do noso pobo. 
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Actuacións e investimentos nos inmobles 

da Ribeira Sacra 

Julia González Andrade 

Ao longo destes últimos anos véñense realizando nos inmobles da Ribeira Sacra diver
sas actuacións para a recuperación e conservación do noso patrimonio cultural. A Con
sellería de Cultura, Comunicac ión Social e Turismo, a través da Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural, participa activamente nestas actuacións realizando investi_mentos 
importantes coma os que se resumen a seguir. 

Provincia de Lugo 

Monforte de Lemos 

Son varias as actuacións que se levaron a cabo neste concello que conta cun rico e 
abundante patrimonio. 

En primeiro lugar referirémonos ás actuacións levadas a cabo no chamado Colexio 
do Cardeal ou da Compañía. No ano 2000, os arquitectos Carlos Enrique Meijide Calvo 
e Jorge Vicente Meijide Tomás realizan un proxes:to para a adecuación do espacio inte
rior da escaleira principal do colexio e dos locais anexos. 

A escaleira principal, o espazo que conforma e as dependencias anexas, atópase 
situada no ángulo sueste do edificio en relación directa coa entrada pola fachada prin
cipal. Esta parte clátase nos clerracleiros anos do século A.'VI e nos primeiros do A.'VII e hai 
quen pensa que puiclo ser obra de Juan de Tolosa, mestre ele obras ata a incorporación 
de Simón de Monasterio en 1602. 

Esta escaleira é ele estilo herreriano a pesar ele contar con algunhas influencias barro
cas e posúe polo bordo interior unha elegante balaustrada formada por pilastras nos ángu
los que rematan nun pequeno pináculo rematado por unha peza en forma de piña, uns 
balaústres coroaclos por un pasamáns e chanzas realizados dunha soa peza en toda a súa 
lonxitucle . 

O proxecto mencionado, que contou cun investimento total de 106.490, 78 € , tiña por 
obxectivo a adecuación dos espazos definidos pola grande escaleira, o vestíbulo ele en
trada e as dependencias anexas ele usos independentes xa que eran espazos eminente
mente "interiores" pola súa construción, disposición e uso. O que se pretende é resta
blecer unha relación ele uniclacle entre eles e compoñer unha imaxe continua do exterior. 
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Pinturas murais de 
Santa María de 
Baamorto, 
Monforte de 
Lemos , Lugo 

No 2002 os mesmos arquitectos levan a cabo a renovación de instalacións e limpe
za dos paramentos da escaleira principal para o que contaron cun orzamento de 
44.933,78 €. 

Outro inmoble con importantes investimentos é o Convento das Clarisas, fundado 
no século XVII por Doi:a Catalina de la Cerda y Sandoval e organizado en torno a un 
patio central ou claustro ao redor do que se dispón un corredor e catro coxías, dous an

dares e multitude de dependencias 
anex¡:¡s. 

No ano 2001, o arquitecto Santiago 
Catalán Tobía leva a cabo un proxecto 
de reparación da cuberta do Convento, 
contando cun investimento total de 
72.083,74€. A actuación consistiu na 
retirada total da tella, no levantamento 
de todo o taboaado e na substitución do 
40% das correas afectadas por outras 
novas. Ao tempo, para asegurar un bo 
comportamento no futuro, colócase 
unha placa asfáltica nervada tipo Ondu
line BT 23 5 que servirá de protección 
fronte a entrada da auga ao tempo que 
servirá de apoio á tella curva. Esta solu
ción permite un circuíto continuo de 
aireación entre a tella e a placa e posi
bilita a actuación independente en dife-
rentes zonas. 

Polo que respecta a Santa María de Baamorto, durante os anos 1996 e 1997, lévase 
a cabo a restauración das pinturas murais da igrexa para o que se realiza un investimento 
total de 49.949,12€ repartido en <lúas anualidades. 

Estas pinturas murais atribúense ao mestre de Nogueira e parece ser que as escenas 
se distribúen en <lúas alturas, comezando na parte superior e seguindo na inferior. Trá
tase de escenas que mostran cinco episodios da Paixón de Cristo coma o Lavatorio, o 
Prendemento e Cristo ante Anás na parte baixa, e a Flaxelación e a Coroación de espi
ñas na superior. 

Tras a realización dun estudio obsérvase' que as pinturas teñen unha forte adheren
cia do cal á pintura, que presentan inestabilidade nas cores, sucidade, bolsas e abertu
ras e numerosas lagoas no morteiro polo que se decide realizar unha restauración que 
consistirá na eliminación de algas e elementos de bio-deterioro, no levantamento do cal 
e do morteiro bastardo, na readhesión e asentamento do intonaco para a estabilización 



das bolsas e as roturas, na consolidación da cor con hidróxido de bario e caseinato de 
amonio, no estucado das lagoas, nunha limpeza con carbonato de amonio e na consoli
dación definitiva do intonaco e da cor. 

A encargada do proxecto fo¡ á empresa SINOPIA. 
No ano 1993 lévase a cabo a restauración da cuberta do mosteiro de San Vicente do 

Pino que, por mor dos efectos do vento presentaba danos na cuberta completa da ala 
norte, danos parciais na ala leste, nas carpinterías do claustro e no pináculo que coroa 
a ábsida do claustro. 

A intervención, realizada polo arquitecto Juan Mario Crecente Maseda cun presu
posto de 30.050,61 €, estivo encamiñada á reposición da cuberta danada para evitar a 
entrada de auga para o que se repuxeron os pontóns e as pranchas de fibrocemento. 

Sober 

Conta este concello lugués con catro inmobles nos que se realizaron investimentos 
dende o ano 1997. 

O primeiro inmoble ao que nos referimos é a Igrexa de Doade que conta no ano 2000 
cun proxecto de rehabilitación realizado pola arquitecta Ana Recuna Carrasco e que tivo 
un investimento de 75.478,93€. 

Santa Cea e 
Prendemento. 
Pinturas murais de 
Santa María de 
Baamorto, Monforte 
de Lemas, Lugo 
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Cord obri n da igrcxa 
de an iVI igucl de 
Hosende, Sober, 
Lugo 

A igrexa parroquial de Doade remátase no ano 1804 e pertence estilisticamente ao 

Barroco. Debido a varios factores presentaba algúns desperfectos que tratan de solu
cionarse nesta intervención, centrada nas fachadas e no interior do templo. As fachadas 

son de pedra de cachotería de pezas de xisto con esquinas e remates en pedra de can

tería granítica pero, por mor das condicións climáticas ás que están sometidas, a pedra 
quedou á vista e limpa de cales e encintados. Ademais, as obras realizadas na cuberta 
provocaron que a cornixa de pedra fose completada cuns 1 O cm de morteiro. 

A intervención pretende a restauración da igrexa recuperando a súa configuración 
orixinaria e eliminando no posible os elementos engadidos. 

O interior estaba, en xeral, en bo estado pero existían zonas onde a capa de morteiro 

estaba mal rematada polo que agora se intenta corrixir. Nesta intervención restáurase a 

balaustrada de madeira do coro e realízase unha escaleira para subir ao campanario, 
resolvendo o paso a través da cuberta. 

No ano 2001 realízase un investimento de 16.150,04 €para a restauración dos reta
blos laterais. 

No caso de San Miguel de Rosende, no ano 1997 restáurase o cordobán da igrexa 
que presentaba alteracións da policromía e do marco. Esta restauración, realizada pola 

empresa TOMOS, consistiu nun sentado previo da policromía nos casos de desprende

mento inminente con resina acrílica ou céra microcristalina; mm desencravado das 

pezas , limpeza e protección da superficie con ceras microcristalinas reversíbeis, limpeza 

da lámina de prata, illado das pezas mediante a aplicación de pequenos pesos, na colo
cación de parches nas roturas cunha pe! similar (ovina ou bovina) estilizando os bordos 

e colando as pezas con cola animal ou acetato de polivinilo e na colocación de novos bor-



dos como reforzo dos existentes. Para a restauración do marco levouse a cabo unha desin
sectación, unha limpeza, a substitución de elementos sen decorar e gravemente afecta
dos usando madeira ben curada , entoación de estucos e protección final con ceras 
microcristalinas. 

O orzamento total foi de 5.176,94 €. 
No ano 2002 procédese á restauración das pinturas murais do presbiterio da lgrexa 

Parroquial de Proendos para a que se realiza un investimento de 12.020,00 €. Estas pin
turas estaban situadas nas bóvedas dos dous tramos do presbiterio e na parede da ca
beceira da igrexa. As pinturas das bóvedas representan a San Erais e escenas relacio
nadas co nacemento de Cristo; a 
Visitación, A adoración dos Pastores, A 
Adoración dos Magos e a Fuxida a 
Exipto. Na parede aparece a Anuncia
ción a os dous lados da fiestra . 

As obras de restauración compren
deron unha consolidación do morteiro, 
eliminación do encalado, eliminación 
de elementos metálicos, unha limpeza 
xeral, o estucado das lagoas e das fisu
ras con morteiro de cal e reintegración 
cromática. 

Pantón 

No ano 2001 instálase unha tri
buna na Capela de Augas Santas que 
tivo un investimento de 11.398,80€. 

Un inmoble importante neste concello polo que a actuacións se refire é a Igrexa de 
Santo Esteva de Atán, comezada a restaurar no ano 1995 e rematada no 2000 coa ade
cuación do contorno do monumento que comprende o atrio, o cemiterio actual, cami
fios e un conxunto de bodegas e coa redacción dun Plan Especial de Protección para o 
que se invisten 11.960,14€. 

No 2002 restáuranse as pinturas murais, cun orzamento de 12.020 €. Estas pinturas 
mostran varias imaxes: arriba, á esquerda aparece a Anunciación, presidida polo Pai 
Eterno; sobre o fondo, decorado con flores de oito pétalos apuntados, aparece unha 
representación da pamba, símbolo do Espírito Santo e na zona inferior aparece o Arcanxo 
San Gabriel. Do lado dereito está a Virxe María e tras dela un xerro con azucenas, atri
buto de San Gabriel. 

Exterior de Santo 
Esteva de Atán , 
Pantón, Lugo 
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Fachada da igrexa 

ele Santo Es tevo ele 
Atán, Pantón, Lugo 

Arriba, á dereita, aparece o Martirio de Santo Estevo, patrón da parroquia, que apa
rece no centro; á esquerda aparece a figura dun xudeu e á dereita, San Paulo. 

Abaixo, á esquerda, sitúase Santa Lucía e abaixo, á dereita, unha santa. 
No muro norte da nave pódese ver, moi preto do chan, un morteiro aparentemente 

carente de decoración e sobre el , un friso de prismas finxidos. Vese tamén a cabeza dun 
serafín . 

. ·Á dereita da porta aparecen elementos dis
persos coma azulexarías finxidas, a figura dunha 
santa, e na parte superior unha cartela con carac
teres góticos . 

No muro sur da nave aparece outra cartela 
similar, a cabeza dun monxe tonsurado, unha orla 
horizontal e o torso dun santo. 

A encargada do proxecto fo¡ a restauradora 
Blanca Besteiro García. -

Polo que respecta ao Mosteiro de San Vi-
cente de Pombeiro, no ano 1996 lévase a cabo a 
segunda fase da restauración da igrexa co ob
xectivo de rematar á restauración iniciada no 
1992. Realízanse agora obras menores como a 
retirada de elementos superfluos e engadidos e 
doutros que ameazan ruína coma o muro que 
cerra a ábsida lateral esquerda, o enreixado do 
baptisterio, o cortaventos da entrada principal 
ou a escaleira actual de acceso ao coro. Anóvase 
tamén a carpintería nas ventás , nas portas prin
cipal e sur, colócase unha nova porta de madeira 
maciza na torre de acceso ao campanario e re
párase a estrutura do coro. 

Realízanse tamén obras de albanelería como a limpeza das paredes e a impermeabi
lización e canalización da auga que discorre polo pórtico de entrada do lado sur. 

Para estas obras, realizadas polo arquitecto Alfredo Freixedo Alemparte, o orzamento 
fo¡ de 2.991,51 €. 

No ano 1999 restáurase o retablo da nave do Evanxeo composto por un frontal de tá-. 
boas pintadas con motivos vexetais e florais', unha predela na que se atopa un sagrario 
no centro cun relevo da Resurrección de Cristo e con entrepanos con escenas de Santo 
Agustiño, santa Apolonia, santa Xuliana de Cornellón, san Silvestre, a Virxe, san Bernardo 
e santo Alberte Magno; un primeiro andar con esculturas de santo Amaro, un friso de
corado con putti entre nubes e un ático onde se representa a san Bieito. 



A intervención consiste nunha limpeza superficial, protección da capa pictórica, fixa
ción da policromía, tratamento antifúnxico, consolidación do soporte, limpeza da poli
cromía, reintegración pictórica e recolocación do retablo. 

O proxecto é da restauradora Blanca Besteiro Gracía e tivo un orzamento de 
10.422,75 €. 

Outro investimento importante é o que se realiza no Mosteiro de Santa María de 
Ferreira de Pantón. En 1990 a empresa REARASA realiza un proxecto de reforma par
cial do mosteiro que require un orzamento de 28.623,86 € . 

Clocáronse pequenos sanitarios en cada un dos apartamentos xa que o mosteiro está 
habitado por monxas cistercienses. Ademais, colócase na parte baixa, destinada a alma
cén, un tipo de chan que permita unha gran variedade de usos e unha escaleira de uso 
propio que resolve as comunicacións verticais . 

Por último, renóvase toda a cuberta para o que se repón toda a estrutura de madeira. 

O Saviñao 

Entre os inmobles deste concello destacan os que se describen a seguir: 
En Santo Esteva de Ribas de Miño realízase no ano 1993 un proxecto de interven

ción no contorno da igrexa, que ten por obxecto recuperar o aire misterioso de monu
mento oculto, xa que non é descuberto na súa totalidade ata estar practicamente aos 
seus pés, para o que se propón a colocación du~ banco-testo onde se plantarán 6 cipre
ses que, co tempo, identificarán o edificio polo lado oeste. 

Proxéctase tamén o ancheamento dun breve camiño angosto e sombrizo oculto pola 
vexetación engadíndolle un espacio circular dende o que se podería contemplar Santo 
Esteva case na súa totalidade. 

O proxecto é do arquitecto Santiago Catalán Tobía e o investimento ascende a 
4.102,71 €. 

No ano 1995 realízase o proxecto de rehabilitación de San Martiño da Cova e do seu 
contorno para o que se inviste un total de 26.949 €. 

Esta é a derradeira igrexa monacal do concello do Saviñao xa que o priorado se su
primiu no ano 1824. Posteriormente, coa Desamortización de Mendizábal no ano 
1836, a igrexa queda abandonada polo que se produce a perda irreparable dalgunhas 
da súas partes. 

A intervención que se propuxo neste ano estivo encamiñada á recuperación do edi
ficio e do seu contorno. En primeiro lugar reformouse a cu berta xa o que seu mal estado 
favorecía a estanquidade da auga que, ao penetrar na igrexa, producía graves danos nos 
bens mobles do interior. Posteriormente restauráranse tamén o retablo central da igrexa, 
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de estilo barroco e organizado en tres andares que acollían varias figuras , e os retablos 
laterais, organizados só en dous andares e con abundante decoración vexetal. 

As obras foron levadas a cabo polo módulo de restauración da Escala Taller "Terras 
do Saviñao." 

Carballedo 

Neste concello realizáronse investimentos na lgrexa de San Miguel de Buciños que 
fo¡ rehabilitada no ano 1994 xa que presentaba serias deficiencias tanto nas fachadas, 
que presentaban afundimentos e rompeduras, coma no interior, onde alberga unhas pin
turas murais catalogadas do século A.'VII que se atopaban ocultas por unha capa de pin
tura engadida. A restauración centrouse pois na reparación das cubertas e .na 
recuperación das fachadas e das pinturas murais que tiveron que ser retiradas. 

O presuposto final foi de 1.446,77€. 
Santa María de Temes fo¡ reformada no ano 1992. O proxecto, do arquitecto José 

Pastor Ferreiros Carreira, contemplou o cambio das portas, o arranxo da cuberta do coro 
que permitía a aparición de humidades na fachada, o rebaixe do terreo na zona do faiado 
do presbiterio, unha solución do soporte do retablo e un adiantamento do altar por moti
vos litúrxicos . O orzamento total foi de 1509,27 €. 

Taboada 

Son varios e importantes os investimentos que se realizaron neste concello. 
Destaca, sobre todo, a lgrexa de Santa María da Piñeira que canta no ano 1993 cun 

proxecto de rehabilitación dos arquitectos Juan Manuel Doce Porto e Eduardo Sobrino 
Rodríguez e que tivo, nunha primeira fase un orzamento de 104.587,35 €. 

A igrexa presentaba deficiencias na cuberta, con tellas escachadas e o entalado prac
ticamente podre, no pavimento e nas bases dos muros, ambos con humidades, no muro 
da fachada principal, que estaba separado do resto do edificio e con roturas acusadas 
nos linteis da porta e nos ocas do balcón e nos muros norte e sur, con importantes rotu
ras que no caso do muro sur cadraban co coro. 

As obras tiveron unha segunda fas~ para a que se fixo un investimento de 82103,92 €. 
Polo que respecta a Santa María de Moreda, o proxecto de rehabilitación fo¡ obra das 

arquitectas Julia Álvarez García e Ana Debén Rodríguez no ano 1995 se ben as obras 
fo ron realizadas ao longo de 1996 e 1997 cun orzamento total de 103672,14 €. 

Esta igrexa canta cunha casa reitoral chamada Casa-Torre da Moreda, que tamén fo¡ 
rehabilitada neste proxecto. A igrexa é de estilo románico, de planta rectangular e dunha 



soa nave con cuberta a dúas augas e alberga no seu interior dous retablos neoclásicos 
con tallas populares de san Simón e santo Antón de Padua. 

A pesar dunha recente reforma a igrexa presentaba humidades na parede norte e os 
retablos estaban en moi mal estado con perdas importantes de pintura. 

O proxecto propón a intervención na cuberta, nos retablos e na casa reitoral para a 
que se propón un uso de casa cultural ou salón veciñal. 

Paradela 

Na igrexa de San Facundo de Ribas de Miño teñen lugar varias fases de intérvención 
dende o ano 1992 ata o ano 1996. Nesta última data lévase a cabo a segunda fase do 
proxecto de restauración da igrexa para o que se realiza un investimento de 2.572,19€. 
As obras emprendidas agora son resolución da contención e consolidación das terras que 
rodean a ábsida e a fachada norte, habilitación do templo para o culto, aconditionamento 
do atrio e o traslado dos nichos, rehabilitación da casa reitoral e acondicionamento dos 
accesos dende o río Miño, incluíndo o deseño do porto de atraque do "Pelegrín". 

O proxecto fo¡ obra dos arquitectos Alberte González Rodríguez e Jorge Salvador 
Fernández. 
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Nogueira de Ramuín 

o mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil conta con varios investimentos; no ano 
2001 r.ealízase un prox~cto para a reparación da cu berta cun orza mento total de 
5.716,83 €.O encargado do proxecto fo¡ o arquitecto Alfredo Freixedo Alemparte e a 

obra co~sistiu na substitución da cuberta, 
na limpeza das fachadas con cepillo e 
auga e xuntando con morteiro bastardo 
aquelas xuntas deterioradas e na cubri
ción de contrafortes e teito da fachada. 

Este inmobles fo¡ rehabilitado para 
hotel por mor do que se fixo necesaria a 
construción dun aparcadoiro ~aterrado 
coa fin de prestar uns m ellares servi
nos aos visitantes. Este proxecto estase a 
levar a cabo a cabo dende o ano 2003 
e o orzamento do que se dotou fo¡ de 
140.842,34 €. 

O aparcadoiro proposto consta de 
dúas plantas que se localizan na expla
nada anterior ao mosteiro xa que se parte 
de idea de aproveitar a pendente da 
estrada de acceso ao mosteiro para facer 
a entrada en noiro e que as ramplas de 
comunicación entre ambas as <lúas plan
tas discorran por baixo da estrada, aproxi
madamente coa mesma pendente. No 
proxecto formúlase a posibilidade de 

ampliar a capacidade do aparcadoiro nun futuro cara aos terreos nos que se atopa o cam
posanto que sería trasladado de lugar. 

O aparcadoiro contará cunha capacidade de 70 prazas, 34 delas no primeiro andar e 
36 no segundo; no primeiro andar resérvanse dúas prazas para persoas de mobilidade . 
reducida. Ademais, o aparcadoiro estará dotado dun aparello elevador apto para minus
válidos sito no acceso peonil , nas inmediacións das prazas reservadas. O proxecto é do 
arquitecto Francisco Rodríguez Castañeda. 



Esgos 

No ano 1993 redáctase o proxecto para a restauración de fábricas e pinturas murais 
de San Pedro de Rocas, que contemplaba ade~ais, para facer transitable e visitable a 
armazón de diferentes épocas construtivas que tivo o mosteiro, a construción dunha 
pasarela que permita a visibilidade e o tránsito sobre os enterramentos e as capelas hipo
xeas que contén a igrexa. Asemade, proxéctase levar a cabo a iluminación interior para 
realzar de xeito natural a beleza do conxunto. 

Contémplase tamén a restauración dos escasos restos de pintura románica que que
dan na capela do lado esquerdo. 

Todas estas actuacións complétanse co revestimento e a pintura do teito da igrexa 
parroquial, a reparación das cubertas e o rexuntado dos muros. 

Para este proxecto o orzamento total foi de 69.315,12€ e o encargado das obras fo¡ 
o arquitecto Emilio Fonseca Moretón . 

Parada de Sil 

As actuacións neste concello céntranse no Mosteiro de Santa Cristina que contou 
no ano 1998 cun proxecto de intervención. 

Pinturas murais de 
San Pedro de Rocas, 
Esgos , Ourense 
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O Mosteiro de Santa Cristina data do século IX, pero coa centralización monástica 
levada a cabo polos Reís Católicos, a abadía próxima de Santo Esteva gaña importancia 
e en 1517 Santa Cristina convértese en priorado anexo. O troco de condición supón o 
remate da vida monástica e así a maioría das dependencias medievais perden o seu sig
nificado e rematan por desaparecer conservándose as da ala oriental do edificio que serán 
moi modificadas e que ~Iteran a primitiva disposición. 

No ano 1998, tras unha restauración .en 1990, o mosteiro presentaba un bo aspecto 
pero tiña dous problemas que se tentan resolver ag.ora . Unha das augas da pirámide 
autoportante de pedra que coroa a torre desprazárase cara ao interior provocando a 
aparición de humidades que aumentaban o risco de derrubamento da torre. Como so
lución colócase un encamisado de aceiro interior e exterior co que a auga volve ao seu 
estado orixinal e torna a funcionar como estrutura autoportante. Unha das vigas tercia 
existentes na cuberta desenlazárase e desunírase na súa parte central producindo un 
afundimento nesa parte da cuberta. Para solventalo óptase pola recolocación da viga 
de madeira existente cun novo enlace e apeo en madeira de castiñeiro na~ mesmas 
conclicións existentes. 

O proxecto fo¡ obra de Alfredo Freixedo Alemparte e contou cun investimento de 
31.425,93€. 

Castro Caldelas 

o primeiro inmoble que atopamos con actuacións neste concello ourensán é a Igrexa 
de San Sebastián de Cimadevila que foi restaurada no ano 1993. Trátase dunha igrexa 
sinxela dunha soa nave dividida en dous tramos por un arco faixón de medio punto, 
soportado por pilastras que se corresponden ao exterior con dous contrafortes e unha 
cabeceira rectangular elevada sobre dous banzos. 

En ~ 997 lévase a cabo a restauración do retablo da Visitación na igrexa de Santa Isa
bel que, realizado en madeira policromada e domada, se sitúa na cabeceira da igrexa. 
Esta obra, atribuída a Gregario Español, presenta unha traza orixinal debido á planta 
irregular que posúe, en forma de medio hexágono e consta dun pequeno zócalo sobre o 
que se erguen dous carpos divididos por tres rúas e un ático de remate; as rúas están 
divididas por columnas pareadas que amasan pinturas coa representación dos catro 
Evanxelistas. ' 

Este retablo presenta varios defectos p1'ovocados polas humidades como desaxus
tes nas diferentes pezas empregadas na elaboración, perdas de volume e mutilacións 
accidentais localizadas nas cornixas e nos remates dos frontóns, a presencia de insec
tos xilófagos e unha gran cantidade de po e entullo localizados na parte superior do 
retablo. 



Ante todas estas deficiencias, a empresa RESGAL, encargada do proxecto, propón 
unha restauración baseada na limpeza superficial, sentado e protección da policromía, 
desinsectación, restitución de volumes, substitución de ancoraxes, limpeza da policro
mía, a eliminación de cravos e na reintegración cromática. Para estas obras o presuposto 
foi de 10.867,37€. 

Montederramo 

Os investimentos máis rele
vantes lévanse a cabo no Mostei
ro de Santa María. No ano 2001 
prodúcese a restauración dos re
tablos laterais; o da marxe derei
ta do cruceiro está dedicado a sa~ 
Bieito e é un de feitura barroca es
tru turado en tres corpos forma
dos pola predela, o corpo central 
e o ático. O corpo central acolle a 
figura de san Bieto rodeada por 
dúas columnas de fuste liso e ca
pitel corintio; o corpo superior se
gue a forma da bóveda de canón e 
acolle unha figura de menor ta
maño e na predela atópanse varios 
medallóns policromados. 

Esta obra presentaba varios 
danos no soporte como desprendemento de pezas , separación das mesmas, roturas e 
fisuras e oxidación da madeira; danos no estrato dourado co oxidación da capa de pre
paración, o desprendemento da policromía, o desgaste da superficie do dourado e a acu
mulación de sucidade; así como danos no estrato pictórico como o escurecemento xeral 
da policromía e o oxidamento do verniz. 

A restauración lévase a cabo mediante o uso de materiais e procesos facilmente rever
síbeis e que actúen con baixa toxicidade para calquera dos compoñentes da obra. 

O retablo da marxe esquerda está dedicado a san Bernardo e é moi similar ao ante
rior; no corpo principal aparece a figura do santo, o ático está parcialmente derrubado e 
na predela repítense os medallóns policromados. A restauración é a mesma ca no caso 
de san Bieito e o presuposto para ambas as dúas actuacións fo¡ de 29. 996, 19 €. A 
empresa encargada do proxecto fo¡ OLLARTE. 

Exterior do mosteiro 
de Santa María de 
Montederramo, 
Ourense 
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No mesmo ano o arquitecto Nicanor Cid Lama presenta un proxecto para a mellara 
e acondicionamento da igrexa do mosteiro que presentaba humidades na parte do coro. 
Para corrL"Xir esta deficiencia proponse reparar a zona de cuberta máis próxima á fachada, 
sanear o frontón principal e os seus tres pináculos e reparar a carpintería e o acristala
mento da fachada, colocando na súa base un barbeiro desaugadoiro. O orzamento total 
fo¡ de 27.383,53 €. . 

No ano seguinte, o mesmo arquitectq leva a cabo o proxecto de reforma dos interio
res da igrexa propondo un estudio para a posterior re.cuperación das pezas do retablo e 
das demais existentes no mosteiro, unha intervención nos enreixados de madeira da 
entrada da igrexa, a instalación de luminarias e a colocación dunha escaleira para o 
acceso exterior ao ciborio. 

O arquitecto colaborador será Juan Carlos Mangana Losada e o presuposto é de 
122229,49 €. 

No mesmo ano, será de novo a empresa OLLARTE a encargada de restaurar os alta
res do cruceiro que posúen os dous retablos de fabricación barroca e que pr~sentaban 
danos no soporte, con pezas semidesprendidas, pezas separadas, fendas e oxidación de 
madeiras; danos no estrato do dourado, con desprendementos e levantamentos, escure
cementos dos dourados e acumulación de sucidade; así como danos no estrato pictórico 
con desprendementos da policromía e oxidación do verniz. 

A proposta de intervención contempla unha limpeza superficial, o tratamento das 
ancoraxes, a consolidación do soporte, a fixación da capa de dourado e da policromía e 
a limpeza do verniz. Neste caso o orzamento fo¡ de 36.661,00 € . 

Tamén no 2002 se leva a cabo a realización de paneis informativos e remátase a res
tauracióil do cadeirado do coro para o que se invisten 10.217,00 €. 

Xa no 2003 ten lugar o proxecto para a iluminación interior da igrexa do mosteiro e 
outro para a restauración da cuberta do claustro que comprende a demolición da cuberta 
para a colocación doutra nova, a consolidación do muro central, a limpeza de paramen
tos interiores e exteriores e a substitución da carpintería existente. Desta volta o presu
posto foi de 67.357,67€. 

Xunqueira de Espadanedo 

Foi no Mosteiro de Santa María e' na súa igrexa onde se realizaron os investimentos 
máis importantes . No ano 1993 vaise execútar a reparación do claustro para o que se 
reconstrúe o pavimento do vello claustro procesional executándoo de novo polo lado do 
nacente. Existía unha ruína abovedada no límite do lado sur que ameazaba con caer polo 
que se contempla a súa demolición . O proxecto completouse con obras de limpeza, 
desentullo, re bocado, a reposición dalgunhas partes da cuberta e a iluminación do claus-



tro. As obras foron levadas a cabo polo arquitecto Emilio Fonseca Moretón e contaron 
cun orzamento de 25.002,72€. 

No 1994 complétase o proxecto anterior coa rehabilitación do mosteiro en varias 
fases , a primeira das cales contemplou a reparación da casa reitoral coa fin de adecuar 
ese espazo a un uso máis axeitado sen ter que variar os aspectos esenciais para o que se 
procede á substitución da cuberta, iluminación do interior e dos accesos e reparación 
da madeira das portas e ventás. O custe das obras fo¡ de 29 .923,74 €. 

Xa no ano 2000 repára$e a cuberta do mosteiro, que se encontraba en moi mal estado 
permitindo a entrada de humidade no interior, o que afectou seriamente á imaxinería, 
ao coro, ás carpinterías e aos pavimentos. Ana Recuna Carrasco propón un proxecto de 
reforma integral, tanto da cuberta coma nas partes antes mencionadas que tivo un orza
mento de 31.345,67€. 

Tres anos despois vaise restaurar o retablo maior da igrexa parroquial de Santa María, 
retablo xurdido a finais do Renacemento e dominado polo estilo manierista que presenta 
escenas coma a Natividade de Cristo, a Adoración dos reis , a Presentación no templo, a 
Coroación e a Circuncisión e que presentaba danos na cor, nas madeiras e no soporte. 
Por mor de todo isto a restauración baséase no asentado e fixación da policromía, na de
sinsectación e tratamento funxicida, na limpeza de domados e no arranxo estrutural. 
Será Rosario López Díaz a encargada do proxecto e o presuposto será de 48.802 , 17 €. 

Maceda 

As intervencións realizadas oeste concello céntráronse na fortaleza de i\ilaceda. No 
ano 1995 lévanse ~cabo as obras de limpeza e consolidación do edificio cun presuposto 
total de 56.194,63 € . 

No ano seguinte restáurase por completo a fortaleza cun orzamento de 17.263,70€. 
A configuración actual do edificio responde máis ás características dun pazo residencia 
fortificado que ás dun castelo malia a muralla exterior. O aspecto que presentaba era 
bastante malo a pesar de intervencións anteriores polo que agora se propón unha res
tauración integral baseada no desentullo, na cimentación e no saneamento, no forxado 
dos pisos, na reparación das cubertas e das carpinterías. 
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Os mosteiros da Ribeira Sacra e os seus arquivos 

María de las Nieves Peiró Graner 

O monacato en Galicia. Os mosteiros da Ribeira Sacra · 

A Ribeira Sacra, Ribera Sagrada ou Rivoyra Sacrata, é unha denominación cuxa orixe 
se atribúe, de maneira tradicional, á empregada pola raíña dona Tareixa de Portugal, para 
sinalar unha zona xeográfica que abrangue as ribeiras ourensá e lucense do río Sil; ámbito 
que reunía as mellares condicións para acoller a aqueles fieis cristiáns que buscaban a 
perfección na soidade e o recollemento e que, moi cedo, albergaría numerosos eremi
torios e cenobios chamados a cumprir un importante papel histórico e cultural. 

En efecto, dende os primei~os tempos, os cristiáns buscaban a perfección ascética, 
retirándose do mundo. Eran os eremitas, que vivían en soidade, entregados á oración e 
á penitencia, buscando a súa santificación. Pronto se lles ían unir outros fieis, atraídos 
pola súa fama de santidade, que se puñan baixo a dirección dun mestre. Naceron, así, 
os cenobitas, que facían vida en común e tiñan un abade. Algúns escribiron Regras , que. 
alcanzaron gran difusión e ían ser, máis tarde, orixe das grandes ordes monásticas. O 
monacato, así, gozou pronto de gran aceptación entre o pobo cristián e, tamén, na pro
pia lgrexa . 

En calquera caso, parece que, ata o século VI 1 non se pode testemuñar documental
mente a existencia de mosteiros en Galicia, nin en todo o Noroeste da península . 
Segundo os historiadores, o primeiro deles, sería o de Dumio, un cenobio episcopal que, 
tradicionalmente aparece vinculado a san Martiño de Braga; aínda que, quizais, a súa 
orixe puidera ser, incluso, anterior á chegada a Galicia deste importante personaxe. 

Segundo unha antiga tradición, recollida, máis tarde, polo P. Yepes na súa Crónica, 
o ourensán mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, fundaríao no século VI o mesmo 
san Martiño Dumiense, como filial do mosteiro de San Salvador de Prexegueiró. Por 
outra parte, segundo Duro Peña, o primeiro testemuño de monxes ou eremitas, formando 
un eremitorio ou, incluso, un sistema de eremitorios, en Rocas , data do ano 573. 

Aínda que na área xeográfica galega afastada da Ribeira sacra, pero do mesmo século 
VI parece datar tamén outro mosteiro, igualmente, de carácter episcopal: o que se corres
pondería coa chamada sé britoniense, que tiña o seu centro no chamado "Mosteiro 
Máximo" e da que, segundo o coñecido "Parrochiale Suevuni", dependían os bretóns ou 
britóns, tanto de Galicia, coma de Asturias. 

Coa existencia, na antiga Gallaecia, destes dous Cenobios episcopais, como sinala
ron os historiadores, testemuñaríase aquí a convivencia de dúas tradicións monás ticas : 
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unha, que pode ser considerada latina -a representada por Dumio- e outra de tradición 
céltica -a britoniense-. 

A partir da seguinte centuria, quizais cunha maior difusión do cristianismo por todo 
o Noroeste, produciríase tamén unha maior expansión dos mosteiros. Se, no século VI, 
a figura singular fora san Martiño Dumiense, agora serano san Froitoso de Braga e san 
Valerio de El Biezo. O primeiro deles, na liña do de Dumio; no segundo, destacaría un 
carácter máis anacorético. Precisamente á regra de san Froitoso aparece asimilado o 
mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, segundo parece desprenderse das seus máis 
antigos documentos. 

Pódese destacar, tamén, como unha das características esenciais deste tempo, a exis
tencia de mosteiros de carácter familiar, nos que se recollían familias enteiras e que, 
aclemais, parecían estar moi relacionados entre si. Serían esenciais, neles, elementos tan 
interesantes coma os pactos e as federacións monásticas. 

Os clous séculas seguintes -a pesar do trauma que puido supor, nalgún caso, a che
gada dos musulmáns, xa que o noroeste peninsular resistiu a invasión-, ían _ser, dende 
logo, ele difusión do monacato galega e, polo tanto, de multiplicación dos mosteiros, nos 
que se continuará, en xeral , a tradición anterior, é dicir, a de mosteiros fundados e inte
grados por grupos familiares. Con todo, o gran número destes mosteiros, por un lado, de 
tamaño reducido e por outro, polo seu propio carácter familiar, ían facer que, co tempo, 
chegaran a se converter en simples e pequenas igrexas rurais. Só algúns deles e , por 
unhas determinadas circunstancias, relacionadas, sen dúbida, coas vicisitudes históri
cas do momento -fundamentalmente, cos avances da reconquista e, sobre todo, coa 
repoboación-, experimentarán un maior desenvolvemento e estarán chamados a desem
peñar un especial papel en tempos vindeiros. 

De maneira particular, no século X, produciranse en Galicia importantes funda
cións e restauracións monásticas, tanto por parte ele monarcas coma de nobres. Uns e 
outros, dotarán xenerosamente estes cenobios. A partir de agora, a monarquía, falle fa
cer importantes concesións de carácter público que terían que ver co exercicio do po
der sobre un territorio e uns vasalos, convertendo, dese xeito, os mosteiros, en verda
cleiros factores indispensables no proceso de señorización e feuclalización cla sociedade 
galega. Afonso VII , por exemplo, concederá privilexio de couto, así como xurisclición 
señorial sobre un amplo territorio, ao mosteiro de Rocas . Hai que sinalar, tamén, que, 
ao tempo, estes grandes mosteiros, que alcanzaban un importante protagonismo socio
político, ían, pouco a pouco, incorporando outros pequenos cenobios dispersos pola 
xeografía galega. Todo isto sería, no futuró, orixe e motivo de non poucos problemas 
para estes graneles mosteiros. 

Os séculas XI e XII, serán especialmente interesantes, xa que van ver confluír unha 
serie ele factores que determinarán en gran maneira a posterior historia do monacato 
galega. Un destes factores, será a introdución ele novas correntes relixiosas . En efecto, 



patrocinada pala propia monarquía, introducíase na Coroa de Castela a reforma clunia
ciense, que representaba unha nova forma de entender a vida monástica, na que, dende 
lago, non tiñan cabida as comunidades dúplices , por exemplo. A este respecto, merece 
ser destacado o feíto de que o mosteiro de San Vicente de Pombeiro que, quizais dende 
moi cedo, se acollera á regra de san Bieito, pasou a depender do de San Pedro de Cluny, 

I 
coa aceptación da súa disciplina e coa definición de Priorado. Por outro lado é preciso 
sinalar que era nesta época cando se estaba a afianzar a peregrinación a Santiago, de 
maneira especial, o Camiño francés ; e érao, igualmente, baixo o patrocinio da coroa cas
telán-leonesa. Ao mesmo tempo intensficábanse as relacións con Europa, así como o 
coñecemento doutros ambientes eclesiásticos en xeral e monásticos en especial. A todo 
isto se uniría, ademais, a reforma gregoriana impulsada polo pontífice Gregario VII quen, 
entre outras causas, pretendía eliminar o control dos laicos sobre a igrexa. E é que, en 

Canón do Sil e 
mosteiro de Santa 
Cristina de Ribas de 
Si l, Ourense 
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Galicia, viña sendo habitual a dependencia dos centros monásticos de laicos, especial
mente das familias dos fundadores. 

No caso de Galicia hai que sinalar que, a pesar do patrocinio real sinalado, as parti
culares condicións do moi conservador monacato galego fixeron que a introdución da 
reforma gregoriana fara lenta e conflitiva, non obstante o interese que nisto puxeron a 
coroa e os prelados. Con todo, aínda que fora lenta e con dificultades, as grandes casas 
monacais galegas, ían abandonando as antigas tradicións monásticas e adoptando unha 
regra determinada, como a de san Bieito, coa súa "Ora et labora" . 

A reforma representada polos monxes de Cluny, por suposto, ía influír tamén e moi 
poderosamente sobre o monacato galego. Resulta curioso, non obstante -como sinalou 
algún historiador- que fora precisamente un antigo mosteiro familiar -o de Sobrado-, 
segundo parece, o primeiro en toda a Península Ibérica, en aceptar a reforma cister
ciense. Os mom,es brancos non alteraron o papel socioeconómico que, segundo sinala
bamos, representaban os mosteiros na Galicia feudal e señorial. Ao contrario, asistiremos 
a unha etapa de grande aumento produtivo e, ademais, de expansión comercial que 
influirá na vida urbana. Estes fenómenos terán enorme transcendencia dende o punto 
ele vista da creación ele documentos que testemuñarán as variadas actividades de carác
ter administrativo e comercial dos mosteiros en xeral e da Ribeira Sacra en particular, 
área especialmente rica e fértil. En efecto, os monarcas delegarán nos centros monásti
cos parte do seu poder público a través da creación dos coutos e das cartas de couto, 
polos que os habitantes clun territorio se convertían en vasalos dos mosteiros (recorde
mos os privilexios de Afonso VII, para Rocas). Por outro lado, a administración dos bens 
do mosteiro daría orixe aos moi numerosos contratos de foro e aos documentos que os 
substanciaban. 

Resulta interesante sinalar que, durante este período e neste marco monástico que 
acabamos de presentar, se ían diferenciar e consolidar ao tempo, aínda que lentamente, 
comunidades masculinas e femininas. O mosteiro de Santo Estevo de Chouzán, segundo 
parece, fo¡ antigo mosteiro cenobítico e despois dúplice e no século XII, tras dun perí
odo de crise, os monxes de Oseira instalaron unha comunidade feminina. Femininos 
eran tamén os mosteiros de Santa María de Pesqueiras ou San Miguel de Eiré. O cis
terciense mosteiro de Santa María de Ferreira de Pantón é o único deles que chegou ata 
os nasos días, xa que a desamortización había de pechar o convento en 1835, pero vinte 
anos máis tarde varias das monxas exclaustradas, con importante apoio popular, inicia
ron xestións para o seu regreso que tivo lugar en 1858. Este feíto ía favorecer, sen dúbida, 
que arquivo e mosteiro sufriran menos ca oútros. 

Aclemais, un pequeno número destas comunidades, tanto ele momeas como de mon
xes , chegarían a depender de ordes militares: Templarios, San Xoán ou ·santiago. En 
fin, haberíaos tamén de cóengos regulares de Santo Agostiño, como o de San Martiño 
da Cova. 



Nos séculas baixomedievais, co auxe do fenómeno urbano, ía xurdir nas cidades unha 
nova relL-xiosidade. Con ela xorde un novo tipo de monacato en toda Europa e, como é 
lóxico, tamén en Galicia: as ardes mendicantes. Tanto Fraciscanos como Dominicos 
asentaranse nas urbes galegas. A consecuencia disto ía ser un certo menoscabo da imaxe 
do monacato tradicional, así como do atractivo que este exercera sobre a sociedade 
durante os séculas anteriores. En efecto, tanto a nobreza como a puxante burguesía íanse 
sentir, agora, máis atraídas por estas novas ardes -en certo modo, máis próximas á nova 
mentalidade das clases urbanas-. Os antigos 
mosteiros pasarán por unha das súas grandes 
crise . En realidade trátase por unha parte da 
crise do sistema feudal , que máis tarde se había 
de ver acentuada pola crise demográfica que 
provocaron as grandes pestes dos últimos sécu
las medievais. 

A pesar das circunstancias ás que acabamos 
de nos referir, algúns mosteiros viran aumentar 
os seus bens nun tempo de extraordinaria con
fusión. En calquera caso, non se pode negar 
que a Igrexa galega, a pesar de todo, seguía a 
ser na Baixa Idade Media unha gran propieta
ria de bens . 

Porén, a certamente envidiable situación 
económica dalgunhas sés episcopais e dalgúns 
mosteiros -especialmente, <lestes últimos- re
sultaba ser un atractivo demasiado tentador para 
a nova nobreza, nestes tempos moi belicosa e 
ávida de riquezas e que puña no seu punto de 
mira a campesiños, mitras e cabidos e mosteiros. 
Ante a clebilidade dunha monarquía marcada por sucesivas minorías de idacle e por en
fron tamen tos fratricidas, a nobreza galega puiclo campar polos seus respectos che
ganclo a someter o señorío eclesiástico -especialmente, o monacal- mediante a abu
siva xeneralización da encomencla. O malestar que orixinaban os abusos dos encomencleiros 
sería, sen clúbida, unha das razóns que levaron aos mosteiros a apoiar aos "irmandiños". 

Pero, os problemas dos mosteiros galegas nos finais_ da Iclacle Media, non viñan senda 
unicamente os provocados polo fenómeno da encomenda e os abusos dos "encomen
cleiros". Senón que, xa un pouco apartados no tempo os movementos reformadores, a 
vida monástica se relaxara ata límites insospeitaclos noutros tempos. Os Reís Católicos, 
coñececlores da situación, promoveron a gran reforma do clero español, fundamental
mente a reforma beneditina impulsada dende San Benito ele Valladolid. San Pedro de 
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Rocas foi anexionado a Celanova, Santa Cristina foino a Santo Esteva de Ribas de Sil, 
mosteiro ao que se uniría .tamén, entre outros, San Vicente de Pombeiro convertidos 
ambos en simples priorados . 

Os séculas posteriores terán as súas propias características e as súas peculiares 
maneiras de sentir e pensar. Os mosteiros da Ribeira Sacra iranse adaptando ás novas 
circunstancias, tratando de manter as súas propiedades e privilexios. Dalgún deles 
pódese dicir que nos séculas A.'VI, A.'VII e· XVIII vivirán, sen dúbida, o seu momento de 

maior esplendor. Tal é o caso de Santo Esteva de 
Ribas de Sil, onde a comunidade de monxes será 
numerosa e emprenderanse importantes obras arqui
tectónicas no mosteiro e na igrexa. Non obstante, 
necesario é sinalar tamén, que se asiste a sucesivos 
intentos de rebelión contra o señorío monástico.por 
parte de campesiños e vasalos monásticos. 

Co século XIX, cun cambio radical na c~:mcepción 

da vida, asistirase á desaparición do Antigo Réxime e 
darase paso ao Liberalismo. Haberá descomposición 
social e malestar económico, guerras .. . Será, xa que 
logo, un período turbulento. Tras a invasión francesa 
e a Guerra da Independencia comezan as exclau
tracións : a primeira, decretada por Xosé I, apenas 
afecto u a Galicia, a definitiva, en 183 5. As igrexas 
mosteirais converteríanse en parroquias rurais , os edi
ficios monásticos, en casas reitorais. 

Destacamos o caso de Rocas, por ser exemplo 
enormemente significativo desta situación. De mos
teiro dependente pero con certa autonomía no século 
XVI , pasou a ser un priorado unido e, de seguido, 
un priorado puramente administrativo de Celanova 
e parroquial rexida por monxes . As visitas fálannos 
das dificultades dos monxes convertidos , ao tempo, 

en párrocos . Tras a desamortización, sabemos que en 1844 a parroquia de Rocas con
taba aínda con 134 familias e 904 almas de comuñón . O arranxo parroquial de 1893 
deb:a a Rocas con menos lugares na s'úa freguesía. En 1854 os veciños piden que selles 
diga misa na capela de Lobaces. A igrexa mónástica abandónase, a freguesía é cada vez 
máis escasa, a pesar de que ten nova igrexa. Esta sofre un voraz incendio en setembro 
de 1928. Rocas quedaba atendida dende Santa María de Esgos . Á fin, construíuse unha 
nova igrexa en Quinta do Monte. A comezos de 1936, caía parte da igrexa e o resto amea
zaba ruína . Sería a fin. En frase de Duro Peña, "así terminou Rocas, incluso, como igrexa 



parroquial". Non fo¡ o único caso. Xa no século XIX, o antigo mosteiro beneditino de San 
Miguel de Eiré, deürnba de ser parroquia. 

Cos libros e documentos -que non se desamortizaban- procurouse levar certo coi
dado e déronse normas ao respecto. Así, os documentos pasaron a formar parte dos fon
dos doutros arquivos, polo xeral, de carácter civil: o Archivo Histórico Nacional, ou os 
Históricos Provinciais. 

Tipoloxías e series documentais nos arquivos monacais da Ribeira Sacra 

É necesario ter en canta que os mosteiros e conventos das ardes relixiosas, tanto as 
monásticas coma no seu momento as mendicantes, foron e seguen a ser fonte de pro
dución documental -e de produción documental seriada-, como testemuño das súas 
actividades ao longo dos séculas. Así pois, polo que respecta ás series documentais que 
podemos encontrar nos arquivos monacais da Ribeira Sacra, coma en calquera outro 
mosteiro, e polo menos dende un punto de vista cualitativo, pódese dicir que van ter uns 
trazos comúns como os ten a súa produción documental. 

Sen dúbida, a historia arquivística e documental do mosteiro iniciarase cos docu
mentos fundacionais . Pódese tratar dun pacto monástico, dun privilexio real, no caso de 
que sexa unha fundación de carácter rexio, ou dunha carta de dotación outorgada polo -
fundador, sexa nobre ou non. 

En xeral, ao longo da súa historia a maioría dos mosteiros gozaron do favor real, polo 
tanto, os reis outorgáronlles numerosos privilexios, dereitos, doazóns e exencións que 
ademais foron confirmando, sucesivamente, os monarcas posteriore~, dando orixe a inte- -
resantes series documentais. 

Vimos que o monacato galega, e en especial o da Ribeira Sacra, remóntase a moi 
vellos tempos. Para o mosteiro de San Pedro de Rocas, por exemplo, veuse considerando 
tradicionalmente como a primeira noticia datada, a inscrición é do ano 573 . En canto a 
documentos non epigráficos o máis antigo, non obstante, está datado en Celanova, o 23 
de abril de 1007. Trátase dun documento real, do rei Afonso V, e refírenos a historia da 
restauración monástica por parte de Xemondo en tempos de Afonso III, cuxa dotación 
rexia detallada fo¡ confirmada, de modo sucesivo, polos monarcas asturianos Ramiro II, 
Ordoño III, Sancho I, Ordoño IV, Ramiro III e Vermudo II. 

Do mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil -tamén de antiquísima orixe- desapa
receu toda a documentación dos seus primeiros séculas, segundo Duro Peña. O docu
mento de restauración, de Ordoño II , do ano 921 fala en efecto de Santo Esteva, como 
lugar abandonado e en ruínas. En calquera caso, dende lago, a historia arquivística do 
citado mosteiro comeza co documento de Ordoño II. O privilexio sería sucesivamente 
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renovado por Sancho I, Ramiro III, Vermudo II, Afonso V, o conde de Galicia D. Rai
mundo de Borgoña, Afonso VII e Afonso IX de León. 

Documento real é tamén o do ano 964, polo que a raíña viúva, dona Gota, doaba a 
San Vicente de Pombeiro os bens que recibira de Anaxildo. Antes deste documento exis
ten escasas novas -unha doazón efectuada polos condes don Suario Gutiérrez e dona 
Gontroda no ano 935-. A pesar do "tardío" <lestes primeiros testemuños documentais , 
este mosteiro xa era considerado tamén pala súa antiga tradición eremítica. 

Relacionado co maxisterio de San Martiño de 
Dumio, igual ca 'outros antigos cenobios da mesma 
área xeográfica, aparece o de Santa Cristina de Ribas 
de Sil. Descoñécese, por suposto, o momento da 
súa fundación debido á falta documental; pero o P. 
Yepes, na súa Crónica, refírese a un documento da 
era mil e defíneo como o máis antigo de Santa Cris
tina. Non obstante, cítase tamén un documento do 
ano 876, no que se concede unha doazón ao mos
teiro dunha serie de igrexas nas terras de Lemos. 
Neste caso, non se trata de privilexios reais senón 
dunha doazón efectuada polo presbítero Auterigo. 

O mosteiro feminino de Santa María de Ferreira 
de Pantón, cuxa primeira fundación , segundo pa
rece no século IX, fo¡ de carácter nobiliario -dos 
condes Ero e Elvira- recibiu unha doazón real do 
monarca leonés Fernando II, en febreiro do ano 
1180. Igualmente de fundación nobiliaria -tamén 
no século XII- fo¡ o antigo mosteiro de San Miguel 
de Eiré. 

Aínda que segundo parece son tamén de antiga 
orixe eremítica, os mostei~·os de San Paio de Dio
mondi ou Santo Esteva de Atán foron fundados 
-ou polo menos restaurados- polo lucense bispo 

Odoario. Concretamente, Atán fo¡ restaurado tras a invasión musulmana polo monarca 
asturiano Afonso II e doado á Catedral de Lugo. Tras uns séculas de vida como tal mos
teiro, no século XII, o rei Fernando II fa¡ de novo doazón deste mosteiro á mitra lucense. 

Aos documentos fundacionais seguían, dende logo, as doazóns e posteriores renova- · 
cións e confirmacións reais , ou as doazóns de nobres, sucesores nas moitas ocasións dos 
propios nobres fundadores, ou emparentados coa familia real. Podemos similar as reno
vacións, confirmacións reais de doazóns e privilexios de San Pedro de Rocas ou Santo 
Esteva de Ribas de Sil, xa citados, ou os de Vermudo II confirmando as doazóns dos seus 



predecesores e, ao tempo, defendendo ao mosteiro de usurpacións e depredacións ; ou 
a confirmación dunha propiedade do mosteiro en terras portuguesas, por parte de dona 
Tareixa de Portugal ; ou o do rei Fernando 11 de León, que sería confirmado tamén por 
Fernando III ou Xoán 11 de Castela e León -por citar algúns- ao mosteiro de San Vicente 
de Pombeiro . Polo xeral , a partir do rei Fernando III, os privilexios reais iríanse suce
dendo, aínda que reducidos simplemente á confirmación e ratificación das mercedes 
concedidas polos monarcas precedentes. 

É de destacar que todas estas confirmacións inclúen 
a arde de cumprimento de exencións anteriores, na 
maioría das ocasións por denuncias dos mosteiros, que 
se vían na necesidade de recorrer ao recoñecemento dos 
seus dereitos e a buscar a protección da Coroa, ante, a 
cada vez máis frecuente, inxerencia do señorío segrar 
nos bens e dereitos adquiridos a través dos séculas polo 
mosteiro. Afnda en 1486 os Reis Católicos expiden unha 
Real Provisión ordenando a Diego López de Haro, Go
bernador e Xustiza Maior en Galicia, e aos demais fun
cionarios reais, que protexan e amparen o mosteiro de 
San Pedro de Rocas , contra don Xoán Pimentel e outros 
señores , que esixían ao mosteiro prestacións e dereitos 
indebidos. 

Igualmente, os pontífices outorgaban diversas conce
sións de carácter espiritual aos mosteiros . Así país , os 
documentos pontificios constitúen outras importantes 
series documentais nos arquivos monásticos . Polo que 
respecta aos mosteiros da Ribeira Sacra no son, non obs
tante, demasiado numerosos os documentos pontificios 
que chegaron ata nós . Podemos sinalar, pese a todo, 
varios exemplos ilustrativos. Para Santa Cristina de Ribas 
de Sil citamos as bulas outorgadas polo pontífice Martín 
V, en 1283, palas que recibe baixo a súa protección ao 
citado mosteiro, con todas as persoas que ne! vivisen e cos seus bens, eximíndoo, ao 
tempo, do pago de décimos . Case dous séculas máis tarde, no ano 1461 , o papa Pío II, 
confirmaba as liberdades, exencións e inmunidades o_utorgadas ao mosteiro polos seus 
antecesores no solio pontificio . 

Para o tamén ourensán mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil referímonos a dúas 
bulas de Urbano III , ambas do ano 1186, ordenando que se lle devolvesen certas igre
xas e décimos e respectados privilexios, que lle usurparan. En 124 7, outras dúas bulas 
papais , do pontífice Inocencia IV, confirmaban ao mosteiro as súas posesións, as súas 
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exencións e as súas liberdades, ao tempo que lle concedía certos privilexios. No ano 
1260, dende Agnani, emitía Alexandre III unha nova bula en favor de Santo Estevo. Por 
ela, confirmáballe a anexión das igrexas de Santiago de Cangas e San Miguel de Rosende. 
Xa de mediados do século XV - concretamente, do ano 1454- é un novo documento pon
tificio en favor do citado mosteiro. Nicolás V comisiona ao abade de Celanova para que 
faga restituír a Santo Es-tevo os bens indebidamente enaxenados, a favor de clérigos e 
laicos. Pola súa parte, o papa Sixto IV, en_ 1480, emitía unha Bula nomeando xuíces nun 

/ 

litixio sobre presentación de beneficios. De 
documentos pontificios posteriores, destaca
mos o Breve de Urbano VIII concedendo ao 
citado mosteiro de Santo Estevo, graza de altar 
privilexiado perpetuo, no ano 1632. Uns anos 
antes, en 1629, o mesmo pontífice comisio
nara aos abades de Meira, Montederramo e 
Oseira para que fixeran cumprir unha bula de 
Clemente VIII, sobre as diferenzas que existían 
entre os abades de Santo Estevo e os bispos de 
Lugo sobre a visita a Pombeiro. Recoñecíase
lles aos bispos a xurisdición espiritual, e aos 
abades a visita . 

Do mesmo xeito as doazóns dos fieis, con
cedidas tanto en vida como tras a súa morte 
para con isto alcanzar a salvación eterna, van 
constituír unha abundante masa documental: 
doazóns, doazóns pro anima, post mortem, con 
reserva de usufruto e compensatorios, testa
mentos, mandas temporais ... Valan como 
exemplos os seguintes: en 1108, Ximena, "pro
lix Santiz", doa a Santa María de Ferreira de 

Pantón canto ela e os seus irmáns posúen en terras de Lemos, Sarria e Asma. No ano 
1348, o clérigo Afonso Fernández fa¡ testamento a favor do citado mosteiro de Ferreira. 
Por outro lado, en 25 de xaneiro de 141 O, Aldonza Gómez polo seu testamento manda 
ser enterrada no mosteiro de San Pedro de Rocas, a cambio de certas ofrendas e bens. 
Séculos máis tarde, Afonso Eanes, clerigo e capelán de Santa María de Ferreira, doa ao 
mosteiro, no ano 1401, a metade dunha casa en Monforte e, ademais, a metade doutra 
casa, coa condición de que recen pola alma de Francisca da Carnicería. En 1402, Inés 
González ratificaba a doazón efectuada por ela mesma, tres anos antes, da metade de 
todos os seus bens a favor do mosteiro de Pantón, ao tempo que renunciaba ao usufruto 
que aínda conservaba. 



Priores, abades e momees legaban, tamén, os seus bens aos seus mosteiros, contribuíndo 
así ao enriquecemento dos mesmos. Para os mosteiros da Ribeira Sacra podemos citar, 
como exemplos, os seguintes: no ano 1487, a abadesa de Ferreira aforaba os ''forniaes" e 
casais en San Fiz de Cangas, sinalando que quedara para o mosteiro "da priora vella". 

Con respecto ao mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, parece que as doazóns 
empezan a ser numerosas a partir do século X. E, curiosamente, as primeiras delas, as 
das igrexas de Bulmente e Sanábrexa cos seus ornamentos, así coma o lugar de Cana
liza e a vila de Piñol eran uns bens, pero 
todos eles sitos fóra dos límites · do seu 
couto. O acoutamento do territorio mos
teiral de Santa Cristina fora establecido 
polo rei Fernando III, no ano 1231. 

Así pois, doazóns, nobiliarias van cons
tituír o patrimonio temporal do mosteiro. 
Xunto coas doazóns tamén as diversas 
actuacións de abades , priores e monxes, 
quen mediante compra, intercambio ou 
calquera outra das modalidades de adqui
sición, van incrementar o patrimonio mos
teiral. Actuacións que se materializarían en 
novos e variados documentos que van dar 
lugar a novas series documentais. 

Polo que respecta ás adquisicións me
diante compra, podemos citar a de don 
Xoán Eanes , prior do mosteiro de Rocas , 
quen compraba, no ano 1326, todas as ca
sas, cortiñas, árbores cos seus froitos e to
dos os bens que Elvira Fernández herdara 
de seu pai, no couto de San Pedro, por un 
prezo de catrocentos maravedís "de portugueses". Anos máis tarde, en 1333, era o momee 
de Rocas , "Johan Pérez, di to Alto", quen compraba á súa irmá, Sancha, veciña de Espa
danedo, todos os bens que esta posuía. No ano 1371 efectuábase entre particulares unha 
compra-venda de terreos en Regoufe, con carga a favor do mosteiro de San Pedro de 
Rocas . Podemos sinalar aínda outro tipo documental, que ilustra unha modalidade de au
mento do patrimonio do mosteiro. Trátase dunha carta de partilla entre Gonzalo da Pe
nalva, prior de Rocas , e o seu irmán, quen cede ao mosteiro o seu quiñón na freguesía 
de Beacán e outros bens. 

Noutras ocasións facíanse trocos e cambios de bens, por exemplo, o que fixeron o 
mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil e o de San Martiño da Cova, coa autorización 
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dos bispos don Lorezo, de Ourense e don Miguel, de Lugo, no ano 1243, dunhas pro
piedades. 

En 1414, dona Constanza Pérez, abadesa de Ferreira de Pantón, e Fernán Vázquez 
de Deade, clérigo de San Cibrao de Vilamelle, intercambiaban, "por razón de juntar unas 

leiras", como se sinala no documento, varias leiras en Deade. Dous anos máis tarde, a 
mesma abadesa, cambiaba con María Fernández o lugar de Souto, en Villamelle, que 
era propiedade do mosteiro, por unha casa, unhas árbores, catro leiros de viña, un terreo 
toxeira e cinco terreas. 

Constituído o patrimonio monástico, a súa administración e explotación daría orixe 
a un número moi abundante de documentos de moi variada tipoloxía: arrendamentos, 
aforos, hipotecas, desembargos ... Pero, sobre todo, serán particularmente abundantes 
os contratos de foro. De certo, o maior número de documentos que constitúen os fon
dos dos arquivos monacais na Ribeira Sacra -coma noutros arquivos monacais, dende 
logo-, e que se recollen nas coleccións documentais publicadas, están constituídos polas 
cartas ele aforamento. Y, xunto con elas, os seus documentos complementari_os: nomi
nacións de voces, renuncias e traspasos e incluso vendas de foros. Por outro lado, a 
importancia <lestes documentos referentes ao mantemento e explotación dos bens do 
mosteiro, será motivo de que se leve un especial coidado con eles e se proceda a lle dar 
a mellor organización a estes instrumentos, así como o máximo coidado na súa conser
vación, xa que eles son o garante da propiedade dos bens por parte do mosteiro, así como 
dos seus dereitos sobre tales posesións. Esta é, sen dúbida, a razón de que estes docu
mentos chegaran ata nós en número tan significativo. 

Parece que nos primeiros tempos medievais -ata o século XII- os propios monxes 
eran quen traballaban asa súas terras directamente, especialmente os leigos con axuda 
dos criados do mosteiro. Establecéronse as granxas, interesantes centros de explotación 
agrícola. Porén, cara á segunda metade do século XII, xa se introduce de modo masivo 
o sistema de foros. As granxas adoitan subsistir, aínda, pero a súa función vai ser, máis 
que nada, a de centros de inspección de cultivos ou de recolección: tullas , celeiros e 
bodegas . 

Polo que atinxe aos mosteiros da Ribeira Sacra, sabemos, pola documentación con
servada, que, durante a Idade Media, o de Santo Estevo de Ribas de Sil, posuía, en terras 
ele Lemos, as tullas e celeiros de San Martiño ele Anllo e San Salvador de Neiras, e as 
granxas ele Santiago de Cangas e San Miguel de Rosende. En Ourense, as de Luintra, 
Sobradelo e San Miguel de Melias. Ésta fórmase no século XIV, coa anexión da parro- . 
quia ao mosteiro; mentres que as de Cangas é Rosende cobraran nova importancia a par
tir do século XIII, coas anexións das respectivas igrexas, ao incluír os décimos e a cura 
de almas. A de Sobradelo de Limia pasou, moi cedo, ao sistema de arrendamento. 

Pola súa parte, Santa Cristina de Ribas de Sil e Pombeiro, segundo consta docu
mentalmente, tiñan tamén as súas granxas, tullas, celeiros e bodegas para recoller as ren-



das forais. A Santa Cristina, por exemplo, pertencían as de Parada de Sil, San Pedro e 
Santa Marta, en Barantes; San Vitoria e Santo André, en Bolmente; Chavaga e Seabrega, 
en Santo Esteva e Ousille, en Gundivós . San Vicente de Pombeiro, ao parecer, tíñaas 
en Beacán, Pesqueiras, Santa Mariña de Rosende (granxa de San Vitoria), San Vicente 
de Castillón e San Martiño de Pantón (granxa da Costa) . 

Despois da anexión de Pombeiro e Santa Cristina a Santo Esteva, este mosteiro cam
biou o sistema de granxas, converténdoas en Priorados. A estes centros, en onde resi
dían o prior, un par de monxes e o cura, confluían todas as rendas e décimos, sen pre
xuízo de que seguiran prestando servizo algunhas outras tullas e bodegas subsidiarias. 

Na base da administración dos bens dos mosteiros da Ribeira Sacra, encontrábanse 
os foros, que se outorgaban, polo xeral, dende o mesmo mosteiro, ben en capítulo, ou 
por medio do seu abade ou incluso por un monxe ou procurador, co debido poder. Xa 
dende antigo, ao estender a carta de foro, impúñase aos foreiros, a abriga de levar as ren
das , décimos e dereituras estipulados ata os lugares establecidos para isto: granxas, tullas, 
celeiros e bodegas. Os priores · das granxas ou os mordamos dirixían as opera ció ns de 
recolección e, posteriormente, de conservación e comercialización. 

Podemos observar na documentación dos mosteiros da Ribeira Sacra, que reúnen as 
características propias e comúns a este tipo documental. Polo xeral, os contratos de foro 
máis antigos son os que adoitan conter maior riqueza de detalles de todo xénero. Os ele: 
mentas esenciais eran os seguintes: as voces para as que se outorgaba o foro, o canon 
de renda a abonar, as dereituras e os servizos señoriais a prestar. A duración dos foros 
podía ser perpetua, a unha, dúas, tres e ata catro voces. Os máis antigos adoitaban ser 
perpetuos. Nos séculas XIII e XIV, as voces cóntanse por xeracións, a partir do falece
mento dos que pactaron o contrato: primeira voz,' os filias e así sucesivamente. No outor
gamento, ao esposo asóciase, polo seu nome, á muller; se o home era solteiro, á primeira 
muller con quen casar. Os filias terían que ser lexítimos e claque) matrimonio. No século 
XVII, as voces cóntanse por "vidas de reís". Resulta interesante, por outro lado, observar 
que os períodos de crise económica: grandes secas, guerras ou pestes,. cando os lugares 
quedaban despoboados e as terras ermas, as cartas forais acúsano. Nestes momentos, 
os foros volven ser de longa duración ou, incluso, perpetuos e, ata descende o canon da 
renda que habían de pagar os foreiros. En ocasións, obsérvase, tamén, que as terras che
gaban a quedar "hennas e danJificadas", a causa da peste ou das guerras, por falta de bra
zos que as traballaran . 

Como exemplo do que se dixo, podemos observar oa Colección Diplomática de San 
Pedro de Rocas , cómo nos documentos máis antigos aparecen, con frecuencia, as fór
mulas "in pepetuuni" ou "iure hereditario in senipiternuni", sinalando a perpetuidade do 
contrato ou, polo menos, a súa longa duración. Xa no século XIII , suceden aos foros per
petuos (aínda que en ocasións chegan a alternar con eles) os foros a "hu.a persoa", ou a 
"duas persoas" . Resulta curioso observar nun contrato de 1290, que conserva dúas fór-
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mulas aparentemente contraditorias . Por un lado, en latín, utiliza a fórmula "in vita ves

tra tantum" -que equivalería a unha sola voz- é, máis abaixo, en galega antigo, engade: 
e "a hun vaso filio ": é dicir, dúas voces. No século XIV, os contratos fanse a unha ou dúas 
voces, aínda que xa aparecen algúns de tres voces e algún de catro. Vaise abrindo a ten
dencia -ou a necesidade, seguramente- de prolongar a duración dos contratos . En 
efecto, , no século J....'V, aín-da que quedan foros a <lúas ou tres voces, os máis frecuentes, 
sono a catro voces. En diante , abundarán os de seis, de oito e ata un caso de nove (en 
1487) e dous de dez voces (nos anos 1487 e 1498). Polo que respecta ao mosteiro de 
Santo Esteva, o maior número de voces que aparece nos seus contratos de foro, é o de 
seis; sendo o máis frecuente os contratos a tres e catro voces e só unha pequena por
centaxe a cinco ou seis voces. Algo semellante acorre en San Vicente de Pombeiro ou 
Santa María de Ferreira, onde, aínda no século XVI, son frecuentes os contratos a unha 
soa voz. 

En ocasións, a sucesión nos foros presentaba certos problemas e chegaba a ser dis
cutida. Pola importancia das personaxes, citamos o seguinte exemplo: no an? 1394, o 
abade de Samos, don Arias Gómez, fo¡ nomeado xuíz árbitro polas parte, nun preito que 
mantiñan o prior de San Vicente de Pombeiro, Diego Fernández, e Álvaro Sánchez de 
Ulloa, pola validez da sucesión nun foro dunhas herdades, viñas, casas, árbores, derei
turas e outras causas, tanto no couto de Pombeiro coma en terras de Saviñao e Sardi
ñeira. A sentenza fo¡ favorable ao priorado de Pombeiro. 

Ás veces, a concesión do foro aparece sometida non só ao pagamento da renda, senón 
a outras condicións que aparecen reflectidas no documento: cavar o monte, plantar viña, 
ou plantar "unha viña nova", facer ou reedificar unha casa, unha adega .. . Por exemplo, 
no ano i404, a priora do mosteiro de Ferreira, aforaba un monte e un terreo de viña, 
para que o planten de viña. Anos máis tarde, en 1422, dona Constanza Pérez, abadesa, 
aforaba un leiro para que o planten de viña "nos próximos tres anos". En 1482, a daquela . 
abadesa de Ferreira, dona María López, aforaba un lugar coa condición de que se faga 
unha casa nos próximos dez anos. E, en 1489, a mesma, aforaba o sitio para facer unha 
bodega. 

Noutras ocasións, non se cumprían estas condicións e o foreiro comprometíase a 
devolver o ben aforado. Fíxoo, no ano 1490 e no seu testamento, Rodrigo Douteiro. 
Devolvía -mediante "carta de dimisión"- ao mosteiro de Ferreira unhas viñas e herda
des, en San Martiño de Siós, nas que estaba abrigado a realizar unhas "paran9as" e a por 
un "ba9elo", condicións que non cumprira. 

Dende logo, o coidado que puxeron os mósteiros para conservar os instrumentos que 
substanciaban os foros vai demostrar a súa utilidade e vai ser determinante para cum
prir o seu obxectivo de salvagardar dereitos e propiedades . En efecto, durante os dous 
últimos séculas da Idade Media, as circunstancias históricas provocadas pola inestabi
lidade política, intensificarán os afáns da nobreza por se apropiar dos ricos patrimonios 



monásticos, ben mediante as encomendas ou, simplemente, coa usurpación. No século 
X:V os excesos dos nobres son denunciados repetidamente polos mosteiros. Pode resul
tar ilustrativa, a sentenza en favor de San Vicente de Pombeiro, en contra de don Ber
nardino Pérez Sarmiento, Conde de Ribadavia, pola usurpación da xurisdición mosteiral 
no Couto de Beacán. 

En Santo Estevo de Chouzán era o conflitivo cabaleiro lucense Vasco Gómez das 
Seixa quen se apoderou de gran parte dos bens do mosteiro, ademais, supuxo a imposi
ción de cargas aos seus vasalos e levou a cabo toda clase de excesos. Xoán I, cominábao, 
en 1380, a que devolvera, os bens usurpados e non abusara dos vasalos do mosteiro. 

Chegan a ser frecuentes abusos coma os que se recollen, tamén, na documentación 
do mosteiro de Pombeiro, na que foreiros relacionados con algún poderoso cábaleiro, 
pagan, polos bens que teñen aforados, unha renda moito menor da que correspondería. 
En efecto, os escudeiros de Lope de Taboada, abonaban, anualmente, ao mosteiro, vinte 
maravedíes e unha libra de cera e vinte maravedíes vellos, por uns bens que deberían 
render, ao ano, mil e mil cinccicentos maravedíes, respectivamente. Na firi da Idade 
Media, o fenómeno chegou a ser bastante frecuente nos mosteiros galegos, segundo 
coñecemos por un documento conservado no Archivo de Simancas: Relación de las pér
didas y despojos sufridos por los nionasterios gallegos durante el reinado de los Reyes Cató
licos , no que se fala, efectivamente, de "foros enganosos" e "alleados". Entre os mosteiros 
da Ribeira Sacra, obxecto destes abusos, aparecen os de Pombeiro -entre eles, algúns 
dos citados-, San Xoán da Cova e Montederramo nos que a relación de "foros e pose
sións mal aforadas e alleadas" é especialmente longa. Resulta moi ilustrativa a frase que 
aparece na fin do documento: "outras moitas posesións ten este mosteiro enganosas e 
mal aforadas. No van aquí por ser moitas". TraÚbase, por suposto, de poderosas fami
lias coma os Cadórniga, Pimentel ou Lemos. 

Incluso, chega a ocorrer que os mesmos foreiros tratan de que aparezan como seus 
o que son bens aforados, chegando a os ceder en herdanza, ou a vendelos como se foran 
propios. Esta situación, xa que logo, dará orixe a novas tipoloxías documentais. Nos arqui
vos monacais aparecerán as series de apeos, preitos e procesos xudiciais, sentenzas, exe
cutorias; así como cartas de poder para preitos , de encomendación, ou cartas de 
protección ao mosteiro, concedidas polo rei , coa fin de evitar abusos. Sinalamos ante
riormente cómo, a partir do reinado de Fernando III, será corrente, nas reais confirma
cións de privilexios monásticos , o amparo do monarca a~te as inxerencias do señorío 
segrar. Esta situación de descomposición social reflíct~se na convocatoria que fixo San
cho IV aos bispos, abades e priores do seu reino, para que acudisen a Valladolid e esta
blecer convenios de mutuo acordo e favor. En 1239, o mesmo monarca, amparaba ao 
mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil contra o Adiantado Paio Gómez, para que 
non pagase xantares nin pedidos e puidera por xuíces no seu couto. Fernando IV habe
ría de ratificar o privilexio, en 130, ante o seu Rropio irmán, o infante don Filipe, e, máis 
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tarde, ante os abusos de meiriños e señores dos señoríos limítrofes de Caldelas e Lemas. 
Outra volta tería que se pronunciar, no mesmo senso, Xoán l. 

O século XV comeza para o citado mosteiro de Santa Cristina cun pelexado preito 
ante a Cámara Real, contra Pedro Díaz de Cadórniga, quen, dende 1393, se apoderara 
da casa forte de Chandrexa . En 1402, daríase sentenza favorable ao mosteiro, por parte 

de Henrique III , quen, ó tempo, ordenaba ao 
.conde de Lemas, respectar os dereitos do 
citado cenobio. 

En 134.2, era o xuíz de Aguiar quen pro
nunciaba sentenza, a favor do mosteiro de 
Rocas, sobre a exención de pagar lutuosa aos 
señores da Terra de Aguiar, por parte dos mora
dores de Gomaríz, Nogueira, Grandín e L.oba
ces , por ser vasalos de San Pedro de Rocas. 

Dende lago, os preitos e as sentenzas que os 
substanciaban, eran variados e po-r distintos 
asuntos. En ocasións, os preitos tiñan lugar 
entre distintas institucións relixiosas. En de
cembre de 1291, Sancho IV, sentenciou a favor 
de Santo Esteva de Ribas de Sil, nunha con
tenda entre o citado mosteiro e os frades da arde 
de Uclés, por unhas pesqueiras no Miño. O 3 
de agosto de 14 75 está datada unha sentenza 
arbitral entre os mosteiros de Santo Esteva e de 
Oseira sobre décimos e primicias na granxa de 
San Lourenzo, pertencente a Oseira, pero cuxos 
moradores eran fregueses de San Miguel de Me
liás, anexo a Santo Esteva. Por outro lado, o pon

tífice Inocencia VIII, comisionou ao abade de Oseira e aos prio~es de Rocas e Xunqueira 
de Ambía pala causa xurdida entre Santo Esteva e Gonzalo de Deza, cóengo e lugarte
nente do provisor Pedro Gira!, pala excomuñón <litada polo prior de Pombeiro, que era 
xuíz conservador de Santo Esteva de Ribas de Sil. 

No ano 1292, o xuíz Xoán Martínez pronunciaba unha sentenza pala que recoñecía 
o dereito que tiña o Mosteiro de Santa María de Ferreira tanto para cortar como para 
pacer nos montes de Cotillón, fronte das pretensións dos veciños de Vilares, no cauto 
de Pombeiro. 

Pero a vida no mosteiro daría, tamén, orixe a outros tipos documentais. Non pode
mos deixar de nos referir aos Libros deAcordos Capitulares, semellantes, en certo modo, 
aos dos arquivos catedralicios , por exemplo, a través dos que, nos será dado a coñecer o 



curso dos acontecementos na vida do mosteiro ao longo dos séculas . Tamén, Libros de 
Fábrica, con interesante documentación sobre a "fábrica" do mosteiro. Novas sobre a 
"fábrica" dos mosteiros pódense encontrar, ademais , noutros tipos documentais, por 
exemplo, nos protocolos notaríais. No Libro de Protocolos de Juan Vázquez Figueiras, 
notario do mosteiro, do ano 1586, encontramos as condicións da obra dun cuarto no 
claustro de Santo Esteva de Ribas de Sil, contrato acLxudicado a Juan Cortejón e a Diego 
de Isla, en 2.400 ducados. E entre os protocolos de Rodrigo Navarro, igualmente, nota
rio de Santo Esteva, o contrato, efectuado no ano 1593, de catro retablos -igualmente, 
para Santo Esteva- con Juan de Angés, escultor e Manuel Arnaci, pintor. 

Existirán, igualmente, os Libros de Entrada e de admisión de novas monxes, os de 
toma de hábito e novizado, que poden ofrecer ao investigador, interesantes novas de 
carácter biográfico sobre os monxes. Duro Peña sinala a posibilidade de que houber algún 
Libro de Graos en Santo Esteva de Ribas de Sil, a pesar de que neste mosteiro, por ser 
Colexio, non eran habituais ou frecuentes os actos de toma de hábito ou profesións . 

Por outro lado, a historia e . a vida interna do Mosteiro pódese documentar, tamén, 
por medio dos libros de visita dos superiores ou visitadores. As referencias das actas dos 
Capítulos Xerais dan, só, novas illadas sobre o número de monxes, ou o lugar que, cada 
un deles , ocupaba en esquema orgánico do mosteiro, ou dos seus nomes . Sabemos que 
o prior e os monxes constitúen unha entidade xurídica. Así consta nos documentos, por 
exemplo, nos de concesión de foros, nos que aparecen fórmulas que consagran esta idea 
de personalidade colectiva: "cuni consilio omni capitulo", "con outorgamento dos monges 
e dos frades e dos crérigos", e outras semellantes. Con todo, segundo parece, houbo épo
cas nas que o número de monxes non debía ser demasiado numeroso. O profesor Lucas 
Álvarez dá unha cifra de dous ou tres, como máximo, para o século XV, en Pombeiro . 
Pola súa parte, Duro Peña, inala que o número de monxes variou ao longo dos séculas, 
en Santo Esteva de Ribas de Sil. Foron oito en 1007 e oscilarían arredor de vinte, ata 
mediados do século XIV; e a partir dese tempo, e ao longo do século XV, diminúe o seu 
número, ata quedar reducido a uns seis . Igualmente palas actas capitulares podémonos 
facer unha idea da distribución dos cargos internos do mosteiro . Tamén novas sobre a 
vida interna de Pombeiro -igual ca sobre outros mosteiros- chégannos pola vía dos infor
mes dos visitadores. Estes fixarían a súa atención nunha serie de puntos: o número de 
relixiosos , cómo se realizan por parte dos monxes, o oficio, divino, a esmola, os deberes 
de hospitalidade, o cumprimento da regra; cál é o estado do mosteiro e as dependencias 
monásticas; cómo se administra o patrimonio. Do me_smo modo, haberían de informar 
sobre as irregularidades en que incorreran os monxes . Nestas novas obsérvase a paula
tina decadencia , entre outros, nos aspectos espirituais, coas condutas pouco edifican
tes de priores e monxes nas crises dos finais da Idade Media. Tamén no mesmo período, 
infórmasenos da mala administración do patrimonio monástico, en ocasións, por falta 
de dilixencia dos priores e responsables; noutras, por inxerencias e abusos do señorío 
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laico -como xa quedou sinalado- e, en fin , palas frecuentes loitas e guerras dende media

dos do século XIV. 
Tampouco faltarán, nos arquivos dos mosteiros , os libros de patentes, é dicir, as cre

denciais expedidas polos abades dun mosteiro para que os frades puideran circular fóra 

da súa abadía. 
É <:oñecido que os mosteiros chegaron a constituír grandes señoríos e que os seus 

abades estaban revestidos de xurisdición feudal. Para Pombeiro, por exemplo, xa Ver

mudo II, ao delimitar o cauto, dispón que nel, 
non se entremeta autoridade ningunha. 
Monarcas posteriores, renovarán e ratificarán 

os privilexios. No mesmo sentido, para Santa 
Cristina de Ribas de Sil, o privilexio de Fer

nando III , tamén renovado, posteriormente e, 

segundo parece, confirmación doutros ante

riores. Con todo, e de xeito especia!, a medida 
que avanzaba a Idade Media, fa resultando 
-como xa sinalamos- cada vez máis difícil que 

priores e abades puideran exercer todos os pri

vilexios inherentes ao señorío nos seus cautos 
e sobre os seus vasalos , ante a inxerencia dos 

señores laicos . 

Os dereitos e títulos de propiedade dos 
mosteiros quedaron recollidos nos Rexistros, 
os cartularios, libros becerro, ou nos libros 

protocolo. Nos chamados tambos. Nestes 

libros rexistrábanse, dende lago, os vellos pric 
vilexios reais e pontificios, como base docu

mental e xurídica para a defensa dos dereitos 

do mosteiro, con demasiada frecuencia pos tos 

en discusión por nobres e poderosos cabalei
ros. Esta técnica arquivística viña senda utilizada dende antigo polos mosteiros, reco
llendo, así, todos -ou, polo menos, a maioría- dos documentos do arquivo monacal. Os 

contidos destes códices diplomáticos, resultan de extraordinario interese, tanto para a 
Paleografía como para a Diplomátic~ e, por suposto, para a Arquivística. E, así mesmo_, 

para a investigación histórica, pala riquezá dos seus contidos e, ao tempo, pala facili
dade do seu manexo. 

Por outro lado, dada a especial dedicación dos monxes ao culto público e solemne 

da Igrexa, é explicable a presenza, nos arquivos monacais, da serie de libros litúrxicos . 
As antigas Biblias miniadas e os vellos Beatos, ou as ricas coleccións de libros de coro, 



depositarios do canto chan e do gregoriano, de cultivo tan enraizado nos mosteiros, espe
cialmente, nos medievais. 

Outra serie documental moi peculiar nos arquivos monásticos, é a constituída polos 
libros que recollen as defuncións dos monxes do mosteiro, cuxo rexistro se levaba coi
dadosamente, pasto que a marte dos monxes non se anotaba nos libros parroquiais. É a 
serie dos libros obituarios. A información que ofrecen estes libros resulta do maior inte
rese, xa que, xunto coa referencia do óbito en si, adoitábanse incluír descricións biográ
ficas do monxe falecido. 

Os arquivos dos mosteiros da Ribeira Sacra 

É coñecido o importante papel da Igrexa -en especial dos mosteiros- na historia dos 
arquivos e da arquivística. · · 

Nos mosteiros medievais, despois da igrexa, o arquivo, e a biblioteca eran, sen dúbida, 
as dependencias máis aprezadas. O arquivo, chamado "thesaurus" -el francés R. H. Bau
tier chama dos "tesauros de Cartas" a este período medieval da historia dos arquivos
era, ao tempo que arquivo propiamente, caixa forte, biblioteca e, ata museo, xa que alí 
se gardaban os "tesauros" ou riquezas do mosteiro: ornamentos, cálices, cruces, reliquias, 
libros -non só os litúrxicos- os privilexios, bulas e cartas, avais dos seus dereitos e garan
tes das súas propiedades. 

Nun primeiro momento, non habería separac.ión entre "arquivo" e "biblioteca". Como 
máximo, podería haber un lugar para libros e outro para documentos, sempre dentro do 
"tesauro". Un mesmo monxe sería responsable de ambos . Co paso dos séculas, os orna
mentos, cruces e vasos sagrados pasarían á sancristía. Os libros, en especial, tras o nace
mento e difusión da imprenta, que, á vez, propiciaría o aumento do seu número, pasarían 
a ser localizados na biblioteca. No arquivo custodiaríanse os documentos. 

Dos arquivos dos antigos mosteiros da Ribeira Sacra sábese moi pouco. Algunha parca 
referencia e, case sempre, a noticia dun incendio. Xa a comezos do século XI, un incen
dio por un descoido dos nenas da escala, parece que destruíu as antigas escrituras do 
mosteiro de Rocas. Duro Peña supón a localización do "tesauro" de Rocas na parte baixa 
dos edificios monásticos, na mesma onde se situaría estaría o refectorio ou a sala do 
cabido e onde se custodiarían os tesauros do mosteirq: reliquias, ornamentos, obxectos 
preciosos e, por suposto, os privilexios, bulas, testamentos, escrituras de compra, cam
bio, afora mento ... Títulos xustificativos de dereitos e posesións, sempre ao coidado do 
"thesaurarius", que os mantería ordenados e ben custodiados. 

Segundo o mesmo citado autor, o arquivo de Santo Esteva de Ribas de Sil, pereceu 
nun incendio a mediados do século XIV. Por esta razón -engade- son moi escasos os 
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documentos anteriores que chegaron ata nós. Polo demais, case todos eles, son docu
mentos reais. É posible que por esta razón e pala especial consideración que selles tiña 
no mosteiro, estarían especialmente protexidos -quizais, en caixas de metal- ou serían 
salvados do incendio os primeiros. Como outros mosteiros, é moi probable que Santo 
Esteva de Ribas de Sil tivera , tamén, o seu "Tambo". 

Parece que o arquivo do mosteiro estivo nalgún momento situado ao Mediodía, 

segundo sinala Duro Peña, aínda que, engade que, no ano 1872, unha información situá
bao ao extremo Oeste da igrexa, cara ao norte, nunha habitación feita con ladrillo e con 
bóveda, construída cara ao ano 1736. En 1872 conservábase, incluso, parte do andel. 

Unha noticia documental de 1595 fálanos dos "caxones que lii<;o para el archivo'', Juan 
de Angés. E , no ano 1613, un ensamblador de Celanova, Xoán Muñoz, fixo , para o 

arquivo, unha porta moi forte e cha "para poñer as ferraxes coa que ten que estar 
cuberta", un bufete grande no medio da capela, andeis e mesas; todo por 1.600 reais e 

apousento. Posteriormente, aparece nos documentos unha descrición das dúas portas 
do arquivo: "a primeira, ten un aldrabón de ferro coa súa chave, e a prin c: ipal deste 

arquivo, ten clúas chaves , a unha de golpe e a oútra de cerrollo, e a porta, está cuberta 
el e pranchas ele ferro, coas súas fileiras de cravos longos de punta de diamante". O 

arquivo era, pois , un lugar seguro. 

No ano 1560, o abade don Benito de Arteaga, procedeu á organización dos fondos 
arquivísticos conservados, daquela, no mosteiro, e á elaboración dun "Repertorio". Estaba 
clasificado o arquivo en catro caixóns, segundo a procedencia dos documentos que ía 

conter. No I, encontrábanse as escrituras de Santo Esteva e Sobradelo, en catro sacos, 

sinalados coas letras A, B, C, e D maiúsculas, numeradas, ademais, con cifras romanas , 
as escrituras de cada letra, neste modo: Al, Ali, AIII, etc. No caixón 11, estaban as escri

turas correspondentes a Santa Cristina e Barantes , tamén, catro sacos, cos seus corres

pondentes números romanos, agora, coas letras E, F, G, H. No caixón IV, os documentos 

correspondentes a Pombeiro e Beacán, igualmente, en catro sacos, coas letras J, K, L, 
M. No caixón IV, as escrituras de Rosende, Melías e Cangas, noutros catro sacos, agora 

coas letras N, O, P, Q. Á súa vez, cada documento, levaba, no 9orso, a correspondente 

sinatura, agás os particulares, que non mencionaban ao mosteiro -os "non falan da casa'', 
eloutros mosteiros- e estaban baixo o rótulo "extravagantes", denominación, por outro 
lado, tamén frecuente en arquivos monacais. 

Como, ao parecer, nesta primeira clasificación non tiveran cabida todos os docu

mentos que, daquela, se encontrab~n no mosteiro, houbo que aumentar o número de 
caixóns ata o VII , e o número de sacos dentro ele cada letra, ata o XII. Parece, incluso, 
que houbo de aumentar, tamén, o número de letras, xa que, as cartas e peticións da 

abadesa de Ferreira ele Pantón, se situaban no "caxón IV, letra VIII". As escrituras de 

Santa Cristina, dísenos que estaban no saco VIII , letras C 1-XII , DI-XII, E 1-11, saco VIII 
(catro envoltorios de foros, de 24 cada un) e saco IX (outros tres envoltorios). De todas 



formas, segundo o citado Duro Peña, a sinatura que consigna o Repertorio para cada 
escritura é, ás veces, confusa e parece responder a outro criterio, que necesitaría ser 
estudiado. 

O Autor do Repertorio a que nos acabamos de referir, fai, tamén, algunhas intere
santes reflexións arquivísticas sobre a importancia non só de conservar os documentos, 
senón de conservar o arquivo ben organizado, destacando a utilidade e proveito dos docu
mentos -os arquivos foron considerados "arsenal de autoridade" e os documentos, "armas 
xurídicas" que se poden esgrimir en calquera litixio- , así como a importancia da orde 
na que se terían que conservar, pedindo que se poñan sinais no lugar de onde se tirou 
un documento e encarecendo a responsabilidade no tocante á súa devolución. Exprésao 
des te xeito: "Y ruega, el sobre dicho Padre frai Benito de Arteaga, encareqidaniente, a los 

que en este cargo sucedieren, tengan gran quenta con la conservación de estas escripturas, 
pues consiste en ellas el bien y provecho de esta casa y, quando por alguna neqesidad, se 

ubiese de sacar alguna escriptura, dexe, el que se entregare, de ella, en su lugar, un cog
noscimiento firmado de su nonibre, y resqiban, mis sucesores, este mi deseo .. . " · 

No seu estudio sobre o mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil, Duro Peña, bota 
en falta, no seu arquivo monástico, algúns dos libros cuxa existencia era habitual nos 
mosteiros e que, segundo el , serían os máis interesantes no arquivo de Santo Esteva. A 
saber: o Libro de Graos, onde se anotaban as tomas de hábito e profesións dos monxe_s; 
o Libro de Defuntos e sufraxios de irmandade; o Libro de Actas do Consello e o Libro de 

Visitas de Xerais ou de simples visitadores. O citado autor sospeita -por analoxía, di- que 
puido acorrer con eles algo semellante ao sucedido cos de Celanova, cando a expulsión, 
no ano 1820: o seu arquiveiro, empaquetou e entregou a alguén os libros, para que os 
ocultara en caso de rexistro ou inspección dos Comisionados seculares. Cando os mon
xes regresaron ao mosteiro, en 1823, non puideron recuperar tan importantes fondos 
arquivísticos, a pesar do grande empeño que nisto puxeron . 

Tampouco é moito o que sabemos sobre outro dos mosteiros da Ribeira Sacra, o femi
nino Ferreira de Pantón. Segundo o lucense cóengo Piñeiro -quen recibiu, deste mos
teiro, unha serie de notas que utilizou na elaboración das súas interesantes "Memorias"
º arquivo debía ter, polo menos , unha certa ordenación, xa que fala de que a doazón de 
Fernando II, de febreiro de 1180, achábase "entre os pergamiños, nº 4". Noutras oca
sións fa¡ referencia á existencia dun "becerro" o "becerrillo". Tamén se sinalou a posibili
dade de que, coa invasión napoleónica, o arquivo fora expoliado, e só grazas á sagaz 
actuación da arquiveira, que, sen dúbida, os escondeu, conserváronse un bo número de 
pergamiños que, no ano 1972, aparecerían, enrolados , nun caixón. Ao parecer, tras a 
desamortización, a dispersión sufrida polos fondos arquivísticos das monxas bernardas 
de Pantón, fo¡ grande. É tradición na comarca que moitos dos documentos acabaron en 
mans de particulares. Non obstante, como indica o Profesor Viana, dada a continuidade 
cronolóxica dos conservados no mosteiro, non parece moi probable a desaparición de 
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gran número de pezas do arquivo monacal. Como máximo, sinala, algún extravío dos 
encontrados en 1972. 

Se non ternos demasiadas novas sobre os arquivos monásticos da Ribeira Sacra, tam
pouco ternos maior información sobre os monxes ou monxas que ocupaban o cargo de 
arquiveiro. E é que o oficio de arquiveiro non destaca ou, polo menos, non pasa aos docu
mentos, en xeral, ata o -século A.'VIII . De novo, é o mosteiro de Ribas de Sil o que nos 
ofrece algúns datos e algúns nomes . Máis arriba referiámonos a Freí Benito de Arteaga 
e ao seu traballo de organización do arquivo. Outros _arquiveiros -entre os séculas A.'VIII 
e XIX- dos que nos chegaron noticia foron : Esteban Suárez (1679) , Rosendo Martínez 
(1693), Francisco de Castro (1703-1720), Esteban García (1729), Isidoro Pérez (1751 ), 
Zoil Sobra! (1752), Felipe Martínez de Atieda ( 1764), Benito Jiménez (1794), Isidoro 
Laguna (1796), Íñigo Alonso Guerra (1800) e Justo Chamoso (1832). 

A reforma bieita impulsada dende San Benito de Valladolid, co eficaz apoio dos Reís 
Católicos, tivo unha importancia decisiva para os mosteiros galegas en xeral e os da Ri
beira Sacra, en particular. Tras a súa incorporación á Congregación Reformada d<: Valladolid, 
Santo Esteva de Ribas de Sil, lograría a anexión de abadías próximas á súa área de in
fluencia, como Santa Cristina ou San Vicente de Pombeiro, relegadas á condición de sim
ples priorados. A incorporación de Santa Cristina tivo lugar o 11 de maio de 1511, per
manecendo nesta situación ata a desamortización que a levaría á ruína e abandono . A de 
Pombeiro tivera lugar en 1508 e fo¡ confirmada, definitivamente, por Clemente VII en 
1526. San Pedro de Rocas incorporaríase a Celanova. En canto aos mosteiros femininos, 
anexionaríanse a San Paio de Antealtares, en Santiago. A comunidade de Santo Esteva 
de Chouzán fo¡ trasladada a San Paio en 1499. Nos primeiros anos do século XVI, serí
ano San Miguel de Eiré -cuxas rendas pasaron ao Hospital Real de Santiago- ou San Fiz 
de Cangas. Ferreira de Pantón pasará a depender da Congregación de Castela. 

A primeira metade do século XIX fo¡ especialmente dura para os mosteiros. As suce~ 

sivas exclaustracións e restauracións da vida monástica non fan senón contribuír á ruína 
e degradación de igrexas e mosteiros. Á morte de Fernando VII, coa volta ao poder dos 
liberais, estes poñen en marcha os seus vellos propósitos de ex~laustración dos relixio
sos, a seguir, empréndense actuacións de carácter desamortizador. Incluso, se fala de 
"rapina desaforada dos veciños". Os bens monásticos incautados , saen a subhasta. As 
igrexas conventuais convértense en parroquiais, os mosteiros, ou parte deles, en reito
rais ; ás veces, tamén en escalas . 

Polo que respecta aos arquivos monacais, hai que ter en conta que se desamortizaban 
os bens mobles e inmobles dos mosteiros, pero tratando de prestar a debida atención aos 
documentos, dos que, polo menos en teoría, se ían realizar detallados inventarios. Os 
documentos depositaríanse, primeiro, nas Contadurías de Bienes Nacionales de cada 
provincia. Máis tarde, en virtude dunha Real Orde de 18 de agosto de 1850, dispúñase 
que pasasen á Real Academia de la Historia. Tras a creación, en 1856, do Archivo His-



tórico Nacional e as definitivas disposicións de 1898, serían depositados alí para a súa 
conservación , constituíndo os seus máis ricos e preciosos fondos . No citado arquivo, 
constitúen, os documentos procedentes das institucións monásticas afectadas polas me
didas desamortizadoras , as seccións de Clero e a de Códices e Cartularios, nas que apa
recen ordenados por provincias e lugares de procedencia. Xunto co Archivo Histórico 
Nacional, outros arquivos, non obstante, chegarán a albergar, tamén, documentos pro
cedentes dos mosteiros desaparecidos. É particularmente rico en fondos arquivísticos 
procedentes de mosteiros ourensáns e da 
Ribeira Sacra, o Arquivo Provincial de Ou
rense. Outros, encóntranse nos arquivos das 
catedrais de Ourense e Lugo. Un pequeno 
número , no Arquivo do Reino de Galicia. 
Algunha información, no Archivo General 
de Simancas. Para os ve llos cenobios fe
mininos da Ribeira Sacra, o arquivo monacal 
de San Paio de Antealtares. É necesario si
nalar que, o mosteiro de Santa María de Fe
rreira de Pantón conserva, aínda algúns dos 
seus vellos fondos no seu arquivo monacal. 

Os antigos mosteiros convertidos en 
parroquias terán os seus respectivos arqui
vos parroquiais , nos que reflectirán a vida 
da parroquia, dando orixe aos fondos arqui
vísticos que lles son propios , co especial 
protagonismo dos Libros Sacramentais. 
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Aproximación bibliográfica á Ribeira Sacra 

Ramón Yzquierdo Perrín 

Historiografía da Ribeira Sacra ata 1900 

Ata o século A.'VII, os arquivos das catedrais, mosteiros e chancelerías foron as prin
cipais fon tes de información ao se gardar neles os documentos de todo tipo relativos aos 
numerosos cenobios que se levantaron na Ribeira Sacra dende datas temperás da Idade 
Media. Incluso a usual expresión Ribeira Sacra na súa versión latina, Rivoira Sacrata, se 
empregou, por vez primeira, nunha escritura de doazón ao mosteiro de Montederramo, 
datada en 1124, que daquela realizou a "Condesa Dofia Teresa, hija de Alfonso VI, que se 

tiene por Fundadora de su priniera situación en el lugar llamado Rivoira Sacrata ... ". Case 
sempre que se alude a este documento se menciona ao padre Flórezl quen, sen dúbida, 
foi o seu divulgador; pero non se debe esquecer que, con anterioridade, tal denomina·
ción e diploma foran empregados por frei Antonio de Yepes nun dos últimos tomos da 
súa Crónica General de la Orden de San Benito, editada en Valladolid nos primeiros anos 
do século A.'VII. Antes de terminar esta centuria frei Gregorio de Argaiz publicou a súa 
pouco coñecida obra, La soledad laureada por San Benito, y sus hijos en las Iglesias de 

Espafia2, na que reitera o que Yepes dixera uns anos antes. 
Non foron estes autores, non obstante, os primeiros que se ocuparon dos mosteiros 

que foran fundados na Ribeira Sacra, pois xa a mediados do século A.'VI algunhas de tales 
casas chamaron a atención do Licenciado Molina, quen os incluíu na súa Descripción 

del Reyno de Galizia y de las cosas notables dél, publicada en 1550 en Mondoñedo3. Pola 
súa parte, Ambrosio de Morales deixou na súa relación da viaxe efectuada a Galicia por 
encarga do rei Filipe II breves referencias de carácter histórico relativas aos mosteiros 
máis importantes4. Tampouco lle pasou inadvertida ao conspicuo padre Sarmiento a sin
gular fábrica dalgún mosteiro durante a viaxe que realizou a Galicia entre 1754 e 1755 , 
por exemplo a da igrexa rupestre de San Pedro de Ro~as 5 . 

Dende daquela ata finais do século XIX a denominación Ribeira Sacra entra nunha 
especie de prolongado letargo ao desapareceren a maior parte dos antigos mosteiros, que 
foron reducidos a priorados dependentes das grandes casas nas que foron reunidos os 
monxes, por exemplo os de San Martiño Pinario e San Paio de Antealtares6, ambos en 
Santiago; ou os de Santo Estevo de Ribas de Sil e San Miguel de Celanova7, en terras 
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de Ourense. Con frecuencia as igrexas pasaron a ter a consideración de parroquia, o que 
serviu para as salvar dunha segura ruína. 

En 1883, o cóengo da catedral de Santiago don Antonio López Ferreiro publicou un ha 
exhaustiva investigación, baseada nos numerosos documentos que conseguira consultar 
e en obras como a de Vasco de Aponte8, que titulou Galicia en el último tercio del siglo 
XV9. Nela dá pormenorizada contado longo e complexo proceso de reforma do mona
cato galego, levada a cabo a partir da vi.axe a Galicia dos Reís Católicos, pero cuxa rea
lización se prolongou durante boa parte do século :A'VI. 

Estudios históricos ao longo do século XX 

Durante a primeira metade do século XX apenas se publicaron obras específicas sobre 
aspectos históricos e histórico-artísticos relativas aos mosteiros da antiga Ribeira Sacra, 
polo que destaca de modo especial a que Castro López dedicou á parroquia-de Vilar de 
Ortelle. O seu interese e rareza bibliográfica fixeron que no ano 2000 se efectuase unha 
boa edición facsímile ID por parte do Servizo de Publicacións da Deputación Provincial. 

A mediados de século, o Boletín de la Conúsión Provincial de Monunientos Históricos 
y Artísticos de Lugo, e, dende os últimos anos do XIX, o seu homónimo da provincia de 
Ourense, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Orense, acolleron nas súas páxinas breves estudios, referencias e noticias relativas a estes 
mosteiros e outros monumentos dos seus respectivos ámbitos xeográficos. Na redacción 
das fichas que corresponden á provincia de Lugo interveu de maneira asidua o cóengo 
Francisco Vázquez Saco. Durante moitos anos as súas Iglesias románicas de la provincia 
de Lugo. Papeletas arqueológicas foron case as únicas novas que houbo . Nas de Ourense 
participaron Ángel del Castillo, a quen se debe unha Guía artística y monumental de la 
provincia de Orense, de porte similar as "papeletas" de Vázquez Saco; e Antonio Cou
ceiro Freijomil, autor de Monumentos de la provincia de Oren~e, que agrupou as obras 
tratadas por partidos xudiciais. Quizais na orixe deste tipo de publicacións se encontren 
achegas anteriores como La arquitectura cristiana en la provincia de Orense durante el 
período medioeval de Arturo Vázquez Núñezl I. 

É, non obstante, no último terzo do século XX cando as publicacións que contribuían 
con datos históricos pertencentes aos mosteiros da Ribeira Sacra se multiplican e, ás 
veces, cínguense a aspectos ou ámbitos mdi concretos . Especialmente relevantes son as 
achegas realizadas polo doutor José García Oro, autor de diferentes libros nos que trata, 
en especial, aspectos sociais da Galicia de finais da Idade Media 12. Nalgúns deles afon
daron outros autores, entre os que cabe citar o profesor Fernández de Viana e Vieitesl3, 
Pedro de la Portilla I4, AndradeIS, Freire Camaniel16, ou ao doutor Eduardo Pardo de 



Guevara 17. Tampouco sobran os datos en obras que, sen tratar en especial o mundo 
monacal, o tocan en certas pasaxes. Sirva como exemplo a coñecida historia de Mon
forte e a súa terraI S de Germán Vázquez. 

Outras publicacións 

Inclúense baixo este epígrafe diferentes publicacións, moitas editadas nos últimos 
anos, que ou ben estudan diferentes facetas da Ribeira Sacra: paisaxe, historia, poboa
ción, producións .. . , polo que se poden considerar monografías sobre este territorio; ou 
ben se dedican a campos máis específicos ou, xeograficamente, máis amplos nos que o 
patrimonio da Ribeira Sacra se contempla xunto ao doutras áreas. 

De atender ao seu ano de edición, a obra máis antiga é da autoría de don Manuel 
Murguía, sen dúbida un dos pioneiros dos estudios dedicados a Galicia1 9, ·nome que, 
precisamente, serve de título á obra á que me refiro, publicada en Barcelona en 1888 
dentro da colección de libros dedicados ás diversas terras que daquela compuñan 
España, incluíndo, polo tanto, as escasas posesións de ultramar que restaban del, nou
tro tempo, amplísimo imperio. O autor recréase no patrimonio artístico das principais 
poboacións galegas, pero cara á final do seu voluminoso libro ocúpase, tamén, do antigo 
mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil, probablemente a obra á que maior atención 
prestaron os diferentes autores . 

Máis de oitenta anos separan esta publicación da seguinte, debido ao traballo de 
Hipólito de Sá, que dedicou unha extensa obr~ , en dous volumes, á historia do mona
cato en Galicia20._ O seu carácter enciclopédico continúa a facer dela unha obra única 
w, loxicamente, dedica unha parte significativa aos moitos mosteiros da Ribeira Sacra, 
ofrecendo de cada un unha sucinta e, con frecuencia, rica historia, así como unha breve 
descrición das súas fábricas arquitectónicas . Mágoa que, ás veces, non indique a pro
cedencia das súas novas . 

Ao ano seguinte viron a luz dous novos libros nos que se tratan, brevemente, algúns 
mosteiros, en especial os máis representativos e cuxas igrexas tei'í.en, tamén, maior inte
rese . Ángel del Castillo, que colaborara nas pequenas referencias dedicadas ao patri
monio histórico e artístico galega na Geografía General del Reino de Galicia, monumental 
obra en seis espléndidos volumes publicados antes_ de 1936, ano que figura no que 
corresponde a Pontevedra e carecendo del os demais. A empresa fo¡ abordada pola "Casa 
Editorial Alberte Martín", de Bar¡:elona, dirixiuna Carraras Candi e nos volumes dedi
cados ao Reino de Galicia e ás provincias de Lugo e Ourense colaboraron, respectiva
mente, Ángel del Castillo, na redacción do apartado dedicado á arquitectura, Manuel 
Amor Meilán e Vicente Risco. As breves fichas que redactaron foron, non obstante, de 
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grande utilidade a quen ata os anos setenta pretenderon realizar algún estudio ante a 
falta doutras referencias. 

Don Ángel del Castillo21 debía ser moi consciente desta situación e elaborou un 
inventario monumental de Galicia que en 1973, grazas ao patrocinio da Fundación Pedro 
Barrio de la Maza, viu a luz, doce anos despois de morto o seu autor. A súa utilidade 
resultou tal que foi reeditado en varias ocasións pola citada fundación . 

Outro benemérito estudioso do pat~imonio galega, a cuxa conservación e restaura
ción dedicou boa parte da súa vida, don Manuel Chamase Lamas, publicou o mesmo 
ano unha primeira recompilación dedicada, na súa totalidade, á arte románica de Gali
cia22. A obra forma parte da colección dedicada a tal estilo pola editorial francesa "Zodia
que", que gozaba de recoñecido prestixio e ampla difusión por todo o mundo . Anos máis 
tarde foi traducida ao español e dela fixéronse varias tiradas. 

Dous anos despois, en 1975, o profesor Serafín Moraleja publica un extracto da súa 
tese de doutoramento, dedicada á escultura gótica galega realizada entre 1200 e 1350 
no que existen alusións a algunhas obras da Ribeira Sacra. Sen dúbida estas ~erían máis 
completas de se ter publicado a totalidade da súa investigación, o que, lamentablemente, 
non ocorreu. 

No mesmo ano comezouse a publicar o monumental inventario artístico da provin
cia de Lugo, en cuxos seis volumes figuran por orde alfabética as igrexas de cada un dos 
antigos mosteiros da Ribeira Sacra lucense. A obra foi coordinada por Elías Valiña Sam
pedro23, o recordado cura do Cebreiro que tanto contribuíu á revitalización do Camiño 
de Santiago. Ademais do autor citado participaron na elaboración das súas numerosas fi
chas Nicanor Rielo Carballo, José Manuel González Reboredo e Santos San Cristóbal 
Sebastián. É a única provincia de Galicia que viu publicado o seu inventario artístico. 

Mentres se editaban os tomos do citado inventario viu a luz, en 1977, un innovador 
estudio do hispanista alemán H . Schlunk24 dedicado á arte paleocristiá, primeiro que se . 
dedicou ás contadas mostras deste estilo existentes na antiga Gallaecia . O ano seguinte, 
1978, o Colexio de Arquitectos editou unha ampla monografía que o profesor Núñez 
Rodríguez25 dedicou á arquitectura prerrománica en Galicia,_ tan ligada ás orixes do 
monacato na Ribeira Sacra. Por último, en 1979 Chamoso Lamas26 publicou un extenso 
estudio sobre a escultura funeraria galega e, loxicamente, nela ocúpase dos sepulcros 
monumentais existentes nas igrexas da zona tratada que os conservaron: San Fiz de Can
gas , San Pedro de Rocas, o Salvador de Ferreira, etc. 

Na década dos oitenta, a Funda~ión Pedro Barrié de la Maza publicou varios libros 
que se ocupan, entre outras obras, de igrexas e pezas pertencentes a antigos mosteiros 
da Ribeira Sacra. O primeiro, editado en 1982, estudia a implantación da Orde do Cís
ter en Galicia, así como as súas casas máis sobresaíntes, entre as que destaca a de Mon
tederramo27. No ano seguinte , 1983, saíron dous: un é un peculiar inventario do 
mobiliario litúrxico na diocese de Ourense, único publicado sobre este tema en Galicia; 



e o segundo ocúpase dos numerosos templos románicos dunha ampla zona da diocese 
de Lugo28 na que se levantaron varios mosteiros estudados segundo un novidoso crite
rio de mestres e tendencias. 

Os noventa comezan cun acontecemento sen precedentes en Galicia que marcou o 
inicio dunha tendencia que fo¡ medrando e especializándose cos anos. Refírome ás expo
sicións temporais dedicadas pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia a diferen
tes aspectos do patrimonio histórico-artístico de Galicia. Os catálogos de tales mostras 
constitúen unha imprescindible fonte de información e consulta. Á cabeza de todos sitú
ase o da primeira exposición Galiciano tenipo, que tivo por marco o espléndido mosteiro 
de San Martiño Pinario nos meses centrais de 1991. En certo modo o ambicioso pro
xecto Galicia, Terra única continuou a súa liña, aínda que estendeu as exposicións ás 
principais cidades en 1997. Máis humildes, pero non por iso menos interesantes e novi
dosas foron outras mostras, entre as que sobresaen as realizadas pola Real Academia de 
Belas Artes de Galicia co patrocinio das correspondentes deputacións nas cidades de 
Lugo e Ourense, cos fondos dci 'arquivo fotográfico de Manuel Chamoso Lamas en 1995 
e 1997, respectivamente29. 

Na mesma década publicáronse os tomos que o ambicioso proxecto cultural Galicia 
dedicou á Historia da Arte. Son unha imprescindible fonte de información sobre a acti
vidade artística desenvolvida nos máis representativos puntos da Ribeira Sacra ao longo 
dos séculas, intervindo na súa elaboración prestixiosos profesores das Universidades de 
Santiago e A Coruña, así como outros especialistas . A maior sensibilidade social que 
hoxe existe polos temas relativos ao patrimonio impulsou os traballos de conservación, 
mellara e restauración dun bo número de igrexas galegas por parte da citada Conselle-
ría de Cultura do goberno autónomo30. É sig~ificativo o cambio experimentado pola 
maioría das igrexas da Ribeira Sacra, e das intervencións realizadas ao longo dos anos 
1996, 1997 e 1998, das que existe unha puntual e valiosa información nos libros, qui- ·
zais pouco coñecidos e utilizados, pero non por iso menos interesantes que fo¡ publi
cando o correspondente servizo técnico. 

En 1999 publicouse un libro de atractivo título sobre as principais igrexas románicas 
do municipio de Pantón bai,xo a peculiar óptica do seu autor, Xosé Lois Garcfa31, quen 
se ocupa de facer unha lectura propia dos aspectos simbólicos que encerran templos 
como Eiré, San Fiz de Cangas , o Salvador de Ferreira, Pombeiro e Augasantas . Estes 
complexos temas foran abordados con anterioridade por outros estudosos aos que as for
mas, aparentemente ornamentais, de certas igrexas e portadas como a de San Miguel de 
Eiré seduciron e buscaron unha explicación convincente das súas mensaxes. Refírome 
aos traballos de Jaime Delgado32, un dos máis prolíficos estudosos da arte lucense e 
quen , con seguridade, mellar estudou os singulares restos paleocristiás de Temes 33 . 
Tamén o doutor López Pacho34 dedicou unha parte significativa dos seus traballos a estes 
temas, fixándose especialmente na citada igrexa de Eiré. 
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A partir do carismático ano 2000 as monografías relativas a diferentes aspectos da 
historia e patrimonio da Ribeira Sacra son especialmente amplas e numerosas. Os pro
gramas europeos para fomentar o desenvolvemento nas comarcas menos favorecidas 
espertaron o interese dos concellos da zona, en particular, quizais, os correspondentes 
á provincia de Lugo que teñen no alcalde de Pantón, don José Manuel Ledo, un mag
nífico .promotor que, xa antes da existencia de tales plans nos que participan varios muni
cipios da zona, puxera en marcha un plan de promoción que cada ano se dedicaba a un 
dos valiosos edificios da súa demarcación baüco o tít.ulo xenérico de Rotas do románico. 
A súa celebración implica a intervención de conferenciantes que abordan o tema pro
posto dende diversas perspectivas . 

Froito des ta actividade é a publicación de obras como as de Rielo Carballo35 , editada 
no ano 2000, que estuda cada un dos lugares do concello de Pantón que teñen algún 
edificio de interese, así como un breve percorrido pala súa historia. Tamén daquela viu 
a luz un ambicioso proxecto, coordinado por freí Damián Yáñez36, no que un amplo grupo 
ele estudosos dedican os seus afáns aos mosteiros que dunha forma ou dou_tra tiveron 
que ver co císter en Galicia, dos que algúns se encontran na zona aquí tratada. 

Ao ano seguinte, Francisco Singul37 publicou un ambicioso libro sobre a Ribeira 
Sacra e os seus valores ampliando ata o extremo os seus límites xeográficos para dar 
cabida a un maior número de monumentos ele primeirísima arele, como a igrexa de San 
Xoán ele Portomarín. Tamén en 2001 Miguel Ángel González38 coordino u un e~pecta
cular volume dedicado á Ribeira Sacra no que se aborda en toda a súa diversidade e com
plexiclacle. Mágoa que estas valiosas publicacións non son sempre fáciles ele conseguir 
nin de consultar palas circunstancias que concorren na súa publicación e distribución, 
males que afectan a un bo número dos libros galegas . 

En 2002 as publicacións sobre a Ribeira Sacra foron varias e ele especial interese. Ao 
se celebrar ne! o décimo quinto aniversario das Rotas del roniánico de Pantón, os seus 
organizadores acordaron publicar un volume que recompila moitas das conferencias que 
ao longo deles pronunciaron un amplo espectro ele investigadores, eruditos e, en xeral, 
xentes interesadas no tema dende diferentes ópticas. Foi a súa c:oordinadora, Flor Enrí
quez39, quen dende o principio de tales celebracións se entregou ao proxecto. 

Pala súa parte, Vázquez Portomeñe e García Blanco40 dedicaron os seus esforzos 
aos mosteiros da Ribeira Sacra lucense, primeira publicación na que se contemplan na 
súa totalidade e dende a perspectiva que consideran adecuada ás súas fins . O resul
tado é unha obra útil a quen os queira coñecer mellar. Finalmente, profesores e alum
nos da Escala Superior ele Arquitectura dá Universidade da Coruña41 ocupáronse ele 
realizar unha serie de planos , seccións, alzados e outros clebuxos arquitectónicos dos 
mosteiros e conventos que en todo o territorio ele Galicia se declararan BIC, é dicir, 
bens de interese cultural. Trátase dun traballo ele grande utiliclacle que ata o de agora 
non se abordara. 



Fronte desta relativa abundancia de publicacións sobre o patrimonio histórico-artís
tico e monumental dos últimos anos, 2003 só ofrece un par de títulos. Nun deles, xunto 
a outras igrexas non incluídas na Ribeira Sacra, estudase a pratería na zona de Lemos42, 
tema que, por regra xeral, non se adoita tratar. Noutro43 faise unha reflexión sobre as 
liñas que se seguiron na arte medieval na provincia de Ourense incluíndo, polo tanto, a 
súa Ribeira Sacra. 

Estudios monográficos relativos a mosteiros da Ribeira Sacra 

Dentro do último grupo de publicacións relativas aos mosteiros da Ribeira Sacra, o 
máis breve de todos comprende as monografías que se refiren a eles de maneira exclu
siva primando nelas o estudo dos seus valores historico-artísticos dende unha óptica 
científica. Fronte do que en prÍ~cipio se podería pensar non son, non obstante, nume
rosas e, con frecuencia, o interese dos autores concéntrase sobre uns poucos, mentres 
que doutros mosteiros non se posúe monografía ningunha. 

Os mosteiros que máis chamaron a atención dos investigadores son, sen dúbida, 
Santo Esteva de Ribas de Sil44, San Pedro de Rocas45, así como o único que permanece 
habitado por monxas cistercienses, o de Ferreira de Pantón46. Pala súa parte, Santo 
Esteva de Ribas de Miño47, cuxa fachada principal se levanta sobre unha singular e 
esquecida cripta, canta con dous artigas publicados en anos e lugares diferentes polo 
mesmo autor. 

Cunha soa monografía engádense a esta curta lista os mosteiros de Santa Cristina de 
Ribas de SiJ48, San Vicente de Pombeiro49, e as excepcionais igrexas de San Miguel de 
Eiré e San Fiz de Cangasso. Podo, finalmente, manifestar que se encontra no prelo un 
pormenorizado estudio sobre a igrexa de Santo Esteva de Atán da miña autoría que, posi
blemente, vexa a luz pronto, servindo para pechar esta rápido achega á bibliografía sobre 
os mosteiros da Ribeira Sacra. 
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Capitel tardorromano de Saamasas 

Séculas llHV d.C. 

Granito 

23 x 24 x 22 cm 

Pertencería ao apartado que Núñez denomina "de transición entre o clásico 

e os modelos visigóticos", que consisten nun tronco de cono sobre o que se 

Lugo, Museo Provincial 

coloca un anguloso ábaco de catro volutas, no noso caso con dúas fileiras 

de follas de acanto pouco desenvolvidas e colocadas na parte inferior. 

Pertencerían a este mesmo grupo os de Setecoros, Temes, Rebordáns e, 

incluso, pero con certas reticencias, os dous conservados no Museo 

Provincial de Ourense e outro do Museo de Chaves. Non se trataría dun 

exemplar executado en mármore local, máis ben parece de importación, a xulgar pola ausencia 

de vetas. De calquera xeito, e como sucede no caso xa estudado do lábaro de Quiroga, o con

texto arqueolóxico no que apareceu diríxeo cara a unha datación paleocristiá tardía a xulgar 

polos elementos de cancelo que do primitivo templo se conservan, tanto no interior da igrexa 

actual de Saamasas coma no Museo Diocesano de Lugo. Non é de estrañar, polo tanto, que a 

capital de convento xurídico, máis tarde será dunha das tres primeiras dioceses do Noroeste, se 

encontrase rodeada de oratorios diseminados palas inmediacións da urbe, como sería o caso de 

Santa Eulalia de Bóveda, Esperante -con dous preciosos capiteis corintios de parecida factura 

aínda in situ- Conturiz e Saamasas, entre os casos coñecidos. 

A.R.C. 
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Estela de Seoane de Atán 

Finais do sédulo 111 d.C. 

Granito 

80 x 71 ,5 x 35 cm 

Reproducción: escola obradoiro 
"Santo Ángel" 

Deputación Provincial de Lugo 

Lugo, Museo Provincial 

Apareceu en 1990 nunhas terras de labor da aldea de Seoane de Atán 

(Ferreira de Pantón). Trátase duna pla.ca de granito de gran moi fino e 

compactado, mutilada por tres dos seus cantos, cuxas dimensións actuais 

consisten 80 cm de altura, 71,5 de ancho e 35 de grosor; aínda que as ori

xinarias, e a xulgar por outros exemplares coñecidos, poderíanse multiplicar 

por tres no que respecta á altura. 

No anverso presenta altorrelevo con dúas 

figuras sedentes, que ben puideron ser 

tres, se atendemos aos vestixios de frag

mentación presentes na parte esquerda, 

vestidas con amplas túnicas e vaporosas 

togas de indubidable atribución romana. 

A cabeza está fracturada e as mans sobre 

o regazo acariñando as páteras rectángu

lares, e en actitude non sabemos se 

oferente ou recipiente, resultando o 

esquema representativo das dúas figuras 

practicamente idéntico. Máis ca do retra

to da parella de esposos de estelas simi

lares, parece que se trata do de dúas 

figuras femininas que, quizais, se encon

trarían complementadas con outra do 

mesmo xénero, ou incluso do masculino, 

actualmente desaparecido. 

No reverso diferéncianse dous rexistros 

superpostos separados por un verdugón. 

No superior vense representados dous 

xinetes, actualmente sen cabeza, cabal

gando sobre briosos corceis ao trote 

nunha fileira, que se protexen lateralmen

te cuns escudos de perfil en elipse. Na anca esquerda de ambos os cabalas 

percíbense os stygmata triangulares ou marcas de posesión dos seus donas, 

quen, por outra parte, non utilizan esporas. No rexistro inferior advírtense 







vestixios dun xabaril e unha lebre en actitude de fuga colectiva, interrompendo bruscamente a 

escena a fracturación xa referida do lado esquerdo. 

No que respecta á interpretación caben dúas hipóteses: a votiva e a funeraria . A votiva, como 

exemplo de dedicatoria a un trío de deusas nais a semellanza das da Galia, parece estar máis de 

acordo coa posibilidade de que as dúas figuras representadas no anverso sexan fem ininas, com

pletándose as tres con outra desaparecida . A funeraria ven aconsellada pola escena ou escenas 

do reverso, nas que se pode recoñecer claramente unha venatio efectuada por personaxes 

históricos, non alegóricos, a xulgar polos stygmata dos cabalas. Nesa hipótese, o reverso sería 

a concreción do coñecido retrato de familia de mai e filia, que estaría complementado polo 

hoxe desaparecido do xefe de familia, presente noutras escenas da zona. 

No tocante a precisións cronolóxicas, a analoxía dos escudos de perfil elipsoidal con outros, 

tamén en relevo, aparecidos tanto en Clunia coma no sur da Galia inclínannos a at ribuir este 

exemplar aos lustros centrais da primeira centuria da era . 

A.R.C. 
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nia Prerromana. Congreso In ternacional. Zaragoza, 1998, Salamanca, 2001, pp. 605 e ss., repetido co mesmo tTtulo e texto en Boletín 
del Museo Arqueológico de Lugo, IX (1999-2000). 
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Relevo con peixe 

350 d.C. 

Mármore 

20 x 34 x 5 cm 

Apareceu, xunto con outros restos decorativos marmóreos, ao baleirar a 

planta inferior do monumento semienterrado de Santa Eulalia de Bóveda 

Procedente de Santa Eulalia de Bóveda, 

Lugo 

durante as escavacións que levou a cabo López Martí nos anos vinte da 

pasada centuria . Executado en mármore branca de mediana calidade, 

representa dúas siluetas, unha enteira e outra insinuada, doutros tantos 

peixes unidos polo papo, en expresión de Gómez Moreno; posiblemente Lugo, Museo Diocesano 

enmarcados orixinariamente a pares dentro dun tondo, do que aínda se 

perciben restos; tondo que, á súa vez, tería formado parte dun friso corrido, 

articulado coa aliñación de motivos de idéntica natureza, destinado a 

embelecer a metade inferior, tanto das paredes laterais coma das frontais, das naves has que 

se divide o ámbito inferior do templo; un detalle que se deduce, así mesmo, doutros vestixios 

de relevos con carácter mamóreo aos que agora non nos irnos referir. 

Atendendo a que a derradeira das fases do monumento, na que cabe enmarcar o relevo, que é 

paleocristiá, nada impide que cataloguemos este resto como un indicio máis de cristianismo, xa 

que o peixe, como símbolo de Cristo eucarístico e aludindo ao milagre evanxélico dos pans e dos 

peixes, aparece en múltiples representacións cristiás da antigüidade tardía. 

Á hora de concretar a súa posible cronoloxía, poderiamos atribuílo, quizais, aos primeiros lustros 

da quinta centuria da era. 

A.R.C. 

BIBLIOGRAFÍA 

GóMEZ MORENO, M., "Santa Eulalia de Bóveda", Misceláneas. Historia, Arte y Arqueología, Madrid, 1949, p. 423; LóPEZ MARTí, L., Santa 
Eulalia de Bóveda. Descripción y gráficos del monumento aflí existente, Lugo, 1934, p. 27, fig. 17; RODRÍGUEZ COLMENERO, A., Historia 
del Arte Romano de Galicia, A Coruña, Hércules, 1993, p. 465. 
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Lámpada paleocristiá 

Século IV d.C. 

Bronce 

5 x 6 x 4 cm 

Lugo, Museo Diocesano 

Ninguén, que saibamos, coñece a súa procedencia, polo que se encontra 

inventariada baixo sospeita. De todas formas, sexa auténtica ou réplica 

doutra, a súa éstrutura responde a tipos coñecidos da época á que nos 

estamos a referir, concretamente ás últimas décadas da cuarta centuria e 

toda a quinta durante as que o cristianismo efectúa a súa eclosión na 

sociedade baixomperial romana. 

Trátase dunha minúscula lucerna de bronce (lam

pas) destinada a pendurar, con outras similares, 

dun lampadario, para o que se encontca provista 

da correspondente cadea de suspensión, ancorada 

por un extremo á parte anterior do recipiente do 

aceite e por outro á base do crismón que a decora 

pala posterior. O infundíbulo posuía ata hai pou

co unha tapa de bronce de forma cónica coroada 

por unha ave rudamente executáda, unha pamba 

posiblemente. Hoxe substitúea un postizo fabri

cado recentemente tras o extravío da tapa orixi

naria. O exterior do recipiente foi decorado con 

aliñacións de escamas en relevo. O seu peteiro 

xeminado, para dúas mechas, coa fin de intensifi

car a súa capacidade lumínica, resulta peculiar. 

Atendendo ás características que ofrece, nada 

impide que puidera ser auténtica, agás, quizais 

pala cadea de suspensión. É posible que se trate 

dun achado casual procedente da cidade de Lugo 

ou, quizais, dalgún xacemento romano cristianiza

do desta diocese. Menos verosímil resulta a súa 

identificación cunha réplica de lucerna antiga traída de Roma por algún turista ou viaxeiro, 

como algúns opinan. De todas formas, a total ausencia de datos sobre as circunstancias nas 

que foi depositada no Museo Diocesano no que figura, polo menos dende 1928, impide que 

nos poidamos pronunciar definitivamente sobre a cuestión. 
BIBLIOG RAFIA 

RODRlGUEZ COLMEN ERO, A., Historia del Arte 
Romano de Go/icia, A Coruña, 1993, p. 490. 

A.R.C. 
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Bo Pastor 

Séculos IV-V d.C. 

Alabastro 

8 x 7 x 4cm 

Escena esculpida sobre alabastro, en vulto redondo, que 

representa un neno, mellor do que un adolescente, vestido 

Procedente do xacemento romano de 
Santa Marta, Lucenza (Ourense) 

con túnica rematada en solapa redondeada, partida en dúas 

na parte anterior. Leva toucada a cabeza cun gorro hemisféri

co de bandas circulares ensartadas, probablemente de la, que 

se apoia sobre unha corola de rizos peiteados posiblemente Ou rense, Museo Arqueolóxico Provincial 

con raía ao medio. Leva sobre os ombros un año, cuxas patas 

dianteiras mantén asidas coa súa man esquerda na típica 

actitude do coñecido crióforo. Perdéronse tanto a metade 

inferior da figura humana como a cabeza do animal, notándose ademais en toda 

a súa superficie os nocivos efectos dunha erosión secular. 

O achado desta reliquia produciuse nunha das terras de labor dentro do gran 

xacemento romano de Santa Marta, en Lucenza (Ourense), e foi efectuado por 

dona Purificación Fernández, quen con xenerosidade o entregou para o seu 

depósito no Museo Provincial de Ourense. 

A pesar de que apareceu fóra de nivel, a súa contextualización paleocristiá parece 

confirmarse debido a outros achados efectuados dentro deste mesmo xacemento. 

Por outra parte, a súa inclusión entre os crióforo pagáns, que como é sabido 

tamén existiron, explicaríase mal dentro do contexto arqueolóxico no que se 

produciu o achado. 

De xeito evidente, se trata dunha figura importada dende o ámbito italiano 

ou africano, atribuíble cronoloxicamente aos últimos lustros da cuarta centuria 

ou primei ros da quinta. 

Non foi fácil dar con paralelos achegados a esta escultura, xa que resulta moi 

pouco frecuente a representación de crióforo infantís coma o noso. Entre os máis 

achegados encóntranse os dun fresco da catacumba de Domitila no que aparece 

un crióforo adolescente co colo da túnica volto, coma no noso caso, ou outro 

semellante da catacumba de Xenerosa, neste caso con túnica curta e ca ramela . 

Máis achegados xeograficamente encontraríanse o Bonus Pastor dun sarcófago 

de San Félix de Girona, tamén infantil e co coliño da túnica volto ou, incluso, 

o crióforo de Écija, entre outros paralelos que se poderían indicar. 

Somos da opinión de que a aparición dunha figura destas característ icas só é sus

ceptible de se enmarcar dentro dunha actividade de propaganda e difusión cristiá 
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acentuada a partir do Edito de Milán, similar á que se efectúa a través de certas marcas das 

escenas de significación cristiá plasmadas sobre as cerámicas africanas e, incluso, do?_) ábaros 

e cruces gammadas gravados sobre algúns elementos da rede viaria da época. O pequeno 

tamaño destas representacións contribuiría á súa difusión, a reducido custo, por todo 

o ámbito do imperio. 

A.R.C. 

BIBLIOGRAFÍA 

RODRÍGUEZ COLMENERO, A., "Cióforos de Santa Marta (Lucenza)", Larouco, 1, 1991, 177; Historia del Are Romano de Ga/icia, Hércules, 
1993, p. 466. -E para os paralelos, AGNELLO, G., Lo pittura Pa/eocristiana della Sicilia. Roma, 19S2, 4S; Bov1N1, G., Sarcofogi Pa/eocris
tiani dello Spagna. Roma, 19S4, 27 ss, entre outros autores citados dentro do texto . 



Estamos ante una pieza ciertamente singular entre los vestigios artísticos 

paleocristianos, aparecida en 1925 en la capilla de Nuestra Señora de la 

Hermida, en las inmediaciones de Quiroga (Lugo), conservada actualmente 

en el Museo de Diocesano de Lugo. Es de mármol blanco, profusamente re

corrido por vetas azuladas, propio de las cercanas canteras de O lncio. Pre

senta forma circular, de 95 cm de diámetro, con el reverso sin alisar, ya que 

fue ejecutado para no ser visto; en cambio, en el anverso, consistente en un 

disco central enmarcado por una corona perimetral concéntrica, se percibe 

una rica decoración. Sobre el disco se haHa levemente grabado en negativo, 

con la técnica de un picado rústico muy fino, un gran crismón perfecta

mente simétrico, flanqueado, a derecha e izquierda, por las acostumbradas 

alfa y omega, en este caso minúsculas, del anagrama de Cristo. La corona, 

recorrida a ambos lados por sendas líneas 

de perlas, luce perimetralmente la siguiente 

inscripción latina, según Jacques Fontain, 

estructurada en hexámetros: "XP(istus). 
Aurum vi/e tibi est, argenti pondera ce
dant;plus est quod propria felicitate nites", 
cuya traducción podría ser: " Cristo, prin

cipio y fin de todo. El oro ha de parecerte 

vil; desapégate de las riquezas. Vale más 

que el brillo de esos metales el que se 

desprende de tu propia felicidad" . Schlunk, 

que no duda en afirmar que se trata de una 

pieza de fabricación local, la sitúa cronoló

gicamente en la segunda mitad de la cuarta 

centuria de la era, atendiendo tanto a la 

forma del monograma como a las sartas 

de perlas antes mencionadas. 

En cuanto a la función de este disco, es la 

de mesa de ofrendas, que le atribuye 

Schlunk, la que cuenta con más garantías; 

descartadas como menos probables las de 

altar, placa funeraria y similares propuestas 

Crismón de Quiroga 

Siglo V d.C. 

Mármol blanco con vetas 

94,5 (diám.) x 6 cm 

AVRUM VILE TIBI EST ARCENTI PON
DERA CEDANT (hereda) PLVS EST QUOD 
PROPIA FELICITATE NITEs 

Procedente de la capilla de Nuestra 
Señora de la Hermida, Quiroga (Lugo) 

Reproducción: escuela taller 
"Santo Ángel", 2002. Deputación 
Provincial de Lugo 

Lugo, Museo Diocesano 
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por otros entendidos. Se sustentaría posiblemente sobre una columna del mismo material con 

diámetro suficiente como para mantenerla estable, a semejanza de otra de época romana, 

destinada en este caso a usos domésticos, del museo de Karlsrhue (Alemania). Ubicad~ en las 

proximidades del altar del templo, serviría para depositar sobre ella los dones ofrecidos por los 

asistentes durante el ofertorio de la misa . En todo caso, la leyenda grabada en su borde, que 

acabamos de comentar, parece avalar plenamente dicho cometido. 

Resta anotar solamente que esta preciosa reliquia arqueológica no fue hallada fuera de contexto. 

En la fábrica actual del templo de A Hermida de Quiroga se hallan, incrustados o exentos, una 

serie de elementos arquitectónicos y escultóricos, asimismo mamóreos, que delatan la existencia 

de un edificio sagrado de naturaleza cristiana e idéntica cronología al que habría que atribuir 

esta pieza. 

A.R.C. 

BIBLIOGRAFIA 

CASTILLO, A. del, "Un crismón del siglo V", Boletín de la Real Academia Gallega, A Coruña, n.0 15 (1925), pp. 227 y ss.; VIVES, J., Ins
cripciones cristianas de la España Romana y Visigoda, Barcelona, 1942, n.0 341; ScHLUNK, H., "Los monumentos paelocristianos de 
Gaffaecia, especialmente los de la provincia de Lugo", en Actas del Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo, Lugo, 1977, 
pp. 198 y ss; FONTAINE, J., L'Art préroman hispanique, París, 1973, p. 91, fig. 11; RODRTGUEZ COLMENERO, A., Historia del Arte Romano 
de Galicia, A Coruña, Hércules, 1993, pp. 464 y ss. 
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Inscripción fundacional 

Ca.573 

Granito; relieve (decoración) e incisión a 
bisel (texto) 

49 x 82 x 12 cm 

Inscripción:+ HEREDITAS : N[ ... ] / 
EVFRAXI ; EVSANI /QVINEDI : EATI : 
FLAVI ; / RWE ; ERA ; DAC O XAI ; 

Procedente de San Pedro de Rocas, 
Esgos (Ourense) 

Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

A. Vázquez Núñez dice .de esta hermosa inscripción, conocida como "funda
cional", que "es sin duda el más insigne monumento epigráfico del cristia
nismo de nuestra provincia"l. Originariamente estuvo situada en la nave de 
la Epístola de la iglesia2 y fue trasladada al Museo Provincial alrededor del 
año 1970. Es, junto con el soporte de altar hallado en el mismo lugar y que 
se conserva también en el mismo museo, el más antiguo resto de este vene
rable cenobio. Comparte con él el mismo tipo de decoración funicular que, 
además de servir de marco al letrero, forma el astil de la cruz episcopal que 
divide la inscripción en dos campos. 

La pieza está quebrada en el ángulo superior izquierdo de mod6 que la 
grieta afecta a la H inicial, y le falta un fragmento en el ángulo superior 
derecho que afecta a la letra N y al texto que le sigue. El texto conservado 
es el siguiente: 

+ HEREDITAS : N[ ... ] 

EVFRAXI : EVSANI 

QVINEDI : EATI : FLAVI : 

RVVE : ERA : DA( O XAJ : 

+ Hereditas N(ostra) 

Eufraxi Eusani 

Quinedi Eati Flavi 

Ruve. Era DCªXIª (sescentesima undecima) 

Es decir: + Heredad nuestra, de Eufrasia, Eusanio, Quinedio, Eatio, Flavio, Ruve. Era 611 (a. 573). 

Llama la atención el cuidado con el que ha sido confeccionado, tanto por parte del ordinator 
como por parte del lapicida: la cruz central divide el texto en dos espacios de 17 cm; la línea 
central grabada en cada uno de estos espacios está trazada con gran esmero y los divide en dos 
renglones iguales de 8,5 cm; las letras tienen un tamaño similar (entre 6,5 y 7 cm), aunque con 
excepciones (la A de EvfrAxi, que ocupa todo el ancho del renglón, la X de la misma palabra, la 
R de eRa, y las 1, más pequeñas todas ellas a excepción de la del numeral); la incisión en bisel 
presenta la misma profundidad en todo los caracteres. Y, especialmente, el deseo de claridad en 

la lectura: solamente hay una abreviatura (N(ostra)); no hay ligaturas, tan 
1 VAzQ uEz NOÑ Ez, A., "San Pedro de Rocas", Bale- frecuentes en la epigrafía medieval (la conjetura de F. Fita de la ligatura HE 
tín de lo Comisión Provincia/ de Monumentos de no se puede comprobar por causa de la fractura); y sólo tres letras embebi
orense, n.0 2 (1902-190S), pp. S6-64. 

2 SA BRAvo, H., El Monacato en Galicia. //, A das (la R de EufRaxi, la 1 de Eusanl, y la A de FIAvi). 
Coruña, 1972, p. 68. 

3 GóMEZ-MORENO, M., Iglesias mozárabes. Arte 
español de los siglos IX a XI, Granada, 197S 
(Madrid, 1919), p. 94. 

Variados y de diferente naturaleza son los problemas que plantea. El prime
ro es el de su autenticidad, puesta en duda por Gómez Moreno3, que lee el 
numeral D como M y en consecuencia lo data en la Era 1111, opinión que 
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sigue lbarra al informar a la Real Academia de la Historia sobre la declaración del monasterio 

como Monumento Nacional4; y Freire Camaniel, que considera que cuando la iglesia primitiva 

se amplió "se habrá copiado con letra y decoración de la época, para que no pereciese, ~Jna ins

cripción esculpida en una de las paredes"S. Aunque en la tipología de los caracteres se pueden 

distinguir rasgos de lo que va a ser la letra visigótica capital, que por esa fecha empieza a desa

rrollarse, no hay en el letrero ningún elemento que demuestre claramente una antedatación; 

el alfabeto empleado se puede corresponde~ con los tipos que ha determinado Mário Jorge 

Barroca6 para la epigrafía medieval portuguesa; y l_a mezcla de mayúsculas y minúsculas, así 

como la coexistencia de diferentes formas de una misma letra (la D mayúscula de hereDitas, 

la D minúscula de QuineDi, la D uncia! del numeral, los diferentes trazados de A y de E) están 

muy en la línea de la tradición epigráfica altomedieval. 

El segundo problema es la lectura del último renglón . Fita7 desarrolla como siglas la palabra 

RVVE, dando, "no sin temor a equivocarme", la lectura "r(ecuperatorum) 11, V(itimero) 
e(piscopo)", y a éste siguen M. NúñezB y otros autores posteriores. Sin embargo, por un lado, 

el hecho de que no aparezca en los glosarios el antropónimo Ruve, que sin embargo está 

atestiguado en la toponimia9, no quiere decir que no exista (de hecho, tampoco aparece, v.g . 

Eusani y nadie duda que lo sea); por otro lado, para desarrollar como siglas las cuatro letras, 

4 IBARRA y RODR!GUEZ, E., "Informe sobre la decla-
ración de Monumentos Nacionales de las iglesias 
de San Miguel de Celanova y de San Pedro de 
Rocas, los·Monasterios de Osera y Rivas de Sil y 
el Claustro de San Francisco de Orense", Boletín 
de la Comisión Provincia/ de Monumentos de 
Orense, n.0 7 (1923), pp. 21-23. 

5 FREIRE CAMANIEL, J., El Monacato gallego en la 
Alta Edad Media. /, A Coruña, 1998, p. 2SS. 

6 BARROCA, M.J.., Epigrafía medieval portuguesa 
(B62- 7 422). /, Porto, 2000, pp. 138 SS. 

7 FITA, F., "Inscripciones visigóticas y suévicas de 
Dueñas, Baños de Cerrato, Vairáom, Baños de 
Bande y San Pedro de Rocas", Boletín de la Real 
Academia de la Historia, n. 0 42 (1903), p. S04. 

B NúÑEZ, M., Arquitectura prerrománica, Santiago 
de Compostela, 1978, p. 47. 

9 PIEL, J.M., Nomes de "possessores" /atino
cristáos na toponimia asturo-galego-partuguesa, 
Coimbra, l 94B, p. 136. 

1 O DURO PEÑA, E., El Monasterio de San Pedro de 
Rocas y su colección documental, Ourense, 1972, 
pp. 29-34. 

11 MALINGRE RODRIGUEZ, A.Mª ., San Pedro de 
Rocas. Un eremitorio rupestre altomedievol, 
Ourense, l 99S, pp. 9S-98; MALINGRE RODRIGUEZ, 
A.Mª. , San Pedro de Rocas. Pisamos tierra de 
monjes, León, 2001, pp. 2-4. 

especialmente en una inscripción de tan cuidada ejecución, que separa 

todas las palabras por medio de tres puntos verticales y que identifica 

perfectamente las diferentes partes del numeral distinguiéndolas por medio 

de un punto central; sería de esperar que estas siglas estuviesen separadas 

por medio de puntos, que F. Fita lee, pero que en la lápida no están, como 

bien hace notar E. Duro lo. 

Podemos resumir el estado de la cuestión diciendo que la pieza, cuyo uso 

funcional no se percibe claramente, para Vázquez Núñez enumera los here
des de un monasterio familiar; para F. Fita se refiere a la fundación y dota

ción de la iglesia ateniéndose a los cánones del 11 Concilio de Braga; y para 

Duro Peña, que armoniza ambas tesis, "estamos asistiendo al paso de una 

vida eremítica, de anacoretas dispersos por la montaña, a una vida cenobíti

ca", opinión que siguen hoy mayoritariamente los estudiosos del tema 11. 

Es una pieza evidentemente de la era 611 (a. 573), y, siguiendo también 

a Duro Peña, "la lápida ahí está a la vista de todos y creemos que es 

auténtica, mientras no se nos demuestre lo contrario, que no será fácil" . 

J.L.S.C. 



·,·- · 

La patena de Sarria, así llamada por la comarca en donde se encontró hacia 

1955, no corresponde a ningún antiguo monasterio de la Ribeira Sacra, 

pero es indudable que en ellos se utilizaron patenas similares, ya que res

ponde a un modelo generalizado en la Península que, en opinión de Palol, 

son de "tradición romana muy local, terminadas en mango con cabeza de 

animal. Su interior, también ornamentado y con inscripciones". Esta breve 

descripción genérica bien puede aplicarse a la procedente de la zona de 

Sarria, salvo lo referente al mango, que, como en otros ejemplares, ha desa

parecido, aunque conserva los remaches 

que lo unían a la patena. 

Como las restantes patenas hispanovisigo

das tiene forma de plato cóncavo, con el 

borde ligeramente vuelto y una sencilla 

decoración con motivos geométricos gra

bados que se repiten a lo largo de todo su 

perímetro. Estos vuelven a utilizarse para 

decorar el mayor de los círculos del inte

rior de la patena, definidos por una fina 

soga, motivo ya utilizado en piezas galle

gas más antiguas de época castreña y 

prerrománica. En el círculo siguiente, 

como en la mayoría de las patenas, se ha 

grabado un epígrafe. Con frecuencia alu

de a la función de la pieza, pero en esta 

ocasión, según Ares Vázquez, dice: "testa
mento f(acto) Antrudie", que significa 

"hecha por el testamento de Antrudia"; 

aunque otros han realizado lecturas dife-

rentes y, quizá, más discutibles. En el cen-

tro de la patena se desarrolla una rueda 

de radios curvos, motivo utilizado ya en el 

mundo castreño y que volvió a emplearse en la Galicia prerrománica. 

Patenas y jarritas fueron usados en las ceremonias litúrgicas hispanovisigodas, 

aunque nunca se han encontrado juntos ambos objetos. Son piezas fundidas 

Patena de Sarria 

Taller leonés (?), segunda mitad 
del siglo VII 

Bronce 

3 x 19 (diám.) cm 

Encontrada en Ja comarca de Sarria 

Lugo, Museo Provincial 

345 



346 

en moldes que, con posterioridad, se decoraban con motivos similares a los de la patena de 

Sarria . Por esta razón sus proporciones son parecidas y todas están fundidas en bronce. Muchas 

han perdido el mango, pero en Zaragoza se halló una con él en las excavaciones realizadas en la 

calle Torrellas número 1. Al encontrarse casi siempre fuera de su contexto arqueológico no es 

posible darles una fecha precisa . Se cree que la mayoría debieron de salir de un taller situado 

en tierras leonesas que continuaría activo en los primeros años del siglo VIII. 

R.Y.P. 

BIBLIOGRAFfA 

ÁLVAREZ, A., "Patena de bronce", en El espejo de nuestro historio, Zaragoza, 1991, p. 139; ARES VÁZQUEZ, N., "La inscripción de una 
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nica", Boletín de la Comisión Provincia/ de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo, Lugo, IX (1976), pp. 283-291; TRAPERO PARDO, J., 
"Un ejemplo de patena visigótica en el Museo de Lugo", Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de 
Lugo, Lugo, IV (1958), pp. 285-289. 
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~'""''-';01ik .· ;\ ]~;, i': ,,: : '. ; ; ¿ ~~;L: ::~~: ;"'i :o"'d;; . al igual tjüe ótra ""' mo,,ra be si mi lar a esta 
Grani.to del país .. : ',>, .. .' : · · y un hermoso bloque decpr9tivo m~rmó~eci, el :23 de noviembre de 1945 al 
43 X 4i x ' 21 . ~m . >' ' ··e¡: ... ; :.· '. . Museo Arqueolóxi~o Provincial de . Oureris~ por D. Francisco Cid, propietario 

Procedente de la·capiJia ·cie San Adrián de de la capiÚa de San Adrián de A~ iádosó (Pazó, Allariz), a quien en 1943 se 
Amládoso, Pa~~ CAllari.z~~urense) . · la había vendido el Obispado de Ourense por 2.000 pts, siendo luego trans-
Ourense, Museo Arqµecilóxico Provincial . formada eri pajar y más tarde eritasca· del pueblo. 

' " 

.,. .. 
.... 

Se trata de un bloque de granito del país, en forma de troncoparalelepípedo 
trapezoidal, de 43 cm de altura, 41 y 37 respectivamente de ancho y 21 de 

. fondo. En su cara frontal se ha labrado en bajorrelieve una cruz de brazos iguales de 33 cm. de 
. . longitud cada uno de ellos, y se dejó también un sencillo reborde que contornea toda esta cara. 

. La cruz es más bien de· Malta, ; no patada como se suele·decir, a.unque con la gradual abertura 

:". de su~ brazos más moderac;fa; éstos parten de un pequeño círculo o disco central, y sus remates 
están curvados hacia adentro. De la parte central de los brazos horizontales cuelgan el alfa y 

el omega, la primera con .su clásico travesaño en V. 

Se encontraba esta pieza empotrada en el muro norte de la citada capilla, a 2,7$ m eje altura . 
. No era, por tanto, esta ·su ubic¡¡ción original, al igual que ocurría con su casi gemela, que estaba 

· . r~utilizada también en esta mis.ma capilla, pero esta vez en el .muro opuesto sur y encajada a un 
metro escaso del suelo. 

Aunque en una primera clasificación se podría elaborar fácilmente un grupo formado por estas 

dos pi(:!zas, y por otra menos conocida procedente del monasterio rupes~re ourensaho de San 
Pedro de Rocas, las tres no dejan de pertenecer al mismo mOdelo de otros crismones mozárabes 
gallegÓs y de otros puntos de la Península. Así los ejemplares ' representados igualmente -con o 
sin presencia de. alfa' y omega·, "cabujones", f/ammulae, astil, andas, etc.- en la lápida empotrada 
en el claustro grande del' monasterio de Samas; eri las tampas 'sepulcrales de San Mamede de As

trés éourens~} y la·de Leokris de ·Ó Viñao (Punxín, Ourense)l , .:en el sárcófago procedente de 
,. : . ... . ; '• 1. ' ' . , i . 

Fontao (Zolle, 'Guntín), ·c),en la .lápida del muro· sur de la iglesia de San Martiño de Ch u río (lrixoa, 
A Coruña) '. Yéstós a su vez :viri~ulados por' el mozá~ab~ con otros cri~mones prerromáílicos de 

. Asturias, León; étt., cq~o .los dos de San Martín de ,S~las {Asturias); el encontrado bajo los re~tos 
del palacio de Alfonso ll) (Museo Arqueológico ProvinciM de Ovied~); los que lucen enjutas inte-

. rioresy~~teriores en Santa Marta dé Naranco; el de la fachada de la iglesia 
1 R1vAS FERNANoEz, J.C .. "Vestigios prerrománicos · ' de San Salvador de Valdediós (Villavidosa); el de la Foncalada (Oviedo); la 
de algunos. olvidados monasterios y eremitorios - · , 
ourensanos", Boletín Auriense, ourense, XI misma (ruz·de los Angeles; el· de la lápida del antiguo monasterio dé San 
Cl9BlJ, figs. By 11 , láms. x, bJ y x1v. ' .PelayÓ 'de Ovledo; el que decora .la ventan ita, indudablemente mozárabe, de 

.. , 

/• ,': 

.;·.-;· . 

. •,'. . .. ·. 
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arcos geminados de herradura que está empotrada en la fachada oeste de la capilla del cemen

terio de Nava (Asturias); el de la ermita de la Santa Cruz de Montes de Valdueza (León); el de 

Santiago de Peñalba (Museo Arq. León); los representados en los murales de San Julián de los 

Prados (Oviedo); en el beato mozárabe de Valcavado; en el antifonario de León, etc. 

Estas cruces no se han de identificar como exclusivamente asturianas o de tradición asturiana, 

como frecuentemente se definen; pues ya mucho antes se conocía y utilizaba en la escultura ple

namente visigoda, como la que se representa en un modillón visigótico encontrado en Córdoba 

(Museo Arqueológico Provincial), y aunque lo que se representan son aspas en vez de cruces su 

simbolismo es el mismo; el sarcófago de lthacio (Oviedo), dentro y fuera de San Juan de Baños 

(Palencia), en San Pedro de Balsemáo (Portugal), en unos ladrillos de barro cocido en Córdoba 

(Museo Arqueológico Provincial), en una pilastra de Almendral (Museo Arqueológico de 

Badajoz), en un soporte de altar de Mérida (Museo Arqueológico Provincial), en otro 

procedente de Quintanilla de las Viñas (Museo Arqueológico Provincial Burgos), la de 

la ermita de Santa Cruz de Montes, etc. 

Por tanto, este tema decorativo con crismones, cruces o anagramas, bien se trate de la más 

primitiva cruz en aspa de XP(ristos), de cruz griega o latina, en nuestro caso pertenecientes 

generalmente al siglo X, que, repetimos, no son exclusivas del asturiano o de la corte ovetense, 

y que tampoco tienen por qué ser relacionadas en nuestra área galaica con el emblema de san 

Rosendo, -para el que por mucha justificación que se le quiera dar al simbolismo del compás y 

el espejo utilizado, es evidente que de algún modo está supliendo los conocidos perfiles básicos 

del alfa y omega del crismón-, y otras más elaboradas que se han atribuido también al prerro

mánico asturiano, en concreto al reinado de Alfonso 111 y como cruces de la Victoria, o por 

influencia más o menos directa del mismo, son en realidad crismones utilizados y aplicados 

por los mozárabes en su arquitectura, pero como tema decorativo transmitido y "repescado" 

del visigótico -caso del magnífico disco de Quiroga-, y a su vez en este, por distintos cauces e 

influencias -caso del sarcófago de Lourenzá- desde tiempos paleocristianos. 

Son representaciones de lignum crucis, crismones o cruces procesionales, generalmente griegas, 

aunque en algunos casos también latinas, expuestas para su veneración pública en bloques o 

placas de piedra, pintadas en muros, estampadas en ladrillos de barro o bien grabadas en meda

llones; frecuentemente aparecen sostenidas por vástago o hastil inferior vertical, sobre peanas o 

andas, en mesa de altar o bien exentas, como la nuestra. Son herederas del más primitivo mono

grama griego o aspa de Cristo de tiempos paleocristianos. Su utilización en época visigótica para 

portarlas a mano se puede constatar tanto en San Pedro de la Nave (en el "San Pedro Apóstol" 

representado en un capitel), como en Quintanilla de las Viñas (en el bloque decorado con Cristo 

entre dos ángeles) . En otros casos estas cruces de época mozárabe rematan sus brazos en línea 

recta, en trebolado o con tan sólo dos de esos semicírculos, en cola de milano, etc.; en otros 

ejemplares vemos también que se sitúan tanto en el centro sus brazos horizontales, en la parte 

opuesta de donde cuelgan el alfa y omega, como sobre el extremo superior del vertical, unas 

formas a modo de piñas que se tienen interpretado, creemos que correctamente, como haces de 

luz o flammula de dos o tres llamas. 



Para la mayoría de los estudiosos tanto esta pieza, como su casi gemela y, sobre todo, el bloque 

decorado en sus seis caras, todas procedentes de la modestísima capilla de San Adrián de Amia

doso, debían de pertenecer a la fábrica o fábricas prerrománicas que pudo tener la cercana iglesia 

de San Martiño de Pazó, ubicada a menos de un kilómetro de distancia; dado que otros ele

mentos decorativos perdidos por Pazó, se han encontrado dispersos y reutilizados por distintos 

lugares cercanos, como indica un capitel que estaba en una fuente cercana a la iglesia, un del

gado fuste y base monolíticas incrustado en una casa de este pueblo, y sobre todo la interesante 

pieza iconográfica descubierta y rescatada por nosotros mismos en 197_62. Sin embargo, al pa

recer por ciertos hallazgos más recientes, Fariña Busto3 ha puesto últimamente en juego otra po

sibilidad para explicar la presencia de esas piezas de Amiadoso, como es la posible existencia en 

este lugar u otro cercano de un yacimiento diferenciado de época romana, aunque todavía no 

localizado, en el que, -dice-, pudo haber también superposición de otras épocas. En cualquier 

caso, lo que sí se hace evidente es que las piezas reutilizadas en la capilla de San Adrián sobrepa

saban con mucho la importancia de este modesto y reducido lugar sagrado, y, por tanto, a falta 

de otros datos más seguros, hemos de seguir considerándolas francamente descontextualizadas. 

BIBLIOGRAFÍA 

FARIÑA Busrn, F., "Cruz de Amiadoso", en Orígenes. Arte y Cultura en Asturias. Siglas VII-XV, Oviedo, 
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2 R1vAS fERNÁNDEZ, J.C., "Un inédito e interesante 
vestigio de la iconografía visigótica en Galicia, 
procedente de la iglesia prerrománica de San 
Martiño de Pazó", Boletín Auriense, Ourense, VI 
Cl 976), pp. 169-182. 
3 FARIÑA BUSTO, F., "Cruz de Amiadoso", en Orí
genes. Arte y Cultura en Asturias. Siglos VII-XV, 
Oviedo, 1993, p. 313. 
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Celosía 

Arte prerrománico de repoblación, siglo X 

Epígrafe añadido en 1697 

La parroquia de Santia_go de Vilar de Ortelle, perteneciente al municipio de 

Pantón, se encuentra en la orilla izquierda del río Miño, en plena Ribeira 

Sacra lucense. Se cree que el lugar se menciona ya en el documento por el 

que el archidiácono Damundo fundó en el año 816 el cercano monasterio 

de Santo Esteva de Atán, que se citaría como "Ostorgi". Pocos años des

pués, en 841, el rey Alfonso 11 concede una cuantiosa donación a la iglesia 

. Granito 

90 X 65 X 12 cm 

Pantón (Lugo), iglesia parroquial de 

Santiago de Vilar de Ortelle 

BIBLIOGRAFÍA 

de Lugo, en la que, de nuevo, parece que se al.ude al lugar, ahora como 

"Ortogi" . También ha querido ver ·algún autp.r una alusión a la iglesia de 

Vilar de Ortelle en el discutido documento del 24 d~ enero de 842, por el 

que el abad Astrulfo dota diversas iglesias que había!) sido .fundad,asºpor sü .tío y añtecesor don 

Senior. Casi cien años después, el 8 de novie.mbre· de 9~1, .éstayqtras iglesias fu~ron do riadas. · 

por el rey Ramiro 11 al recién fundado monasterio pe ~ Celahova',. para .ayuda ( con 'sus rentás, al 

sostenimiento de los monjes que en~él viví¡in. .>- .·. ' · ·;:, 

Aunque los orígenes de la iglesia de Vila( de Ortelle. h.ci s·6ri~ : p~es, ·del todo claros y las supues

tas alusiones documentales de los siglós ,i>,< y X p~nnitiría 'ri;\a~bién, otras interpretaciones, no 

puede dudarse de que existía ya al final · d~ 1~ . ép~ca pr~rrqrn~nica, como pone de manifiesto la 
celosía que se exhibe. · . ·. . . . · · 

La iglesia medieval de Vilar de Ortelle debió de mantenerse en pie hasta los últimos años del 

siglo XVII, entonces la reedificó su párroco, quien dejó perenne recuerdo de su intervención en 

la prop ja celosía, en la' que grabó, entre sus motivos ornamentales, el siguiente epígrafe: 

RE(e)DIFICOSE S(i)E(n)DO CVRA E(I) L(i)Z(enciad)O D(on) AL(onso) G(onzále)S DE OTERO 

1697. La celosía, labrada en' una losa de granito, presenta en su parte superior una pequeña 

ventana coronáda;por un :arcci d~ medio puntq de aristas biseladas; en los dos tercios inferiores 

se han perforado cuatro c!rculos, tambié.n de bordes en bisel, entre los que se dibuja una pecu

liar cruz de: cortos .brazos.·iguales y extre_mos'e_nsanchados, como eran las cruces que entonces se 

utilizaban. 

Eri esta zona de la Ribera Sacra lucense se conservan, entre otras, tres celo-. .. . 
sías ,más en la iglesia de Santo Esteva de Atán: una sobre el arco de ingreso 

CASTRO LóPEZ, R., Reseña histórica descriptiva al presbiterio y dos en la torre . Una de estas últimas es una ventanita aji

meiada similar a la de San Miguel de Eiré. de la parroquia de Vi/ar de Ortel/e y su comarca, 
Monforte, 1929, (facsímil, Lugo, 2000); RIELO 
CARBALLO, l., Pontón. Historia e Fida/guía, 
Santiago de Compostela, 2000, pp. 345-358; 
YZQUIERDO PERRfN, R., Ga/icia Arte. X: Arte 
Medieval(/), A Coruña, 1993, pp. 146-149. 

R.Y.P. 

.. ·· 
' · • 
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Ménsula prerrománica de ralos verticais 

Mozárabe, século X 

Granito do país 

24 x 65 x 23 cm 

Apareceu este elemento arquitectónico no contexto doutros restos prerro

mánicos e románicos, utilizados de novo como material de recheo nas últi

Procedente do antigo mosteiro de San 
Miguel de Bóveda, Amoeiro (Ourense) 

mas edificacións e muros que chegaron ata os nasos días da igrexa e do 

antigo mosteiro de San Miguel de Bóveda, na parroquia de San Paio de 

Bóveda (Amoeiro, Ourense). Na actualidade, modificado e rehabilitado 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial o complexo, serve de casa vivenda ao seu propietario Don Faustino 

Fernández. Tras cedernos este señor a peza desinteresadamente, xunto 

cunha tampa con inscrición altomedievaJl, ingresamos ambas no Museo 

Arqueolóxico Provincial de Ourense en maio de 1980. 

A ménsula é de granito do país, de gran groso, e encóntrase bastante deteriorada debido a 

repicados sufridos en ambas as caras laterais, quizais para adaptar a peza como perpiaño dalgún 

muro posterior no complexo, polo que lle fixeron perder a decoración que seguramente luciría 

nelas. Non obstante, aínda mostra na fronte da súa parte curva cinco bos baquetóns o rolas 

verticais que rematan no bordo inferior da parte lisa rectangular da fronte da prominencia, 

que sobresae uns 4 cm. Ten unha altura total duns 24 cm, cunha lonxitude de 65 e unha 

anchura de 23 . 

Estas coñecidas e máis sinxelas ménsulas de rolas verticais baquetonados viñéronse asignando 

polo seu perfil, sen máis, ao asturiano, e incluso se chegaron a considerar, tamén sen funda

mento, como unha regresión ou pobre plaxio posterior dos mellares modillóns decorativos 

mozárabes, pero en realidade coexistiron dende un principio e en todo momento con estes. 

Por suposto, pódese dicir que a súa tipoloxía responde a modelos máis antigos, e é posible 

agrupala, aínda dentro da súa rudeza e modestia decorativa, entre as ménsulas prerrománicas 

de tradición visigótica -e aínda as deste período por influencia e tra~smisión doutros estilos 

artísticos, xa que segundo parece a súa ascendencia hai que buscala en Siria-; pero aquí tanto 

este exemplar coma outros, repetimos, pertencentes ao momento artístico e arquitectónico 

mozárabe, e que con distintas variantes e calidades podémolos ver en diversos monumentos, 

1 RIVAS FERNANDEZ, J.C., "Vestigios prerrománicos 
de algunos olvidados monasterios y eremitorios 
ourensanos", Boletín Auriense, Ourense, XI 
(1981), pp. 70-73 e láms. XI a e b. 

2 lbidem, pp. 60-61, figs. 4 e S e lám. V a. 

3 lbidem, pp. Sl -59, figs. 2 e 3, láms. 1 a e b, 
e lám. 11. 

ou ben descontextualizadas noutros lugares. 

Na nosa área NO peninsular, ten a súa analoxía inmediata coa ménsula que 

existía reutilizada na parede lateral esquerda do recinto de San Xoán do 

Cachón (Santo Esteva de Ribas de Sil)2, quizais a máis parecida, aínda que 

neste caso lucindo só tres grosos baquetóns; as descubertas en San Miguel 

do Canal (Santo Esteva de Ribas de Sil)3; a da capela de Pombar (Santo 

Esteva de Ribas de Sil); e incluso está en relación no esencial coas moi 
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orixinais, que tamén encontramos na ermida de Santa Ouxea ad Portum Abbatis4, preto de 

Ourense. Os exemplares ou prototipos, máis "cultos", coetáneos serían, por exemplo, as tres 

conservadas na igrexa prerrománica de Santa María de Mixós (Verín)5, as da ábsida de San Tirso 

e as de Santullano, ambas de Oviedo, etc. 

Para concretar a cronoloxía desta peza de Bóveda, que se pode enmarcar amplamente dentro 

do século X, quizais habería que ter en conta as súas posibles conexións co prerrománico 

mozárabe que puido lucir Reza a Vella, cuxa granxa e capela viñeron pertencendo dende non 

se sabe cándo a aquel mosteiro de Bóveda6. 

4 /bidem, pp. 74-79, figs. 11 e 12, láms. XII e XIII. 

5 R1vAS FERNÁNDEZ, J.C., "Algunas consideraciones 
sobre el prerrománico gallego y sus arcos de he
rradura geminados", Boletín Auriense, Ourense, 1 

(1971), pp. 70-72. 

6 FERRO CousELO, J., "Los monasterios de Oira e 
Requeixo y la capilla de Santa Catalina de Reza a 
Vella", Posío. Arte y Letras, Ourense, n.0 3, 4 e 5 
(19Sl ); tamén este mesmo autor en A vida e a 
fa/a dos devanceiras. 1 (doc. n.º 86) e 11 (doc. n.º 
186), Vigo, 1968. 

J .C. R. F. 
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Este exemplar, procedente con probabilidade dunha desaparecida fábrica 

mozárabe da igrexa monacal de San Xoán de Camba (Caldelas), pódese 

datar na primeira década da segunda metade do século X. Está labrado 

sobre un bloque monolítico rectangular de 57 x 54 cm e cun considerable 

grosor, de 26 cm, é o maior de todos os exemplares coñecidos. A súa deco

ración é sobria, con dous temas esenciais, os dous situados na súa parte 

central; o primeiro ocupa o tronco e fronte do mainel ou parteluz, compos

to practicamente por un rectángulo vertical refundido e co fondo en plano 

inclinado a dúas augas; e o segundo compono un ancho arco de ferradura 

con aspecto de "oco olio de pechadura convencional", de só 75 mm de 

altura total e afundido uns 37, que se sitúa entre a base do mainel e a 

soleira. Á parte circular acompáñaa o plano exterior unha simple liña 

gravada, a modo de alfiz. 

A uns 3 cm dos extremos do bloque corre unha banda duns 24 mm de 

ancho e afundida uns 5. Tanto a parte curva dos ocos como a do arco 

decorativo van acompañados dun sinxelo listado decorativo. Aínda se pode 

indicar a presenza dunhas incisións verticais duns 45 mm de longo, feítas a 

modo de 1 latino maiúsculo, unha a cada lado cara ao exterior dos ocos e 

situadas ao termo da curva dos ocos. 

Unha primeira visión dos seus ocos na actualidade pode inducir a equívoco, 

xa que con rapidez se un cae na conta de que en realidade as partes rectas 

ou xambas exteriores de cada un deles forno repicadas con posterioridade 

Ventá monolítica de arcos 

de ferradura xeminados 

Mozárabe, século X 

Granito do país 

57 x 54 x 26 cm 

Procedente do antigo mosteiro de 
San Xoán de Camba, Castro Caldelas 
(Ourense) 

Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

nunha indeterminada época, quizais coa intención de que entrase máis luz no interior do tem

plo. Ademais, tamén se lle eliminaron as súas probables pronunciadas impostas, que sen dúbida 

tivo tanto nestas partes coma nas do mainel, co que as ferraduras ou arcos ultrapasados queda

ban moito máis remarcados e esaxerados na súa relación coa anchura e lonxitude do restante 

oco recto inferior; é dicir, a ventá tería o aspecto francamente máis usual e identificable deste 

o seu estilo mozárabe. 

Polo número e variedade destas pequenas ventás de dobre oco coñecidas xa na actualidade en 

Galicia, nada menos que case trinta exemplares, pódese dicir que, xunto con outra igualmente 

diversa gama de celosías, puido ser un dos elementos esenciais e case inherentes a tamén máis 

usual e modesta arquitectura mozárabe desenvolvida nestas terras -realidade esta incuestiona

ble que por certo se tratou de minimizar-, se non o puido ser tamén, como persoalmente opina

mos, noutras zonas do norte da Península. 
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O certo é que, fosen ventaíñas monolíticas ou non, con maineis de piar ou de columna, ou ben 

con ocas de semicírculo ultrapasado ou de simples círculos completos, as variantes e a riqueza 

de deseño destas pezas é o que máis as caracteriza, e pódese dicir que, aínda encontrando entre 

elas detalles e puntuais afinidades e similitudes, non se chegará nunca a considerar a existencia 

de dous plenamente iguais, aínda que, isa si, todas formando parte dun máis modesto, definido 

e extenso grupo -máis do que se destacou ata o de agora-, polo menos paralelo tanto na súa 

cronoloxía, coma na súa manifestación artí.stica, elaboración e distribución a outros coetáneos 

máis perfectos ou " cultos" e todos, repetimos, dentro da diversa e rica escenificación desprega

da pala arquitectura mozárabe na Península. É máis, nalgún caso estas modestas ventás encón

transe tamén no mesmo contexto, ou formando parte da arquitectura de edificios, que lacen 

outras coetáneas pero de difícil comparación e de moita máis calidade. Na nasa opinión, quizais 

habería que analizar mellar este tema, e facer unha revisión do mesmo. 

Pero é que, ademais, ternos que sospeitar que entre os exemplares deste grupo "menor" de 

máis sinxelas ventaíñas monolíticas, - grupo que por certo se chegou a considerar como "prima

ria e elemental producción en serie"-, é probable que se encontren encubertas algúns, e estes 

habería que atribuílos, en efecto, a ese período regresivo ou de decadencia, que nós preferiría

mos denominar tardomozárabe; e que indubidablemente se tivo que dar, porque un quefacer, 

uns hábitos e unha mentalidade artística non desaparece así palas boas da noite para a mañá; 

poden ser, polo tanto, en certos casos manifestacións da pegada dun mozárabe, xa sen artífices 

mozárabes, pero en definitiva interpretacións locais de quen os sucederon no oficio, e que pui

deron entrar francamente no século XI, coexistindo durante un certo tempo cun románico inicial 

que viña impetuoso. Non obstante, a posibilidade de deslindar cáles deses exemplares perten

cen a un momento e cáles a outro, é cuestión que hoxe en día aínda se nos presenta irresoluble, 

a falta de datacións fidedignas e máis concretas para cada unha das pezas. 

J.C.R.F. 
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Cristo resucitando segundo o Evanxeo 

Apócrifo de Pedro 

Ca. terceiro cuarto do século X Tratou desta peza en 1927 Emilio Vázquez Parga . Nada especial di. Cunha 

interrogante chámalle "flaxelación?", dando algunhas ideas sobre a rustici

dade da escena . 

Pedra granítica 

58 x 53 x 35 cm 

Procedente de San Xoán de Camba, 
Castro Caldelas (Ourense) 

Estuda con bastante amplitude a escena Basilio Osaba, estando convencido 

de que se trataba da Flaxelación do Señor. 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

Non obstante escribe: "algunos autores han afirmado que esta escena 

representa el Bautismo de Jesús(. .. ), y otros el Sacrificio de Abrahán". 

A obra caracterízase pala gran rusticidade e a pouca pericia artesanal que 

se ve nas catro figuras que a compoñen. A isto súmanselle a erosión e nota

bles desperfectos que afectan especialmente ás cabezas. De aí as imprecisas descricións que se 

fixeron dela. 

Destaca no centro a figura de Cristo, co seu medio carpo inferior dentro dun indefinido 

recipiente de sección rectangular, algo máis alto ca ancho. 

Está ben definida a silueta da súa cabeza humana, pero sen se resaltar apenas ningún dos seus 

órganos, nin tampouco o seu pelo. Si aparece ben especificada por detrás da cabeza a cruz, 

como elemento definidor do nimbo crucífero só propio de Cristo. 

Aínda que debería vestir o manto, pero deixando á vista a parte frontal do corpo, aquí non se 

aprecia a súa presenza, como tampouco o nu peito e ventre. Os seus brazos penduran vertical

mente ao longo do carpo, escondéndose as mans dentro do recipiente . 

A cada lado de Cristo e do recipiente escúlpese un personaxe. Estes si visten longa túnica, pero 

que deixa á vista algo das pernas e os pés. As cabezas dos dous, como a de Cristo, só amasan a 

súa redondeada figura, sen se detallar tampouco nin o pelo nin los órganos do rostro . 

A figura da dereita segundo se mira, alonga un pouco o brazo dereito para agarrar o brazo 

esquerdo de Xesús case á altura do ombreiro. O outro brazo, algo arqueado, cíngueo ao longo 

do carpo. 

A simétrica da outra parte coa súa man esquerda suxeita a Cristo e aparece do mesmo xeito có 

anterior. Pero, ao tempo, estira o brazo dereito e na súa man aberta recolle algo, quizais un 

frasco, que lle deixa un cuarto personaxe. 

Este cuarto encóntrase no ángulo superior esquerdo. Ten xa moi esmoucada a cabeza e só apa

rece de medio carpo. Preséntase en veloz voo e, alongando ambos brazos, toca coa súa man 

esquerda o ombro do personaxe situado ao seu carón, sobre cuxa man dereita, como xa se dixo, 

deixa ese algo semellante a un frasco . 
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Débese afirmar que as escenas da Flaxelación, o Sacrificio de Abrahán e o Bautismo de Cristo, 

son aquí totalmente incongruentes. Repélenas todas as súas tradicionais iconografías. 

Aquí, escribe Jaime Delgado, sen dúbida se trata da Resurrección de Cristo segundo se conta 

nos versículos 35-55 do Evanxeo Apócrifo de Pedro, que se poden ver en Aurelio de Santos. 

En síntese dinnos estes versículos que os gardas do sepulcro ven como do ceo aberto baixan 

dous varóns resplandecentes. Roda a pedra de entrada e entran no interior para despois 

advertiren como un por cada lado lle serven de apoio. De novo baixa do ceo un terceiro home ... 

E seguen outros detalles. 

Segundo isto a figura central, que emerxe do recipiente, do sepulcro, é Cristo resucitando. Os 

dous personaxes que o flanquean, un por cada lado, estano a soster polos brazos. Oeste xeito 

estano a apoiar ao saír do sepulcro. A cuarta figura, o anxo, recorda ao mozo que despois, 

sentado ao carón do sepulcro, anuncia ás mulleres a Resurrección de Xesús. 

Hai que engadir que, con algunhas variantes, esta mesma escena se repite, publicada por J. 

Delgado, nunha porta de Santo Isidoro de León, nun baldaquino despezado de Sant_a María de 

Dozón (Pontevedra) e en San Salvador de Balboa (Monterroso- Lugo). 

J.D.G. 
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Do mosteiro de San Xoán de Camba fai unha ben documentada descrición 

Agustín Quintana Prieto. 

Presenta un documento do ano 963, elaborado polo bispo Diego, no que 

fai doazón a Astorga deste mosteiro de San Xoán de Camba coas súas 

cuantiosas posesións, mosteiro que o mesmo bispo Diego, segundo as 

palabras iniciais do documento, fundara . 

Desta data de doazón deduce A. Quintana que 

a fundación debeu de se facer entre 950 e 954. 

Das dúas pezas e do seu traslado ao Museo de 

Ourense en 1897, escribe amplamente Basilio 

Osaba en 1947. 

A pouca técnica e o rudo labrado desta 

escena abarca as catro figuras que a compo

ñen. Os detalles dos rostros só se insinúan. 

Nun extremo aparece sentada nunha rústica 

cadeira a Virxe Nai, que sostén cos seus brazos 

o Nena, sentado no colo. 

De pé, fronte de María e do Nena, ofrece o seu 

don o primeiro mago. O que lle sigue faino 

axeonllado, e tamén de pé ofrenda o terceiro. 

O realmente singular aquí é o feíto de estar 

axeonllado o segundo mago. Constitúe unha 

primicia seguramente única . 

Dende o século XII en diante, ata o último 

Gótico xa flamíxero, quen fa i este xesto de 

adoración será sempre o primeiro mago, xa 

convertidos os tres en reís. 

Faino seguindo un moi concreto proceso evolutivo. Ao comezo só inicia 

unha xenuflexión, que despois se irá prolongando ata o chan, para terminar 

despois prostrado cos dous xeonllos. Ao tempo eleva unha man á coroa 

para alzala un pouco a modo de saúdo, ofrecendo o don coa outra man. 

A Adoración dos Magos 

Ca . terceiro cuarto do século X 

Pedra granítica 

52 x 56 x 30 cm 

Procedente de San Xoán de Camba, 
Castro Caldelas (Ourense) 

Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 
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Transcorrido o tempo introducirá un brazo dentro da coroa e ofrecerá coas dúas mans, para 

terminar deixando a coroa no chan. 

Os outros dous reís estarán sempre de pé, facendo o segundo o xesto de sinalar a estrela cun 

dedo da man dereita alzada. Xa no Renacemento prostraranse de xeonllos os tres reís. De aí a 

grande importancia desta escultura, unha primicia ou primeiro ensaio de adoración ao Rei de 

reís, que despois se iría fixa.ndo do xeito antes descrito. 

J. D.G. 
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Confirmación de Privilexios de Afonso IX 

ao mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil 

Confirmación de Privilexios. Copia 

Reí Afonso IX de León 

Dende o punto de vista da Diplomática, as confirmacións pódense definir 

como documentos de carácter xurídico nos que se reiteran concesións ou 

disposicións que xa se consignaron noutros documentos anteriores, coa 

finalidade de anovar a súa vixencia ou a súa forza legal. As confirmacións 

inclúen, en maior ou menor medida, aqueles documentos anteriores que 

confirma. 

1214, agosto, 7 

Santo Esteva de Ribas de Sil 

Manuscrito. Pergamiño. 290 x 380,S mm 
Latín. Minúscula diplomática 

Madrid, Archivo Histórico Nacional 

Clero. San Esteban, Carp. 1361. Núms. 7, 
8. En Confirmación de Fernando 111, en 
1232 

Publ ica: GONZÁLEZ, J ., Alfonso IX, 11, 
nº 311 ; DU RO PEÑA, E., El Monasterio de 
Ribas de Sil. (Orense, 1977) doc. nº 11 . 
DURO PEÑA, E. e PLATERO PAZ, J., 
Son Esteban de Ribos de Sil. León, 
1990. 

O sistema das confirmacións ten unha orixe moi antiga. Durante a Alta 

ldade Media o costume era mencionar de maneira sucinta o documento que 

se ratificaba ao inicio da carta confirmatoria; deste xeito anotábase o nome 

do autor, o do destinatario e facíase un breve resumo do contido. Eran as 

chamadas confirmacións in essentia. Non obstante, a partir do século XIII 

imporíanse as chamadas de verbo ad verbum, ou in extenso, nas que se 

copiaba completo o documento que se ía confirmar. En calquera caso, as 

confirmacións chegaron a ser unha importante cadea transmisora de textos 

que noutras categorías diplomáticas (orixinais ou copias en Rexistros ou 

Cartularios) desapareceron. 

O documento que se expón é unha carta de confirmación de privilexios anteriores concedidos 

ao mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil, e trátase dunha das dúas copias existentes no 

Archivo Histórico Nacional. O antigo mosteiro de Santo Esteva encontrábase, nestes inicios do 

século XII, nun período de esplendor. Os seus abades, revestidos de autoridade, recibían o apoio 

da Coroa, que non só outorga, senón que confirma anteriores privilexios, en especial, o impor

tante privilexio de Cauto, coa súa ampla demarcación, concedido por Ordoño 11. En 1214, era 

abade de Santo Esteva, don Martín, que obtivo de Afonso IX -segundo parece, hóspede do 

mosteiro en repetidas ocasións- numerosos privilexios: uns para defender o mosteiro das intro

misións do señorío segrar; outros para aclarar e confirmar, posesións, dereitos e exencións e, 

sobre todo, o privilexio de Cauto. Así, o 7 de agosto de 1214, dende o mesmo mosteiro, o rei de 

León e de Galicia, Afonso IX, confirmaba -aínda que sen copiar o documento- as concesións e 

doazóns efectuadas polos seus antepasados, aos que cita : o rei asturiano Ordoño 11, o seu avó, 

Afonso VII, o Emperador, e seu pai, o rei Fernando 11; relativas á concesión do Cauto -que apa

rece no documento delimitado con detalle- e a súa xurisdición, dependente do rei, engadindo a 

prohibición de que ningún señor poida entrar no cauto, levar nada del, facer chamamento aos 

vasalos, nin xulgar causas. O documento, que se inicia cunha invocación verbal -a expresión da 

vontade do rei de anovar o antigo privilexio, os límites do Cauto de Santo Esteva e todos os 
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seus dereitos e exencións, con toda a serie de cláusulas espirituais, penais e económicas-, está 

datado pala Era Hispánica, apud Sanctum stephanum, VIIº die augusti, era M ª CCª L ª //.Tras 

a confirmación, o signo do monarca (non rodado) conclúe o documento coas fileiras de confir

mantes. Petra Petri, chanceler. Martina, abbate Auriensi, Pelagius Fernandi, de mandatoabbatis 
Auriensis, scripsit. Será confirmado, posteriormente, por Fernando 111 e Afonso X. 

M.N.P.G. 
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Privilexio Rodado de Fernando 111, 

confirmando o documento de Afonso IX 

a Santo Esteva de Ribas de Sil 

O privilexio rodado é, sen dúbida, o tipo máis solemne de documento 

despachado polas Chancelerías leonesa e castelá entre os séculos XII e XV. 

Os primeiros exemplares corresponden aos reinados de Fernando 11 de León 

e Sancho 111 de Castela . O seu alto grao de solemnidade maniféstase non 

tanto no contido xurídico, coma na forma diplomática. Utilizase unha exce

lente caligrafía, sobre bo pergamiño de gran formato e con magníficos 

complementos ornamentais e artísticos. O resultado fai que o privilexio 

rodado sexa o tipo de diploma máis fermoso e apreciado dos emitidos 

por unha chancelería. Existen no 'élocumento uns elementos que podemos 

destacar: 

a) A importancia concedida aos elementos de validación. Figuran: fami

lia real, outros reis, vasalos do monarca outorgante, magnates do reino 

e altos funcionarios. 

b) Completo teor documental, con invocación simbólica e verbal, 

longos preámbulo e intitulación ... , e no que non faltan aquelas partes 

máis accidentais, ausentes case sempre noutros tipos de documentos 

coetáneos. 

c) Perfección plástica e gráfica. Escritura típica de chancelería . Chegará 

a dar orixe a determinados estilos gráficos, como a chamada " letra de 

privilexios". 

d) Se nas súas orixes estes documentos serviron fundamentalmente 

para compendiar doazóns reais, a partir de mediados do século XIII utili

záronse sobre todo para confirmar documentos anteriores -privilexios 

reais, rodados ou non-, que se insiren íntegros no privilexio. 

e) O privilexio rodado conservou a súa preeminencia durante case catro 

séculos, aínda que cos inevitables cambios que afectaron máis á súa 

forma e tamaño materiais (caderno de papel, no canto de folla solta de 

pergamiño, ou romance, en lugar de latín) que a súa substancia e fór

mulas, case non se modificaron. 

No que respecta ao precedente inmediato dos privilexlos rodados, dende o 

punto de vista diplomático, son os privilexios reais dos reinos de Asturias 

e León; se ben o seu elemento diferenciador máis significativo: a rota ou 

Privilexio Rodado. Orixinal 

Reí Fernando 111 de Castela León 

1232, xullo, 5 

Castrojeriz 

Manuscrito. Pergamiño. 340 x 41 O. Selo 
de chumbo: 50 mm. Latín. Minúscula 
diplomática 

Madrid, Archivo Histórico Nacional 

Selos. Caixa 9. Nº 1. Selos. Caixa JI, nº 2, 
en confirmación de Afonso X. Villada, 28 
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rueda -figura circular que adopta o signo real e .que dá nome ao documento- é de orixe pontifi

cia. Apareceu por vez primeira nas grandes Bulas de León IX, a mediados do século XI. En Italia, 

os señores eclesiásticos imitárono moi cedo. Na Península Ibérica introduciuse a través dos 

documentos do compostelán arcebispo Xelmírez, de quen o copiaron os demais bispos galegas 

e, de seguido, os reís de León -o arcebispo de Santiago ostentaba, ademais, o título de Notario 

Maior do reino de León- e de Castela . Así pois, Fernando 11 de León utilizou a rota, na que se 

inscribía un león pasante cara á esquerda; mentres que o reí castelán inscribía unha cruz. 

Ás características que se sinalaron corresponde o documento que se expón. O Privilexio Rodado 

de Fernando 111 ratifica outra volta a concesión de Ordoño 11, co privilexio de Cauto, documento 

que viñera a ser confirmado por reís asturianos, casteláns e leoneses, e ao tempo vaina ser 

mediante outro privilexio rodado de Afonso X. 

No ano 1219 figura á fronte do mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil o abade don Diego, 

quen outorgou un bo número de cartas forais. Non debeu ter demasiados conflitos cos señores 

laicos do seu contorno; incluso, concertou acordos co tenente de Allariz, segundo parece, coa 

idea de recuperar bens e dereitos usurpados. Do seu abadengo datan varios documentos reais 

con valiosas concesións, tanto de Afonso IX como máis tarde do seu filio Fernando 111, entre 

eles o privilexio rodado que nos ocupa. 

No citado privilexio confirmase o documento de Afonso IX de León, do 7 de agosto de 1214 

-documento que se insire, aínda que sen os confirmadores-. A invocación simbólica está repre

sentada por un lábaro, a este séguelle a dirección e a intitulación. Tras a inserción do documento 

do seu pai, Afonso IX de León engade o desexo de confirmalo, en unión da súa esposa e fillos 

e co beneplácito da raíña Berenguela, a súa nai. Tras as varias cláusulas finais, a data, tópica e 

crónica: apud Castrum Xorlz, Vª die julii, era Mª CC" Septuagesima. Conclúe o documento coa 

corroboración e catro longas columnas de confirmadores e, por suposto, a roda na que aparece 

inscrita a cruz cos leóns e castelos, emblema utilizado polos reís de Castela e León. Un segundo 

círculo rodea a cruz, coa lenda do reí outorgante, e envolve este círculo a confirmación do 

alférez e do mordomo do monarca. O selo de chumbo completará a validación do documento. 

M.N.P.G. 
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Retablo pétreo de Santo Esteva 

de Ribas de Sil 

Ca .1225 

Pedra de fino granito 

103 x 251 x 16 cm 

Emilio Duro Peña e José Platero Paz tratan do mosteiro e dan algúns datos 

sobre o retablo, que estuda amplamente Jaime Delgado Gómez. 

Nogueira de Ramuín (Ourense), 
mosteiro de Santo Esteva de 
Ribas de Sil 

Está composto por cinco pezas, que constitúen un ha irregular figura 

pentagonal. 

Dúas delas forman unha especie de banco- predela, adornado cunha 

preciosa arcada, que indica no fondo de cada arco a presenza dunha 

ventá seteira . 

As outras tres pezas van montadas sobre as anteriores e ofrécennos na fronte principal un rico 

panel iconográfico, con Cristo no centro e seis figuras apostól icas a cada lado, cada unha delas 

baixo un arco de medio punto. 

Catro columnas de tipoloxía propia daquel tempo, dúas enmarcando a Cristo, a Pedro e Paulo, e 

unha en cada extremo, dividen a fronte en tres sectores. 

Na cara posterior, en correspondencia coas figuras da fronte principal, escúlpense trece arcos 

sobre belos capiteis de esveltas follas uns e cun par de aves deliciosamente organizadas outros; 

as pendentes adórnanse cunha roseta cuadrifolia. 

Baixo do arco central repítese a mesma figura de Cristo da parte anterior, e en cada un dos 

laterais suxírese de novo unha ventá seteira. 

Todo isto confirma que o pétreo retablo estaba disposto para poder ser admirado por ambas 

as frontes. 

Resulta sorprendente o extraordinario detalle das esculturas de Cristo e os apóstolos. O seu 

estudio minucioso, xunto co dos varios atributos que os enriquecen, permiten identificar con 

case total seguridade o nome de cada un ha das figuras. 

Partindo da imaxe central, o número 1, asignamos ás da súa dereita a numeración par, 2, 4, 6, 

8, 1 O e 12; e ás da esquerda, a impar, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. 

O 2 é san Pedro, que mostra as chaves e o chamado Evanxeo Apócrifo de Pedro. O 4, Santiago 

o Maior, aparece co seu bastón de peregrino e dúas vieiras. O 6 é san Tomé apóstolo; el 8, san 

Marcos evanxelista co libro; o 1 O, san Lucas evanxelista, de igual forma que o anterior, e o 12 

é santo André apóstolo, irmán de Pedro. 

O 3 é san Paulo, co seu bastón de incansable apóstolo itinerante e o seu pergamiño desprega

do, símbolo das súas catorce cartas apostólicas. San Xoán evanxelista co seu libro é o número 5; 

o 7, probablemente sexa san Bernabeu, discípulo-compañeiro de san Paulo; é célebre a 
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chamada Carta (non apostólica) de san Bernabeu, simbolizada no pergamiño enrolado que, 

xunto co bastón pasto do revés, apresa coa súa man esquerda . O 9, san Mateu evanxelista, 

mostra o seu libro aberto. O 11 é san Xudas Tadeu, autor dunha carta apostólica, simbolizada 

no pergamiño despregado. Ao 13, san Bartolomeu apóstolo cun libro, atribuíuselle o chamado 

Evanxeo apócrifo de Bernabeu. 

J.D.G. 
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O mosteiro de monxas cistercienses de Ferreira é o único en toda a Ribeira 

Sacra que permanece como tal. A súa orixe remóntase ao século X, e en 

1175 foi doado pola condesa dona Fronilde e dona María Sánchez ao aba

de de Meira, don Vida!, pasando a ser unha nova casa do Císter. Cando se 

incorporou a este construíase a súa igrexa, na que se xustapón unha rica 

cabeceira a unha sobria nave propia da Orde. 

Para este templo debeuse tallar a imaxe da Virxe sen

tada co seu Filio no regazo encontrada en anacos, 

nun oco que se abriu nun muro da tribuna da igrexa, 

en 1975, para realizar unhas obras de consolidación. A 

singular imaxe actual é, polo tanto, froito da restaura

ción que se realizou a partir dos fragmentos encontra

dos, respectando as súas liñas e policromía. É posible 

que durante séculos presidira as oracións da comuni

dade de monxas que, nun tempo indeterminado, 

quizais por volta do ano 1700, cadrando coa encarga 

e colocación de novos retablos para a súa igrexa e 

ante o mal estado da imaxe, decidiu emparedala no· 

coro alto da comunidade. 

Máis ca dunha imaxe de vulto redondo trátase 

case dun altorrelevo, xa que pola parte posterior 

permanece lisa. Está tallada, polo tanto, para ser vista 

de maneira frontal e a esta frontalidade corresponde 

a rixidez tanto de María coma do seu Filio, sentado 

sobre o xeonllo esquerdo da súa Nai, que o suxeita 

coa man deste lado. A Virxe viste túnica e manto 

que ocultan os seus pés e anulan referencias á súa 

anatomía coa redución dos pregamentos a simples 

e escasas incisións. O mesmo ocorre co Neno, aínda 

que o pé que conserva está descalzo; os seus brazos 

ríxidos e as mans chéganlle ás coxas. Na simplicidade 

da talla destaca o rostro ovalado da Virxe, no que 

a boca parece esbozar un leve sorriso, e os seus 

grandes olios, con intensa pupila negra, danlle forte 

Virxe sedente 

Ca. 1200 

Madeira policromada 

77x24x18 cm 

Pantón (Lugo), mosteiro do 

Divino Salvador 
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expresividade. A Virxe ten longo pescozo, melena curta e coa man dereita parece sinalar 

cara ao seu Filio. 

É unha obra de escasa calidade escultórica na que predominan os seus nítidos e xeométricos 

volumes, salientados pala policromía na que destacan o azul do manto de María, o vermello da 

súa túnica e o branca da do Nena, que posiblemente tiña coroa real na cabeza. É unha imaxe 

datable cara ao 1200, momento no que a devoción á Virxe cobra un auxe notable, en particular 

no Císter. Hoxe esta figura ten especial valor por ser a única que daquela queda nas igrexas da 

zona ao arderen nun desgraciado e aínda recente incendio a Virxe de Pesqueiras. 

R.Y.P. 
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Aforamento dunha herdanza do mosteiro 

de Santa Cristina de Ribas de Sil en Pena Gateira 

23 de marzo de 1266 

Pergamiño 

1,5 x 103 mm 

Este documento pertence a unha das tipoloxías máis comúns na Galicia 

medieval e moderna, o foro, contrato agrario de carácter enfitéutico que 

Procedente do arquivo do mosteiro de 
Santa Cristina de Ribas de Sil 

non posúe un carácter especialmente solemne. Non obstante, a mediados 

do século XIII, a redacción e expedición documental non era aínda un pro

ceso tan frecuente que puidese ser banalizado, razón pola que se pode 

observar nesta pequena peza documental o exquisito coidado que o 

escribán puxo á hora de confeccionala. 

Ourense, Arquivo da Catedral 

Fondo Monacal, Santa Cristina de Ribas 
de Sil, nº 932 

Este tipo de contrato fai precisos dous orixinais, un para cada unha das 

partes que participan nel, razón pola que se utiliza unha carta partida 

"por abe". Nela escríbense na mesma peza de pergamiño dous documentos, 

entre os que se debuxan as primeiras letras do alfabeto, cortándose despois en zigzag, de forma 

que cando se volvan unir reconstrúan esas letras e demostren a autenticidade dos orixinais. 

A sensación de delicadeza e regularidade poténciase coa escritura gótica documental que recrea 

unha das primeiras mostras do galega documental e caracterizase polos grandes carpos das 

letras, os alzados e caídos curtos e a unión de curvas contrapostas. 

Por último, aparecen na parte inferior do diploma as subscricións dos testemuños e do copista, 

e un gran signo redondo. A súa disposición recorda claramente a das columnas de testemuños e 

confirmadores e a ruta ou roda na que se inscriben os símbolos reais, e que dan nome á tipolo

xía documental máis solemne que se expide na coroa castelá, o privilexio rodado. De feíto, 

salvando a enorme distancia que as separa, esta pequena peza documental intenta recrear 

con graza o aspecto dos grandes diplomas solemnes. 

M.B.V.D. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Lauda sepulcral dun abade 

Século XIII 

Granito 

214xS4cm 

O momento da fundación do mosteiro de Santa Cristina 

de Ribas de Sil, -Parada de Sil, Ourense- ignórase. Ás 

Parada de Sil (Ourense), igrexa do 
mosteiro de Santa Cristina de Ribas 
de Sil 

veces citase a Argaiz, quen cando se ocupa da chegada 

do monxe "Fredulpho" á sé episcopal de Ourense no ano 

962 di: "hallo de este mesmo (año) hecha mención del 
Monasterio de Santa Christina, y de sus primeros 
bienhechores. Fue Abadía muy Religiosa, y observante, 
como lo muestra su retirado sitio .. . Los principios de ella 

no han llegado a mi noticia ... fue de aquellos antiguos Monges Griegos, y 
Palestinos, que entraron en España, y ocuparon a Calicia ... y después de 
su restauración ha sido su bienhechor el Emperador O. Alonso el VII''. 
Probablemente o favor real favoreceu a renovación conventual que se levou a 

cabo a fins do século XII e prolongouse nos inicios da seguinte. En 1517 unha 

bula do papa León X anexionouno ao seu veciño, o mosteiro de Santo Esteva 

de Ribas de Sil, do que foi priorado ata a exclaustración do século XIX. 

No que resta do antigo mosteiro encóntranse, utilizadas como perpiaños nos 

seus muros, diferentes lápidas sepulcrais correspondentes aos enterramentos 

de varios dos seus abades e algunha salta, entre estas a que aquí se exhibe, 

que se encontraron durante as obras de restauración efectuadas a fins da 

década dos oitenta do século XX. A máis interesante das laudas abaciais de 

Santa Cristina, reutilizada na caixa da escaleira do claustro, corresponde ao 

abade don Afonso Fernández, marta en 1416. Represéntase vestido con alba, 

casulla e manípulo, e co báculo, propio da súa dignidade, na man dereita, 

mentres coloca a outra sobre o peito. Enmárcao unha sinxela arquitectura 

rematada por un singular arco en mitra que, máis ca isto, debe de ser o perfil 

dun gablete. Arredor da imaxe encóntrase a inscrición, en parte perdida, 

que o identifica . 

As restantes lápidas abaciais de Santa Cristina encóntranse fragmentadas, o 

que chega a imposibilitar a identificación dos abades aos que pertencían, ou 

incluso son anepígrafes. En xeral, presentan dentro dun círculo unha cruz de 

brazos iguais que se ensanchan cara aos extremos, e un sinxelo báculo forma

do polo hastil, o nó, reducido a unha pequena circunferencia, e a voluta, todo 

gravado na lousa, e ás veces ata o nome do personaxe. Na que aquí se exhibe 
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falta o epígrafe, pero no remate do báculo se realizou unha pequena decoración; posiblemente 

a cruz encontrábase nas partes perdidas. 

Se o valor artístico da peza é relativo, o seu valor testemuñal de cómo eran as laudas que 

cubrían as sepulturas dos abades galegas durante os últimos séculas medievais é importante. 

Non deixa de sorprender que aquí, en Santa Cristina de Ribas de Sil, se encontre un dos con

xuntos máis numerosos de-lápidas abaciais, o que se debeu, probablemente, ao difícil acceso 

ata hai aínda poucos anos e a súa utilización tras a súa anexión ao próximo Santo Esteva de 

Ribas de Sil. 

R.Y.P. 
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San Pedro de Rocas é o máis antigo e singular mosteiro de Galicia. É un 

edificio rupestre que fundaron no ano 573 Eufrasia, Eusanio, Quinedio,_ 

Eato e Flavio, segundo se le na súa lápida fundacional. A invasión musulmá 

de 711 forzou ao seu abandono ata unha data próxima ao ano 900, época 

na que se repoboou o territorio; un incendio sufrido cara a 1007 había de 

facer necesarias novas obras, e poucos anos despois pasou a depender de 

Celanova, o que non impediu que durante o século XII se relacionara, 

tamén, con Santo Esteva de Ribas de Sil e que daquela recibira importantes 

doazóns que permitiron realizar obras tanto na súa igrexa coma no seu 

mosteiro. O mesmo cós demais ceno-

bios galegas nos últimos séculas 

medievais, Rocas sufriu graves que

brantos que o forzaron en 1499 a se 

unir ao de Celanova. 

A singularidade da igrexa de Rocas, 

escavada no interior dunha montaña 

de granito, chamou a atención de moi

tos escritores. Entre eles cóntase o 

licenciado Malina, quen afirma que: 

"La iglesia que pinto no es caso muy 
rico/ mas digo en el mundo se hallan 
muy pocas/ del arte que es hecha sant 
Pedro de Rocas ... ". Tamén chamou a 

atención de frei Filipe da Gándara, 

quen ao facer a súa descrición mencio

na que "ai dos sepulcros, dignos de 
curioso reparo" . Pero quizais quen 

máis se detivo en Rocas foi o padre 

Sarmiento, que a visitou o domingo 

dous de novembro de 1755 e deixou 

non só unha descrición da igrexa e os 

Estatua xacente 

Artista coñecedor da arte do mestre 
Mateo (?), século XIII 

Granito 

250 x 110 cm 

lgrexa do antigo mosteiro de San Pedro 
de Rocas, Esgos (Ourense) 

Deputación de Ourense 

seus sepulcros, senón tamén un pequeno croquis. Dos· sepulcros que aquí se trata di: 

"ay dos sepulcros, uno sobre otro, y con efigies de hombres, y dicen que son dos caballeros 
de Ve/le que hurtaron Ja hacienda a Rocas y después Ja restituyeron"; alusión a unha antiga 
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lenda recollida por diversos autores que tería que ver co espolio dos bens do mosteiro e a súa 

reintegración . 

A un lado da porta románica de acceso á igrexa rupestre labrouse un arcosolio na propia rocha, 

que garda dous xacentes un por baixo do outro. O arcosolio tamén garda un relevo, embutido 

na rocha, que representa dous anxos que callen os extremos dun lenzo sobre o que vai o busto 

nu dun neno, que representa a alma do defunto no seu tránsito cara á gloria, tema que repiten 

outros sepulcros da propia catedral de Ourense. Os xacentes, que corresponden a dous laicos, 

visten roupas propias do século XIII que agarran cunha das súas mans, mentres a outra a colo

can sobre o peito. Nas súas vestimentas fórmanse numerosos pregamentos pouco fondos e con 

tendencia á xeometrización. As súas cabezas descansan sobre unha almofada, teñen melena 

curta e rostro barbado. Semellan estar sumidos nun pracenteiro soño; disposición iniciada en 

Galicia coas estatuas funerarias do panteón real compostelán, uns anos anterior. Nos seus pés 

levan esporas. 

Para Serafín Moraleja estas estatuas cóntanse "entre as máis antigas" de Galicia e a súa privile

xiada situación na fachada da igrexa explicaríase por ser "benfeitores do cenobio" e, polo tanto, 

exemplo para quen daquela comezaban a usurpar os bens dos mosteiros. Estas esculturas data

rían do último terzo do século XIII, e estilisticamente terían que ver tanto coas derivacións 

mateás do panteón compostelán como con obradoiros leoneses e palentinos. 

R.Y.P. 
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Confirmación de Fernando IV dos privilexios 

que Afonso IX concedera ao mosteiro de 

Santo Esteva de Ribas de Sil 

28 de xaneiro de 1304 

Pergamiño 

A confirmación de Fernando IV non é un orixinal, senón un traslado notarial 
feito por Bernal Pérez, notario de Ourense no ano 1337, a petición do aba
de e monxes de Santo Esteva. O seu teor é especialmente importante para 
a salvagarda dos dereitos de Santo Esteva de Ribas de Sil, xa que nel 

Fernando IV lexitima e confirma os privilexios que o mosteiro obtivera dos 
reis que o antecederon, en todos os seus cautos e xurisdicións. 

525 x 383 mm 

Procedente do arquivo do mosteiro de 
Santo Estevo de Ribas de Sil 

Ourense, Arquivo da Catedral 

Fondo Monacal, Santo Estevo de 
Ribas de Sil, nº 1862 O seu carácter probatorio fai imprescindible a súa presenza en todos os 

preitos que traten asuntos relacionados co poder e as posesións monásticas, 
razón que fixo necesaria a redacción da copia, tal e como relata o propio 
texto ao se referirás circunstancias nas que foi expedido, que están intima-

mente relacionadas co temor de perdelo por fago o por agua o que Jo furtarian, cando tivese 
que se enviar como proba á casa de nosso sennor el rey. 

A conservación deste traslado e a perda do orixinal que se quería preservar pode estar relaciona

da coa inclusión, quizais interpolación interesada, segundo Duro Peña, no privilexio de 1214 
outorgado por Afonso IX, de certos tributos pagados gracias á vasalaxe -un soldo, un pan, unha 
galiña e cinco áreas de cebada-, que aparecen nesta copia e non noutra feita no século XIII. 

A súa condición de copia explica a gran sinxeleza formal e quizais tamén o seu aspecto deterio
rado. Na súa confección utilizase unha gran peza de pergamiño rectangular sobre a que os 

textos latino, castelán e galega escríbense utilizando a gótica cursiva característica das notarias 
galaicas de principios do século XV, sen máis elementos de autentificación có signo notarial 
debuxado na parte inferior. 

M.B.V.D. 

BIBLIOGRAFlA 
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Confirmación do rei Xoán 11 dos privilexios 

de San Vicenzo de Pombeiro no Cauto de 

Santa María de Beacán 

30 de marzo de 1412 

Pergamiño 

42S x 340 mm 

Este documento é un orixinal expedido pola Chancelería Real Castelá no 

nome do rei Xoán 11 que confirma os dereitos que San Vicenzo de Pombeiro 

Procedente do arquivo do mosteiro 
de San Vicente de Pombeiro 

tiña no Couto de Beacán. O couto, situado na parroquia de Santa María de 

Beacán, no concello da Peroxa en Ourense, foi doado ao mosteiro no ano 

1171 polo rei Fernando 11, e a partir dese momento, tal e como sucedía coas 

súas restantes propiedades monásticas, todos os monarcas anovan a cesión, 

deixando unha proba escrita que permita presentala ante as autoridades 

Ourense, Arquivo da Catedral 

Fondo Monacal, San Vicente de 
Pombeiro, nº 3S01 

para reclamar os privilexios lexitimamente obtidos. 

O documento utilizado é, dende o punto de vista tipolóxico, unha carta 
plomada, que incorpora o texto completo da doazón de Fernando 11 e de 

dúas confirmacións posteriores, a do ano 1209 outorgada por Afonso IX e a de Fernando 111 do 

ano 1232. O traslado dos tres diplomas que describimos fai desta peza un exemplo de indubi

dable valor, tanto histórico como lingüístico, ao incluír textos latinos dos séculas XII e XIII e 

casteláns do século XIV. 

Dende un punto de vista paleográfico encontrámonos ante un documento concibido con todos 

os caracteres externos que o dotaban da solemnidade requirida pola súa función. Así, utilízase 

unha escritura cortesá textual, trazada con esmero, que lle confire un aspecto ordenado e regu

lar, engadíndolle como elemento de validación un selo de chumbo, hoxe desaparecido pero que 

deixou no documento as marcas das incisións pelas que pasaban os fíos de seda dos que pen

día, e que aínda hoxe podemos observar na súa parte inferior. Chama non obstante a atención 

que o diploma estea inacabado, ao deixar libre o espazo reservado para o lábaro e situado na 

parte superior esquerda da caixa de escritura, quizais a causa da présa na súa expedición. 

M.B.V.D. 
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"Galicia en el último tercio del siglo XV" 

Antón López Ferreiro (1837-191 O) 

Santiago de Compostela. Imp. da Gaceta, 
Felipe de la Torre e C.ª 

Antón López Ferreiro, cóengo por excelencia da Catedral de Santiago de 

Compostela é dese tipo de persoas que, conscientes da súa propia transcen

dencia, dedican a súa vida a ela e ademais teñen a sorte de a alcanzar antes 
1883 

Libro impreso 

24 x 18 x 4 cm 

de morrer. Conségueo a noite do 28 de xaneiro de 1879 cando encontra as 

reliquias de Santiago Apóstolo. Dende ese intre perde toda posible vaidade 

Santiago de Compostela, mosteiro 
e concéntrase nos seus estudios ¿a que outra honra maior podería aspirar 

un filio de Compostela? 
de San Martiño Pinario, Biblioteca de 
Estudios Teolóxicos de Galicia A súa sólida formación relixiosa e histórica, adquirida tras brillantes 

estudios no Seminario e na Universidade de Santiago e na Escuela Superior 

de Diplomática de Madrid, proporciónanlle a bagaxe imprescindible para 

acometer unhas investigacións que o converten en membro destacado 

da historiografía galega do século XIX. 

O traballo que nos ocupa é unha visión precisa da situación de Galicia no tempo no que los Reís 

Católicos pretenden a creación dun Estado, para o cal teñen que someter aos señores feudais. 

Nos capítulos XVIII e XIX cántanos cómo se realiza a reforma das grandes ordes monásticas de 

benedictinos, cistercienses e agostiños, xa que son estas as que, polas súas riquezas, suscitaron 

a cobiza dos grandes señores feudais que determinou a decadencia da vida monástica en virtude 

da figura da encomenda. 

Señores comendeiros, empobrecemento, relaxación dos costumes e do culto, segundo López 

Ferreiro, son os Reís Católicos os que veñen solucionar esta situación grazas á obtención de 

bulas para levar a cabo a reforma. Así transcríbenos de xeito puntual a acta da visita feíta polo 

abade de Claraval ao mosteiro de Sobrado en 1491 . 

Enviado a Roma, Diego López de Haro, gobernador de Galicia, expón ante o papa o desexo 

dos mosteiros galegas de seren visitados e reformados por relixiosos españois, ao que Alexandre 

VI responde cunha Breve, en 1494, para que sexan o abade de Poblet e o prior de San Benito 

de Valladolid quen leven a cabo este labor nas abadías cistercienses e benedictinas 

respectivamente. 

O de Santo Esteva de Ribas de Sil anexiónase á Congregación de Valladolid en 1526 como nos 

narra López Ferreiro seguindo ao gran cronista benedictino Antonio de Yepes. 

A.O.A. 
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Fuxida a Exipto 

Século XIII-principios do século XIV 

Madeira policromada 

Trátase dun interesante conxunto escultórico en vulto redondo conformado 

pola Virxe, o Neno e o asno sobre o que montan; pese á inexistencia da 
SG,S x 2S x l S,2 cm 

Maceda (Ourense), Capela de Santa Ana 
da Nasa Señora de Amedo, parroquia de 
Santa Mariña de Asadur 

figura complementaria de san Xosé, non ofrece dúbidas sobre a súa identifi

cación co tema neotestamentario da Fuxida a Exipto. 

Dos catro Evanxeos Canónicos, só o de Mateu (2, 13-15) recolle o episodio 

da Fuxida á Exipto, facéndose eco así mesmo da conseguinte Matanza dos 

Inocentes (2, 16-18); non obstante, nos ciclos da infancia de Xesús, ambos 

os acontecementos aparecerán en orde inversa á recollida polo Evanxeo 1. 

Con frecuencia os teólogos medievais consideraron como prefiguracións da Fuxida da Sagrada 

Familia as pasaxes veterotestamentarias de Xacob fuxindo da cólera de Esaú e de David esca

pando de Saúl2. Á súa vez, a Escapada a Exipto invocará necesariamente o inicio do ciclo da 

Paixón, ao montar de novo Cristo nun asno cando entre triunfal en Xerusalén, sen obviar tam

pouco as connotacións salvíficas que se poden pór en relación co propio feito de emprender 

certos camiños. En todo caso, vai ser nos Evanxeos Apócrifos -en especial o Pseudo-Mateo, de 

gran repercusión na ldade Media- e na Lenda Dourada -a miúdo inspirada por aquel mesmo 

Evanxeo Apócrifo- onde os artistas plásticos baixomedievais terán a súa principal fonte de inspi

ración textual para o tema que nos ocupa, ao lles aportar un amplo elenco de curiosas pasaxes, 

como os milagres do trigal e da palmeira, o ataque dos bandidos, a domesticación do dragón ou 

a caída dos ídolos de Exipto. Do mesmo modo, tampouco se ha de pasar por alto a tradición 

teatral dos autos sacramentais, xa que se conserva algún medieval sobre a Fuxida, así como a 

ampla mostra do fervor mariano gue ten en Gonzalo de Berceo, ou nas propias Cantigas afonsís, 

mostras evidentes desa literatura de milagres e devoción do século XIII en torno á Virxe María. 

Nesta obra escultórica de Asadur, a Virxe vai vestida cunha túnica, apenas visible polo amplo 

manto disposto sobre os seus ombros e costas que se cruza de esquerda a dereita sobre o rega

zo, e un pequeno veo que cae ondulante e cobre a súa ovalada cabeza, sostido por unha coroa 

real moi deteriorada. Os trazos faciais, potenciados pala policromía -con probables repintes pos

teriores-, resultan expresivos, sobre todo pola forma riscada dos olios e a delicada prominencia 

1 REAu, L., Iconografía del arte cristiano, tomo 1, 
vol. 2 (Iconografía de lo Biblia. Nuevo Testa

mento), Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, 
p. 278. 

de pómulos e queixo. A partir dos xeonllos, fórmase unha serie de grosos 

pregamentos tubulares orixinada pola posición sedente da figura de María, 

e tanto no caso do manto coma da parte visible da túnica chegan a adquirir 

unha marcada verticalidade. Este pregado contrasta en certa maneira co de 
2 lbidem, p. 284. tipoloxía máis horizontal e miúda que cobre e remarca anatomicamente 



ambas as coxas, cos duros pregamentos en zigzag que ofrece o veo, ou cos máis variados, 

dentro do seu grosor, na zona das costas. 

A Vire resgarda o Nena dentro do manto, facéndose unicamente visibles o seu brazo e man 

dereita, por ser a que utiliza para agarrar do Filio por un ombro contra a parte esquerda do seu 

peito; de aí que a representación do Nena Xesús se limite basicamente á cabeza, disposta de 

maneira frontal como a da súa propia Nai, aínda cando a representación iconográfica evoque 

unha colocación lateral do resto do carpo que se supón acomodado dentro do manto. Os trazos 

do seu pequeno rostro convértense nunha parte dos de María, e unicamente hai que facer men

ción do cabelo curto co que foi representado, 

organizado en grandes guedellas con escaso 

volume e sen pretensión de minuciosidade. 

O asno sobre o que montan María e o Nena 

adquire a connotación de auténtico trono neste 

tipo de representación temática, o que queda 

patente á luz da propia disposición da imaxe 

sedente da Virxe. Así, á frontalidade absoluta 

desta, de claras motivacións cultuais, oponse o 

nítido e representativo perfil da montura; esta 

última, de anatomía bastante coidada, sobre 

todo no que á cabeza se refire, mostra as patas 

lixeiramente flexionadas, co que se pretendería 

invocar o lento camiñar cara a Exipto. 

O estado de conservación deste conxunto escul

tórico é bastante bo, coa excepción do notable 

deterioro que sufriron tanto a parte superior da 

cabeza do asno coma os remates voados da 

coroa da Virxe, practicamente desaparecidos xa; 

en calquera caso, toda a obra amasa pegadas do 

ataque de xilófagos. Destaca por outro lado a 

adecuada conservación da policromía, que se 

ben probablemente sexa froito de repintes pos

teriores, contribúe' a unha maior potenciación 

dos detalles e partes escultóricas. É preciso facer 

referencia tamén á atención posta polo escultor 

na talla da parte posterior da obra, tanto na 

figura do asno coma na variedade de pregamen-

tos que ofrece o manto da Virxe. 

Duro Peña considera que esta representación da Fuxida a Exipto pódese 

datar cara a comezos do século XllJ3. Aspectos como a preeminente fronta-

3 DURO PEÑA, E., " El monasterio de Santa Marina 

de Asadur", en Archivos Leoneses, XXVII, nº 53 
(xaneiro-xuño de 1973), pp. 309-365 (para nota 

p. 314). 
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4 lbidem. 

lidade das figuras humanas ou a mesma desproporción da cabeza da Virxe, xustificadas quizais 

ao abeiro de motivacións de culto e devoción, non virían senón ratificar a súa execución en tal 

época. Non obstante, a rudeza xeral da talla, sobre todo no que ao pregado tubular se refire, así 

como a factura xeral do conxunto -compositiva e estilística- e a propia relación Nai-Fillo acon

sellan quizais unha datación máis xenérica que inclúa toda a Baixa ldade Media, aínda así atre

verémonos a sinalar o século XIII na súa totalidade como período probable para a súa execución, 

e sen temor ao alongar incluso ata os primeiros anos do XIV. No tocante ás escasas novas docu

mentais que se coñecen sobre a ermida da Nosa Señora de Amoedo na ldade Media, estas refí

rense, fundamentalmente, á doazón dos seus décimos e dereitos ao mosteiro de Santa Mariña 

de Asadur por parte do bispo de Ourense don Afonso (1174-1213), sendo despois confirmada 

polo bispo Xoán Díaz o 15 de outubro de 12654. Ao tempo sábese da existencia do mosteiro 

de Asadur xa na primeira metade do século X, cando dona Ximena, filia de Ordoño 11 e de Elvira 

Menéndez, toma aquí os hábitoss. A temperá desaparición da comunidade monástica de Asadur 

fixouse cara a mediados do século XIV6, xa que, aínda que despois Santa 

Mariña continuou a ser mencionada a miúdo como "mosteiro", a fins 

5 LóPEZ FERREIRO, A., Biografía de San Rosendo, 
Mondoñedo, Imp., Lib. e Ene. de H. Mancebo, 
1907, p. 21. 

daquela centuria estaría xa presidida por un clérigo reitor e, polo tanto, 

convertida en simple parroquia diocesana?. 

6 DURO PEÑA, E., "El monasterio ... Op. cit., p. 317 

7 /bidem. 

D.CH.C. 
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Pinturas murais de Santo Esteva de Chouzán 

Último terzo do século XV-primeiros anos 
do século XVI 

Pintura ao fresco 

Carballedo (Lugo), igrexa parroquial de 
Santo Esteva de Chouzán 

l YZQUIERDO PERRÍN, R., La arquitectura románica 
en la provincia de Luga. Parroquias al oeste del 
Miño, A Coruña, 1983. 

Trátase dunha serie de pinturas murais datables, polo seu estilo, así como 

polos tipos iconográficos, nos anos finais do século XV ou nos primeiros do 

XVI. Un mestre que coñecía o estilo flamengo, aínda que non domine tanto 

o volume como a liña, e que usaba receitas típicas do momento, como a 

multiplicación de figuras para dar idea de profundidade, é o seu autor. As 

pinturas murais de Santo Estevo de Chouzán decoraban 

completamente o espazo do presbiterio tanto no seu fon

do, coma na súa cuberta abovedada, e no seu tramo recto . 

Debido ao traslado que sufriu todo o templo c_on motivo 

da construción do encoro dos Peares, no que só se salva

ron determinados "elementos de valor artístico-arqueolóxi

co ( ... ) polas dificultades de adaptación ao terreo elixido 

como nova localización da igrexa"l, hoxe tan só conserva

mos integramente as pinturas da bóveda da ábsida e o 

fondo deste, e perdeuse pola fraxilidade da revocadura 

sobre o que estaban e o estado do resto das mesmas. 

O tema principal dos elementos conservados é o do Xuízo 

Final. A escena está presidida polo Salvador, sedente, como 

Xuíz Supremo, cos brazos en alto e os estigmas da súa pai

xón e morte, como se adoitaba representar no Gótico, e 

aos seus lados desenvólvense os cortexos. Á dereita, cunha 

flor de lis ao carón dos elixidos, sitúase un grupo de santos 

precedidos da Virxe, suplicante ante seu filio. Tras ela iden

tifícanse polos seus atributos martiriais a santa Catarina e 

santa Lucía, antecedendo a un grupo de Benaventurados. 

Do outro lado do Salvador, unha espada alude ao lugar dos 

condenados. Facendo parella coa Virxe María da parte 

oposta distínguese a san Xoán Bautista, a quen segue un 

cortexo de santos sen identificar. 

Baixo os pés de Cristo establécese a fronteira entre a gloria 

e o inferno, separados por unhas montañas e a inscrición "Aquí arderá a mar 

e despois aterra". A partir de aí, a iconografía da Gloria é semellante á da 

igrexa de San Pedro de Seteventos, e peculiar no Gótico galego. Un grupo 
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de personaxes nus -as almas- diríxese a unha gran cidade -a Xerusalén Celeste-, a cuxas portas 

os recibe san Pedro, na que se aprecian diferentes tipos de edificios que, afundíndose cara ao 

fondo, tratan de provocar sensación de profundidade. Acompaña este grupo de elixidos san 

Miguel, a quen se abraza unha figura que pretende arrebatar un cierno de enormes uñas que 

o calle palas pernas. 

Este tipo de cierno predomina na parte esquerda, a do inferno, onde os condenados, representa

dos tamén como homes e mulleres nus que camiñan entre monstros que os fustrigan con lanzas, 

devóranos entre as súas grandes fauces, ou consómense nunha caldeira . Un dos condenados, 

unha muller que empurra un xerro, aparece identificada nunha inscrición como "A taberneira", 

queréndose ver nela a taberneira que mestura o viña con auga. 

Arredor de toda esta representación do Xuízo Final encóntranse anxos turiferarios e trompetei

ros, que en ocasións sosteñen cartelas acaso alusivas ao Apocalipse e unhas caras identificadas 

pala inscrición que as acompaña como Oriente e Occidente unhas, e como Setentrional e 

Meridiano outras. Na parte inferior da ábsida pódese ler: " Esta capela mandouna pintar o moi 

nobre señor Alfonso Demore veciño de Chantada (. . . ) mosteiro de Choza polo moi reverendísi

mo padre don frei Alonso de Toro, abade" . 

No tocante ao artista que levou a cabo a obra, o seu dominio do pincel e da paleta de cores era 

limitado; as mínimas variacións e a procura do volume nas vestimentas con certo claroscuro e 

fondos pregamentos que se cortan en ángulos, recordando a pintura flamenga, pero prescindin

do do gran derrame de teas no chan. Tampouco demostra gran habilidade para captar emocións 

nos rostros, convert idos case nunha mera repetición uns doutros e amoreándoos para lograr 

unha idea de profundidade. 



Con respecto ao tramo recto da igrexa, nel desenvolvíase un completo programa iconográfico 

dedicado á Paixón de Cristo, tema pouco frecuente na pintura gótica galega. A descrición que 

realiza Fernández Oxea2 en 1943 dinos cómo eran: na parte da Epístola, de abaixo arriba esta

ban a Última Cea, a Oración no Harto, o Prendemento de Xesús, Xesús ante Caifás e Xesús 

ante Pilatos. Da outra parte: A Crucifixión, Xesús encontra as Marías camiño do Calvario, a 

Flaxelación, o Ecce Horno, Xesús ante Herodes e a Coroación de Espiñas. 

Nalgunha destas escenas podíase apreciar nos rostros e acenos un dramatismo e incluso un 

certo naturalismo, que nada teñen que ver coa inexpresividade que vimos no programa do Xuízo 

Final. Entre todas elas, as que resultaban de maior interese eran as que representaba a Cristo 

ante Pilatos, a escena discorre nunha estancia na que aparece unha pedra cilíndrica ornamenta

da que recorda as pías bautismais románicas; e a da Última Cea, na que se dispoñen os apósto

los en torno a unha mesa chea de manxares, pendentes das verbas de Xesús, quen centra a 

composición. No grupo destaca Xudas, en primeiro terno, representado como un ser pequeno 

e grotesco que agarra con forza a bolsa coas moedas froito da traizón. Toda a escena aparece 

cuberta con ricas teas árabes. Parece ser que algunha das pinturas desta igrexa puido ser 

retocada posteriormente, en época barroca. 

S.Y.P. 

2 FERNÁNDEZ OXEA, J.R., "San Es
teban de Chouzán y sus pinturas 
murales", Archivo Español de Arte, 
t. XVI (1943). 
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Cáliz 

Último terzo do século XV 

Prata sobredourada; cicelada e repuxada 

26,S x 12 (diám. copa) x 17 
(diám. pé) cm 

lnscrición: ESTE : CALES : MANDOU : 
FASER : N : MS : ABADE 

Procedente do mosteiro de San Paio de 
Abeleda, Castro Caldelas (Ourense) 

Ourense, Museo Catedralicio 

O Museo da Catedral de· Ourense conserva un ha importante colección de 

obxectos de pratería de distintas épocas, escalas e artífices, procedentes na 

súa rnaior parte de distintas parroquias da provincia, corno é o caso deste 

cáliz que pertenceu en orixe ao antigo rnosteiro e abadía de San Paio de 

Abeleda, en terras de Castro Caldelas. 

Trátase dunha rica peza para servizo de altar e celebración da liturxia, cuxa 

tipoloxía responde claramente ao estilo gótico tardío, común en obras do 

século XV e cunha vixencia que se rnantivo durante o prirneiro cuarto do 

século XVI, tanto na Coroa de Castela coma na de Aragón, e do _que hai 

outros significativos, aínda que non numerosos, exernplos en Galicia. 

Consta de pé estrelado mixtilíneo que alterna remates lobulados e conopiais e elévase no centro 

para recibir o hastil, ao que dá paso por medio dunha sinxela moldura. O seu perímetro aparece 

percorrido por unha estreita faixa calada de decoración gótica cuadrilobulada que se asenta 

sobre unha pestana lisa saínte. O campo do pé está dividido en seis zonas, presentando en cada 

unha delas un ferrnoso motivo vexetal de carácter naturalista, un talo con follas carnosas en dis-

posición simétrica cun abrocho no alto. 

O hastil, corno é usual nos cálices deste tempo, é de tipo prismático hexagonal e rnostra nas 

arestas finos resaltes a modo de contrafortes. O nó, esférico achatado, vai decorado con motivos 

repuxados de follas e oito besantes rornboidais nos que se observan flores tetrapétalas gravadas 

e restos de pasta vítrea en distintas cores: verde, azul, verrnella e ocre. 

A copa, cónica e rnoi aberta, presenta unha pequena subcopa sobreposta ornada con follas e 

piñas relevadas. Próximo ao bordo figura un friso corrido, de fondo mate punteado, no que se 
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p. 466. 

grava unha inscrición en caracteres góticos que alude ao abade doante e 

que presenta a particularidade de estar en galego. 

A carencia de punzón ou rnarcaxe da peza, así corno o feito de responder a 

unha formulación artística común a distintas zonas da península, non nos 

permite a súa adscrición a unha escola determinada, aínda que a presenza 

da súa inscrición en galego nos poida facer pensar nalgún obradoiro desta 

procedencia. 

B.L.R. 
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Incensario 

Último terzo do século XV A peza componse de dous carpos unidos por medio de catro cadeas de 

dobre elo, que se unen no seu extremo superior por medio dun manípulo 

de forma lixeiramente troncocónica. A parte inferior ou braseiro, que repou

sa sobre un pé circular moi sobrio, fórmana seis gallos repuxados lisos e seis 

decorados cunha folla de palma, dispostos de maneira alterna. Os intersti

cios que forman os gallos na súa parte superior están ocupados por unhas 

pequenas follas trilobuladas sobre as que se apoia unha banda percorrida 

por un motivo vexetal estilizado e por unha inscrición en letras góticas, que 

reproduce na súa primeira parte as palabras de saúdo do arcanxo San 

Gabriel a María no intre da Anunciación : "AVE MARÍA GRATIA PLENA'' . 

Prata fundida; repuxada, gravada 
e cortada 

22,6 x 12 (diám.) cm; cadea e manípulo: 
58 cm 

lnscrición: AVE MARl(a) GRATIA PL(ena) 
+ OMA TRE ET DEI ME [ . .. ] 

Castro Caldelas (Ourense), igrexa 
parroquial de Santa Tegra de Abeleda 

O carpo do fume, de planta circular, está dividido en dous rexistros: o pri

meiro, formado por un ha única folla, está composto por doce arquitecturas en forma ·de peque

nas torres -algúns moi desgastados- nos que se alternan ventás xeminadas de arcos lobulados, 

con ventás dun só oca. Na parte superior desta última, os espazos quedan abertos para favore

cer a saída do fume perfumado do incenso, mentres os ocas xeminados quedan cubertos por 

medio dunha especie de botón que semella pequenas cupuliñas. Coróase cun delicado remate 

que divide o espazo en seis seccións con varias perforacións en cada unha delas. 

Nun lateral do braseiro consérvanse, moi desgastados, o contraste e o cuño do prateiro -polo de 

agora non se puido identificar o seu lugar de orixe- cos símbolos parlantes dun paxaro e unha 

letra na parte superior, e unha espada e unha torre na inferior, causa pouco habitual en pezas 

deste tipo nesta época. Trátase polo tanto dunha peza singular máis próxima ás formas que apa

recen representadas na pintura do Quotrocentto, sobre todo naquelas de orixe flamenga, do que 

ás formas propiamente góticas. A súa data non pode ser anterior á fin do século XV, nin poste

rior aos primeiros anos do XVI, xa que unha peza da súa calidade, se así fose, tería que recoller 

algúns dos elementos decorativos da ourivería renacentista. 

BIB LI OGRAFIA 

YZQUIERDO PERRÍN, R., "A Ourivería", en Galicia Arte. XI: Arte Medieval (11), A Coruña, 1993, p. 467. 
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Incensario 

Obradoiro leonés(?), ca . 1500 

Prata repuxada 

22 x 16,5 (diám. máx.) cm; cadea: 63 cm 

Pantón (Lugo), igrexa parroquial 
de San Vicente de Pombeiro 

A incensación é un rito utilizado por numerosas relixións dende antes do 

cristianismo, onde non se introduciu ata datas relativamente avanzadas e 

despois de servir só para aromatizar o ambiente. A partir do século IX, non 

obstante, aparece nas misas e dende o século XI o seu uso estaba estendido 

en toda a lgrexa. En Galicia, as representacións máis antigas de incensarios 

encóntranse no tímpano esquerdo da fachada das Praterías da catedral 

compostelá, onde un anxo se achega a Cristo, tras vencer as tentacións do 

demo, cun incensario de forma lixeiramente ovalada, que se abría cara á 

metade e que pendura dunhas cadeas coas que é movido polo anxo. A fina is do século XII repí

tense no Pórtico da Gloria: no capitel da Trindade, que coroa o parteluz; e, con máis detalle, tras 

a cabeza do Cristo que preside o tímpano. A súa forma é similar á do anterior, pero a súa parte 

inferior decórase con gallos e na tapa, lixeiramente separada para deixar ver o braseiro coas 

brasas, aparece unha decoración arquitectónica con pequenos ocas polos que sairía o fume. 

As cadeas rematan nun escudo poligonal. 

O magnífico incensario de Pombeiro, non exposto con anterioridade, ten a súa parte inferior 

galloada cun círculo de peaña sobreposto. Na parte superior dispóñense dúas series de 

diminutas ventás góticas, cos seus maineis e rosas, incluso, palas que saía o fume. No remate 

repuxouse unha flor e entre esta e as arquitecturas alternan uns pequenos cuadrifolios cegos 

con cunchas de vieira. Conserva as súas cadeas de época que rematan nun escudo formado por 

unha alternancia de tres lóbulos con outros tantos ángulos. 

BIBLIOGRAFIA 

FERNÁNOEZ OTERO, J.C. et al., Apuntes para el 
inventario del mobiliario litúrgico de lo diócesis 
de Orense, A Coruña, 1983, pp. 122 e 374; 
GóMEZ MORENO, M., Catálogo monumento/ de 
lo provincia de León. I y 11, Madrid, l 92S, pp. 
373 e lám. 547, (facsímile, León, 1979); LóPEZ 
FERREIRO, A., Lecciones de arqueología sagrado, 
2ª ed., Santiago de Compostela, 1894, pp. 
354-356; R1GHm1, M., Historia de lo liturgia. /, 
Madrid, 1955, pp. 357-362; VILLA-AMIL E CAS
TRO, J ., Rudimentos de arqueología sagrada, 
Lugo, 1867, pp. 213-214; YZQUIEROO PERRIN, R., 
"La iglesia del antiguo monasterio de san 
Vicente de Pombeiro", Abrente, A Coruña, 
n.0 31 (2002), pp. 39-79. 

Os incensarios góticos non abundan nas igrexas de Galicia e a maioría son 

de bronce, non de prata, coma este e o de San Paio de Abeleda, -Castro 

Caldelas, Ourense-, semellante ao de Pombeiro na súa forma xeral, material 

e presenza de ventaíñas recortadas na tapa, aínda que en Abeleda só se 

dispón unha orde delas seguido de orificios circulares. Quizais se fixeron os 

dous nun mesmo obradoiro de difícil situación pero que poderíase encontrar 

en terras leonesas. Nestas cabe citar o exemplar existente en Destriana, 

posterior, seguramente, aos de Castro Caldelas e Pombeiro. 

R.Y.P. 
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"Crónica general de la Orden de San Benito, 

Patriarca de Religiosos". Tomo 1111, Centuria 1111 

P.M. Fr. Antonio de Yepes (1554-1618) Antonio de Yepes, abade de San Benito de Valladolid, pode ser considerado 

como o máis grande historiador da Orde dos benedictinos do século XVII. 

Cunha linguaxe amable e alcanzable vai debullando a súa crónica dende o 

ano 480 ata o 1120, aínda que salferida de referencias á súa propia época, 

Valladolid. Francisco Fernández de 
Córdoba, 1613 

Libro impreso. Ene. pasta española con 
lombo dourado 

como cando explica a forma na que se fixo cos datos para redactala. 
28,6 x 24 x 5,6 cm 

Santiago de Compostela, Biblioteca Xeral O tomo IV, que corresponde á IV centuria, comeza o "año de Christo 
830-año de S. Benito 350", e nos folios 294-301 dáse canta da historia 

do mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil, nun texto a dúas columnas 

Universitaria 

11794 [olim: 48-4, tachado Dl 6=4483] 

cunhas apostilas marxinais que seNen de guía a modo de capítulos. 

O seu método baséase na crítica histórica na que a compulsa das escrituras 

é fundamental e así recoñece que "quando passé por San Esteuan ni hallé allí hecha lista de los 
Abades, ni me pude parar a ordenarla. En vez de la que yo pudiera hazer tomó la mano el 
padre luan Muñoz" o cal "se quexa de que halló muy poca memoria de los antiguos prelados". 

Un trazo de auténtica actualidade é o feito de que se acompañe o texto da crónica dun comple

mento documental. En cada tomo encontramos un apéndice de escrituras que para o naso mos

teiro se resume en dúas: un privilexio de Ordoño 11 ao abade Franquila e á casa de Santo Esteva 

de Ribas de Sil (escritura XXXI) e unha bula de Inocencia IV coa que se coñecen os moitos 

anexos que tiña o cenobio (escritura XXXII) . 

O relato comeza con san Martiño Dumiense que "siendo monge de San Benito traxo los monges 
de esta religión a aquel Reyno y los puso en la Iglesia mayor de Orense"; "el Abad profeso de 
San Esteban fray luó Muñoz" (1610-1613) proporciónalle unha relación das ermidas que houbo 

próximas á abadía, destacando Santa Cristina e Pombeiro. 

Tamén lle impresiona a arquitectura, sobre todo a igrexa e os claustros. Relátanos a historia dos 

bispos que se retiraron a vivir alíe que proporcionan ás armas do mosteiro as nove mitras que o 

adornan. Nárranos milagres e o "caso raro que aconteció a la reina Teresa" . 

Non esquece que o mosteiro albergou estudios de artes "para que allí se leyessen a los monges 
nueuos la Dialectica y la Filosofía" e remata recordándonos que se reformou a abadía e uniuse á 

Congregación de San Benito de Valladolid por bula de 1526. 

Esta modélica narración interésanos e atrae polo seu excelente relato e encontra no cóengo arqui

veiro da catedral de Ourense, don Emilio Duro Peña, un moi digno herdeiro no recordo do gran 

mosteiro da Ribeira Sacra; a súa obra, editada polo Instituto de Estudios Orensanos "Padre Sar

miento" en 1977, é difícilmente superable e, en estilo e amenidade, non lle ten nada que envexar. 
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No tocante ao libro en si mesmo, diremos que se trata do cuarto tomo dunha ambiciosa obra 

que, pola morte do autor e pola falta de medios dos seus continuadores non tivo un maior 

desenvolvemento cós sete tomos que a compoñen (non así a súa difusión, xa que mereceu ser 

traducida ao francés, editada en París, e ao latín, editada en Colonia) . É un texto moi coidado 

en canto á disposición e xustificación das liñas, apenas utiliza abreviaturas, que se poden resu

mir no emprego de macróns sobre vocais para sinalar a omisión de consoantes, aparte do uso de 

''v'', en posición inicial, por " u" e de "u" por ''v'' entre letras e que leva a transcribir vniuersidad 
por universidade. 

Empréganse varios xogos de maiúsculas, como as que albergan paxaros con fondo punteado 

que encontramos na "Declaración de los siete psalmos penitenciales" de Pedro de Vega impreso 

en Alcalá en 1599 por Juan Íñ iguez de Lequerica (pode ser que Francisco Fernández de Córdoba 

llas comprara aos herdeiros do anterior que cesaron a súa actividade arredor de 1601 ), ou outras 

con parellas de nenos, adornos vexetais e un gracioso fauno invertido que, correspondendo a 

unha letra "O" convértese nun "Q" gracias ao pano que axita sobre a súa cabeza. 

Máis rechamantes son os dous gravados calcográficos que encontramos. En primeiro lugar o 

frontispicio de tipo arquitectónico: na parte superior está a Virxe co Neno, flanqueada por 

"S. Benedicto" e "S. Scolastica", nos laterais, dous equipos, á esquerda os "Sonetos Estrangeros" 
e á dereita os "Sonetos Espanoles" entre os que destacamos a "S. Esteuan y 200 mártires de 
Casti/" e "S. Rosendo de Galicia"; na parte inferior hai unha composición de t ipo heráldico: león 

rampante con báculo e igrexa e nun fragmento de columna a sinatura do autor "fócob. Neran f. " 

No segundo gravado lemos: "fr. Hieronymus Strasser Austriacus, ord.i5 Minorum reg. ObsJae 
nouiter delineauit et scalpsit ibidem an. 7602". Represéntasenos a "Perla de Cataluña", ao 

fondo a paisaxe do monte serrado ou Monserrat, con indicación de todas as ermidas que nel 

se encontraban, amén do grandioso mosteiro, procesión entre escarpes, un abade e os seus 

monxes axeonllados. Case o mesmo que encontramos nun dos retablos barrocos da ábsida da 

igrexa de Ribas de Sil. 

Duro Peña conta que no inventario feito tras a exclaustración, e que se conserva no Arquivo 

Histórico Provincial de Ourense, figuran os libros de Yepes e de Argaiz e tendo en conta que 

dende a anexión á Congregación de Valladolid os abades son nomeados dende fóra, sendo 

algún deles filio de Monserrat, ben puidera ter servido este tomo como fonte iconográfica do 

retablo, xa que, a pesar de ser Monserrat unha advocación foránea, casa ben aquí nesta outra 

intricada montaña, que fai boa a afirmación do padre Yepes de que "era propio de los monges 
de San Benito viuir en montañas apartadas". Ademais, a Virxe volve estar flanqueada por dous 

santos monxes negros, será un estranxeiro e outro español? 

A.O.A. 
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"La soledad laureada por san Benito y sus hijos 

en las iglesias de España. Theatro monastico de 

la provincia bracharense". Tomo terceiro 

P.M. Fr. Gregario Argaiz (1598-1679) 

Alcalá de Henares. Francisco García 
Fernández, impresor da Universidade, a 
costa de Gabriel de León, mercador de 
libros, 1675 

Gregario Argaiz, monxe ·profeso de San Salvador de Oña, formado en 

Salamanca, e que percorreu numerosos arquivos españois, representa a 

outra cara da moeda en canto ao recoñecemento e valoración das 

súas obras. 

Libro impreso. Encadernado en Nunha época na que todas as ardes importantes pugnan por se dar a 

coñecer a ambos lados do Atlántico a través dos seus cronistas -Crisóstomo 

Enríquez, Ángel Manríquez e Bernabé de Montalvo para o Císter; Pedro de 

Salazar, Damián Cornejo, Bispo de Ourense, e José de Santa Cruz, da Orde 

de San Francisco; Jerónimo de Román dos Ermitaños de San Agustín, Diego 

de Córdoba y Salinas e Antonio de Ca lancha no Perú-, a Orde beneditina 

ten dúas grandes figuras : Antonio de Yepes e Gregario Argaiz. Non obstan-

pergamiño 

31 x 22 x 4 cm 

Biblioteca particular 

te, mentres que o primeiro está considerado como o gran cronista da arde e aparece citado por 

todos os que posteriormente tratan do monacato beneditino, o segundo caeu no esquecemento 

e na vida foi víctima de agres polémicas, acusado de plaxio e de utilizar falsos cronicóns para a 

redacción das súas obras, como se recolle na obra de Nicolás Antonio Censura de historias fabu
losas, editada en Valencia en 1742; o seu sucesor cronolóxico no relato da grande Orde de San 

Bieito, Francisco de Berganza, negouse a as utilizar. 

La soledad laureada .. ., sen lugar a dúbidas, é a máis importante xa que se trata dunha especie 

de España sagrada, un episcopoloxio, un monasticón, un martiroloxio e como fondo a historia 

beneditina que emprende para suplir as omisións da obra de Yepes, xa que, segundo el, non 

tivera a sorte de coñecer nin o Auberto nin o Liberato, os falsos cronicóns, entre outros máis, 

que inventados polo arquiveiro da catedral de Burgos, Antonio de Nobis coñecido por Lupian 

Zapata supuxeron o seu descrédito. 

Non obstante, o agostiño Enríquez Flórez reivindica a súa importancia, sobre todo polos moitos 

documentos que utilizou e copiou, hoxe en día desaparecidos, e como graficamente indica "creo 
que aquí puede verificarse haber estiercol de quien se saque oro". 

A maior parte das obras de Argaiz publicounas o importante editor madrileño Gabriel de León, 

cuxa marca tipográfica vemos na portada deste tomo terceiro dedicado á provincia bracharense: 

Braga, Porto, Ourense, Tui, Santiago, Lugo, Mondoñedo e Astorga . O impresor, Francisco García 

Fernández, faino da Universidad de Alcalá de Henares e tivo unha dilatada traxectoria que 

abrangue a segunda metade do século XVII. 

A.O.A. 
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Martirios de san Vicente e santa Cristina 

Juan de Angés (escultor) e Manuel Arnao 
Leitao (pintor), 1593- 1595 

A reforma monástica trae parella unha importante vitalidade artística. 

Santo Esteva refai claustros e alfaia a igrexa con valiosos retablos, entre 

eles o maior que concerta o abade Freí Víctor de Nájera o 21 de abril Madeira policromada 

117 x 72 x 12 cm 

Retablo maior 
de 1593 co escultor Juan de Angés o Mozo; que dende León veu a Ourense 

para realizar a obra do coro catedralicio, e co pintor portugués Manuel 
Nogueira de Ramuín (Ourense), 
igrexa parroquial de Santo Esteva 

de Ribas de Sil 

de Arnao Leitao, cuxa actividade é intensa en terras ourensás durante 

estas décadas. 

Angés é un notabilísimo escultor que conxuntou no seu estilo as influencias 

de Juni e de Esteban Jordán-Gaspar Becerra, dando como resultado unha 

escultura de calidade, moi ben aceptada nos centros máis cultos do seu 

tempo dentro do ámbito provinciano auriense, aínda que rebaixando as altas cotas alcanzadas 

polos citados mestres. Evidentemente, tamén as graduacións de calidade na execución se deben 

a unha participación moi activa do obradoiro, sobre todo nos carpos altos que abrigaban a 

menor esixencia por ser a súa visión menos comprometida. 

O retablo ocupa todo o fondo da ábsida; consta dun banco e catro carpos, distribuídos en cinco 

rúas, agás o último o ático que os reduce a tres. Estamos ante un exemplar de intenso clasicis

mo dentro da corrente manierista, no que a arquitectura ten un especial protagonismo. 

Conserva a magnífica policromía orixinal coas súas carnacións ao pulido. 

A lectura iconográfica do retablo ofrece na predela os catro evanxelistas recostados, que xa 

utilizou Angés na capela das Neves da catedral. Nos pedestais das columnas aparecen de pé 

representacións de santos da Orde beneditina . No primeiro carpo, a rúa central inicialmente des

tinada ao Sagrario e Expositor foi alterada perdendo os elementos orixinais. Nas rúas extremas 

encóntranse as figuras de san Bieito, e nas intermedias dúas escenas haxiográficas que repre

sentan a flaxelación de dous santos que identificamos como o martirio de san Vicente e de 

santa Cristina, titulares das dúas abadías, poucos anos antes incorporadas a Santo Esteva 

como priorados. 

Buscouse un tema común en ambas as biografías, cunha simetría que marca toda a estética do 

momento. No tratamento do nu non é moi hábil Angés e procura como solución fácil redondear 

en exceso as formas . É máis que probable que algún gravado italiano da Flaxelación de Cristo 

foro inspirador da composición. Non deixa de ser sorprendente en tempos de intenso control 

ideolóxico a representación de dous carpos nus, aínda que cubrindo castamente o sexo, o mes

mo có propio escultor fi xo nas portas do coro catedralicio coa representación de Adán e Eva. 
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Nos carpos superiores o programa cínguese ao ciclo da infancia de Xesús, de fácil lectura: 
Anunciación, Adoración dos Pastores, Epifanía, Circuncisión, O Nena Xesús encontrado no 
templo e un ha escena menos habitual que sinala o comezo da Misión mesiánica de Xesús: 
protomilagre da conversión da auga en viña nas vodas de Caná. lmaxes de vulto entre elas a 
do patrón da casa, Santo Esteva, e a Asunción, que deriva de modelos de Becerra completan 

o conxunto dun retablo prestixioso que felizmente chegou bastante íntegro ata os nasos días. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFIA 
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San Pedro 

Atribuída a Juan de Angés, 
finais do século XVI 

Madeira policromada 

97,5 x 43,5 x 32,5 cm 

Parada de Sil (Ourense), igrexa do 
mosteiro de Santa Cristina 
de Ribas de Sil 

1 FERNANDEZ SuAREZ, E., " El monasterio de Santa 
Cristina de Ribas de Sil", Boletín Auriense, IV 
(1974), p. 14. 

2 BARRI OCANAL LóPEZ, Y., El monasterio de Santa 
Cris tina de Ribas de Sil, Colección Guías do Patri
monio Cultural, 3, Ourense, 1990, p. 39. 

Carecemos de novas sobre a escultura atesourada na igrexa do mosteiro 

de Santa Cristina de Ribas de Sil anterior ao Barroco. Só entre os obxectos 

entregados no acto de toma de posesión do mosteiro 1, o 18 de febreiro de 

1519, por Antonio Díaz, clérigo de Santa María de Chandrexa, ao abade 

de Santo Esteva, Juan de Medina, figura un altar de Santa Cristina. 

A mediados do século XVIII fíxose un novo retablo para o altar maior, 

conservándose algunhas das súas imaxes xunto 

con outras dos altares das capelas absidais. 

Esta talla de san Pedro, de fina is do XVI p_uido 

pertencer ao retablo primitivo. A calidade e caracte

rísticas do seu estilo leváronnos á súa atribución a 

Juan de Angés, sen que polo de agora poida ser 

corroborado palas fontes documentais2. O feíto de 

que Angés traballase para a igrexa do mosteiro de 

Santo Esteva, ao que xa pertencía o de Santa Cristina 

en calidade de priorado, indica a posibilidade de que 

se puidese ter traballado aquí, descartándose a súa 

posible procedencia dalgún dos retablos feitos para 

aquel mosteiro por non corresponderá súa advoca

ción ningunha das tallas axustadas. 

Non obstante, tampouco se pode excluír a posibilida

de de que esta talla fose obra dalgún dos colabora

dores de Juan Bautista Celma. Tanto o tratamento 

facial como o das roupas revela evidentes analoxías 

con algunha das esculturas que coroan as monumen

tais reixas da catedral de Ourense, cuxa autoría segue 

a ser anónima pese a se que barallaron diferentes 

nomes, aínda que insuficientemente contrastados. 

A comezos de 1591, Celma axusta tres reixas para a 

igrexa do mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil, que acoutarían o espa

zo de clausura. Dous meses despois, contrata co escultor palentino, Pedro 

de Torres, a obra de talla e escultura en madeira: quince imaxes de vulto 

redondo e oito remates con figuras de baixo relevo así como os frisos das 

reixas principais e colaterais. A lamentable perda destas reixas e o silencio 
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documental sobre as estatuas que as corcaban impiden, polo momento, saber se a talla de san 

Pedro puido proceder de aquí, así como calquera outra aproximación á súa autoría. 

Estilisticamente, a escultura de san Pedro está moi ligada á linguaxe manierista dos últimos anos 

do século XVI. O santo viste túnica e manto, e presenta perfís redondeados que se distribúen en 

grandes masas, dando prestancia á imaxe. A figura resulta elegante, recollendo cunha man o 

manto e levando na outra as chaves. A postu~a é típicamente manierista, cunha suave descrición 

helicoidal do corpo, e coa coñecida solución .de cinguir o pregamento á perna exonerada, máis 

en avance ca en expresión de contraposto. A imaxe, de ancho corpo, pescozo robusto e mans 

delicadamente traballadas, é de sólida consistencia plástica. O rostro é de anchas formas pero de 

afiados trazos, con pómulos a restados e meixelas afundidas. A ampla barba e cabelo resaltos en 

bucles, coa guedella sobre a fronte, é de gran plasticidade, creando contrastes de luces e som

bras. Pese a que a actitude é repousada, a expresión é de anhelo, co cello pregado e os olios 

implorantes dirixidos cara ao alto, intensificando a súa expresividade. 

Y.B.L. 



Na ex igrexa monástica beneditina de S.E.R.S., capela S ou da Epístola, 

encóntrase o retablo que preside o patrón da arde e que motiva estas liñas: 

san Bieito. Realizado na primeira metade da centuria do XVIII, o mesmo có 

do lado N (ou do Evanxeo), dedicado á Nasa Señora, ambos son similares e 

case coetáneos. Dunha soa rúa, consta dun alongado primeiro carpo, a 

modo de arco de t riunfo, con portada capialzada en arco de medio punto, 

ca retablo strictu sensu, no testeiro: por riba do nivel do sagrario, levántase 

sobre pilastras unha coidada portada con ornamentais acodos nos ángulos 

do arco, e no espazo do nicho é onde se localiza a 

talla do santo, cuxa cabeza enmarca unha fornela con 

vieira a modo de áureo resplandor. 

A talla é magnífica na execución, efecto ao que contri

búe a espléndida policromía . Delgado e esvelto, de 

provecta idade, o santo abade é representado na acti

tude que convén ao comezo da meditatio, segunda 

das fases da "oración beneditina". En efecto, tras a 

lectio, san Bieito comeza a pronunciar as palabras 

licias, alcanzando o bo tallista a expresalo ca recurso 

paratáctico dos labios entreabertos, o mesmo cós olios, 

ca rostro aínda dirixido cara ao libro, que parece ir caer 

da súa man convertida en atril. Apoia o peso do carpo 

sobre a perna dereita, suxeitando coa man deste lado 

o báculo, dobrando a perna aposta, o que lle dá sutil 

movemento aos pregamentos do hábito. O santo leva 

sobre o costado unha cruz -que non adoita faltar, 

como se aprecia na escultura da fachada monástica 

tamén destes anos, obra na que se lle representa 

tamén ancián, en contraposición coa de novo preferida 

por Juan de Angés para o retablo maior-, e cobre a 

San Bieito 

Ca. 1732 

Madeira estufada e policromada 

120 x 69 x 31 cm; peaña: 14 cm; coroa : 
12 cm; báculo: 143 cm 

Nogueira de Ramuín (Ourense), igrexa 
parroquial de Santo Estevo de Ribas 
de Sil 

súa cabeza coa cugula. O pintor que completado o labor de talla quixo pintar nela a gloria do 

" naso Gran Pai" -nome que lle dá o coetáneo Abade de Celanova don fre i Pedro Blanco-, 

expresión sen dúbida común dos monxes da época: serafíns, putti, con cornucopias de flores .. . 

Atributos da súa dignidade son o báculo e a mitra, aos seus pés; alud indo ao seu labor lexislati

vo a Regula, e ao seu poder taumatúrxico o corvo, que fai referencia ao pan envelenado ca que 
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o envexoso Florencia quería eliminalo, e foi esta ave a que o trasladou no seu peteiro a onde 

non había xente, polo seu mandato, como narra nos Diálogos san Gregario Magno (11, 8), acción 

tras a que se traslada dende a Ribeira Sacra de Subiaco ao S de Roma, fundando daquela 

Montecasino. 

Por riba da talla, e facendo pasaxe cos elementos decorativos, sit úase, no centro dun taboleiro, 

un sol, en alusión directa a san Bieito. Ata aquí o fundamental, sendo os demais elementos 

do retablo complementarios á idea do poder e do triunfo da orde monástica a través do santo 

abade, tales como as cruces das catre ordes Calatrava, Alcántara, Cristo e Montesa, e xa no 

corpo de remate a apoteose beneditina, significada pola cruz, que conclúe no mundo entre 

mitras e palmas. 

Unha inscrición nas xambas, permítenos facer unha aproximación da súa datación e autoría, 

texto que, no fundamental , di "Ysose y Pintase esta obra siendo Ab[a]d El Mui R [euerendo] P 
[adre] M [aestro] F [ray] P 0 [Pedro] Vea / Año de 1732". Este monxe, que chegara a Ribas de 

Sil para ser Pasante (o mosteiro era Colexio de Artes e Teoloxía), chega a ser abade despois 

de o ser de Samos dúas veces, para permanecer en Santo Esteva entre os anos 1729 e 1733, 
falece en Astorga o 15 de Maio cando se dirixía ao Capítulo Xeral, e é nesa cidade maragato 

leonesa onde se enterra . 

F.J.L.G. 
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San Bieito escribindo o libro da súa Regra 

Manuel Arnao, l S93 

Óleo sobre táboa 

79 x 6S cm 

A táboa coa escena de san Bieito escribindo o libro da súa regra formaba 

parte dun conxunto de pinturas realizadas polo mestre Manuel Arnao para 

Procedente da igrexa do mosteiro de 
Santo Esteva de Ribas de Sil (Ourense) 

os retablos da igrexa do mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil realizados 

contemporaneamente polo escultor Juan de Angés. 

Na documentación referente ao citado mosteiro beneditino faise constar 

que Víctor de Nájera, abade entre os anos 1 S92 e 1595, " ... Hizo los reta
blos de fa Iglesia, que son muy ricos y costaron muchas sumas de ducados; 

Pantón (Lugo), igrexa parroquial de 
San Vicente de Pombeiro 

hizo dos relicarios ... hizo la casa del Monasterio de Pombeyro, que es 
grande y muy buena, a cuyo sitio era aficionado por su soledad ... " Curiosidades ou caprichos do 

destino, pezas de tres, dos catro retablos que este personaxe mandou realizar para Santo Esteva 

-só permaneceu no seu lugar primixenio o da capela maior- traslada ríanse no século XVIII á 

igrexa do seu apreciado Pombeiro, na que permanecen actualmente a pesar das diversas vicisi

tudes palas que foron pasando ao longo dos anos. 

Do mesmo xeito, os documentos refírense á data do 21 de abril de 1593, como a da sinatura 

do contrato entre o citado frei Víctor de Nájera, abade de Santo Esteva, e o escultor Juan de 

Angés, e o pintor Manuel Arnao pala suma total de 2.100 ducados, para levar a cabo a realiza

ción de catro retablos para a igrexa do mosteiro: o retablo maior, os dous laterais, dedicados a 

san Bieito e á Nasa Señora; e un retablo menor dedicado a san Nicolás. Especifícanse, así mes

mo, os prazos de realización das obras e as demais condicións, exhaustivas en canto a trazas, 

contidos, escenas, etc., sinaladas polo contratista. Oeste modo, a mediados de 1594, no prazo 

previsto e a gusto do cliente, dábase por finalizada a construción dos catro retablos referidos, 

para os que os autores contaron coa asistencia do ensamblador Isidro Fernández, o escultor 

José Torres e os pintores Pedro Carbal lo e Lorenzo Fernández. 

Das táboas pintadas por Arnao con escenas de san Bieito, o contrato entre o mosteiro e os artis

tas sinala: "Y ten en los quatro tav/eros de la cornisa e pedestal se pondrán las quatro insignias 
encomiendas de las quatro órdenes de Calatrava, Alcántara, Cristus y Montesa, que cada una 
dellas en el campo que el Padre abbad señalare, y en el tablero de en medio y en todos los 
demás tableros del dicho retablo se pondrán historias de los milagros del glorioso Sant Benicto 
que sean los que el padre abbad ordenare, todos ellos con los quatro resaltos del pedestal del 
dicho retablo an de ser de pincel vien acavados de buena mano e pincel como la imagen de 
Nuestra Señora que tiene el dicho padre abbad en su celda" 

Como se vén de comentar, a táboa de san Bieito pertencía ao retablo dedicado ao fundador da 

arde que ocupaba un dos laterais da igrexa de Santo Esteva de Ribas de Sil, e no século XVIII, 
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tempo no que estes retablos se substituíron por outros barrocos, foron desmontados e, polo 

menos en parte, trasladados ao non moi afastado Pombeiro, mosteiro do que consta a súa per

tenza a Cluny no século XI, e que nos primeiros anos do século XVI foi anexionado a Ribas de 

Sil xunto co de Santa Cristina, do que hai primeira mostra documental en 1508. O que está 

claramente documentado é que o 4 de agosto de 1526 a anexión é confirmada polo papa 

Clemente VI l. 

Nunha das naves laterais da igrexa de Pombeiro montouse un novo retablo, para facelo utilizá

ronse pezas de dous dos substituídos en Santo Esteva, especialmente do dedicado á Nosa 

Señora; do san Bieito, García Iglesias identifica catro táboas do zócalo que se corresponden coas 

representacións de san Gregario Magno, san Fulxencio, e san Pedro Celestino. Ademais da esce

na de san Bieito, a única que se conserva das representacións do fundador da orde no retablo 

referido, que se colocou no coroamento do citado retablo. Desta maneira e na localización sina

lada permaneceu o citado retablo ata que hai pouco se levou a cabo unha completa restaura

ción na igrexa, hoxe parroquial, de San Vicente de Pombeiro; momento no que o retablo foi 

trasladado ao muro occidental da mesma, onde se encontra actualmente en espera de ser res

taurado e colocado nun novo lugar. A táboa de san Bieito, non obstante, foi retirada do lugar 

no que pasou case tres séculas e trasladado a outras dependencias parroquiais. 

Na escena represéntase a san Bieito recibindo inspiración para escribir a Regula Monachorum, 

co xesto de elevar a mirada cara ao alto ao tempo que sinala coa súa man esquerda sobre o 

texto e sostén a pluma coa súa dereita. A aliada do santo, ademais, conecta coa primeira das 

partes nas que se divide a escena; o anxo -figura de enorme forza e movemento- que porta 

unha coroa na súa man e diríxese a san Bieito nun evidente signo de glorificación, non só del 

senón tamén da Orde Beneditina . Non cabe dúbida, á vista do tema e da posta en escena, que 

esta táboa debería figurar nun lugar principal, con probabilidade sobre a imaxe, tamén de san 

Bieito, que presidiría o retablo orixinal e que se debería á man de Angés. 

Finalmente, baixo a figura do anxo, de certo separado da escena principal polo tronco que san 

Bieito está utilizando como atril -e nun tamaño menor ca este-, aparece representado o monxe 

Román, aquel personaxe que, tal e como se recolle na Lenda Dourada, acudía á chamada do 

santo illado no bosque para lle proporcionar sustento; e que foi, por unha 

mala xogada de Satanás, protagonista secundario dun dos milagres de san 

DURO PEÑA, E., El Monasterio de San Esteban 

Bieito na súa vitoria sobre as tentacións. A presenza aquí de Román, por 

tanto, recordaría unha parte importante dos méritos do fundador benediti

no no entre da súa glorificación no plano superior desta fermosa táboa. 
de Ribas de Sil, Ourense, 1977; GARCIA IGLESIAS, 
J.M., Lo Pintura Manierista en Go/icio, 
A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, 1986; FERRANDO ROIG, J ., Iconografía de 
los Santos, Barcelona, 1950; R~u. L., Iconogra
fía del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos. 
De la A a la F, Barcelona, 1997; RIELO CARBALLO, 
N., "San Vicente de Pombeiro", en Inventario 
Artístico de Lugo y su Provincia. \/, Madrid, 
Servicio Nacional de Información Artística, 
Arqueológica y Etnológica, 1983. 

R.V.Y.P. 



Virxe co Neno e san Martiño; 

santa Lucía e santa Escolástica 

Trátase de dúas táboas manieristas que deberon de formar parte dun mes

mo conxunto nalgunha parte do mosteiro de Santa María de Ferreira de 

Pantón, moi próximo ao núcleo urbano do mesmo nome. Na súa orixe foi 

un mosteiro dúplice, coa corroboración de datos da súa existencia dende o 

ano 924; na documentación de finais do XI e principios do XII xa só apare

ce referencia a un mosteiro feminino, que segue a existir hoxe en día, 

dende 1175 que segue a Regra cisterciense. 

Non se coñece con exactitude o lugar que ocupaban estas táboas nin 

outras hipotéticas pezas que formasen parte dun conxunto que, como 

sinala García Iglesias, non tiña por que tratarse 

dun retablo, deixando no aire a posibilidade de 

que fosen pinturas que complementaran un 

cadeirado de coro. Actualmente, as táboas 

encóntranse na clausura do mosteiro. 

O mesmo autor, no seu estudio sobre La Pintura 

Manierista en Ca/icia, atribúe estas táboas ao 

chamado mestre de Santo Esteva de Pausada, 

parroquia na que se encontran unhas pinturas 

murais datadas por volta de 1582. As similitudes 

estilísticas, en especial no que respecta á estru

tura das representacións de san Sebastián e san 

Roque, coas táboas de Pantón son, de certo, 

evidentes. Polo que respecta á composición das 

figuras, o gran parecido entre a Virxe María que 

forma parte da escena de Cristo Camiño do 

Calvario en Pausada e o rostro de María Nai ou a 

figura de santa Escolástica en Ferreira serve para 

reafirmar a autoría destas. 

Ambas as táboas presentan tamaños moi simila-

res, unha lixeiramente máis alta cá outra que, non obstante, é un pouco 

máis longa; e a composición das escenas é exactamente a mesma: dúas 

figuras en cada unha delas, separadas entre si por unha arquitectura clasi

cista de sinxelas columnas e arcos de medio punto, enmarcando cada unha 

Mestre de Santo Esteva de Pausada, 
ca. 1582 

Óleo sobre táboa 

Virxe co Nena e san Martiño: 93 x 83 cm; 
santa Lucía e santa Escolástica : 102 x 
86,4 cm 

Pantón (Lugo), mosteiro de Santa María 
de Ferreira 
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das imaxes, que enchen os ocos na súa práctica totalidade. Todas as figuras represéntanse en 

posición frontal coa cabeza ladeada mirando fixamente ao espectador. 

A Virxe co Neno e san Martiño comparten a primeira das táboas, que se encontra en peor esta

do de conservación cá súa compañeira. María aparece no lado esquerdo da táboa, en postura 

sedente co Neno sobre o seu regazo. Chama a atención o reducido tamaño da imaxe de Xesús 

en comparación coa figura da súa Nai, que ocupa a súa fornela pictórica case por completo. Na 

súa man dereita, a Virxe porta unha rosa, tradicional símbolo da Nai de Deus que, pola propaga

ción do Rosario, en pleno apoxeo ao longo do século XVI acabará por se converter no seu prin

cipal elemento representativo, rodeando de rosas, en moitos casos, a imaxe de María. Pola súa 

parte, san Martiño, á dereita da táboa, aparece vestido de bispo, con mitra e báculo. 

Na segunda táboa encóntranse santa Lucía e santa Escolástica . A Virxe siciliana está representa

da na parte esquerda da táboa cos habituais atributos alusivos ao seu martirio nas mans: o prato 

cos olios na esquerda e a palma na dereita. Chama a atención a forte cor vermella da súa capa. 

Finalmente, do outro lado da táboa encóntrase santa Escolástica, irmá de san Bieito, con roupas 

de abadesa beneditina e o libro da orde, pechado, na súa man esquerda. 

R.V.Y.P. 
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Lamentación sobre Cristo morto 

Esta táboa, que ata hai poucos anos presidiu a capela maior da igrexa 

monástica, en substitución do retablo maior da mesma, obra de Mateo 

de Prado e Bernardo Cabrera, foi atribuida tradicionalmente a Francisco 

de Teide, pintor portugués documentado en Ourense e Pontevedra. 

A escena recolle o momento no que, despois de se proceder ao descende

mento do carpo de Xesús da cruz, todos aqueles que participaran no 

mesmo laméntanse pala súa marte. Trátase dun episodio que lle permite 

ao pintor desenvolver todo o potencial 

expresivo do seu estilo e, con isto, 

potenciar o dramatismo do momento e 

a credibilidade relixiosa e pietista do 

mesmo. 

A composición organizase a partir 

do carpo de Xesús, que repousa nun 

amplo sudario. Este adáptase dun 

modo sorprendente á figura de Cristo, 

ata o punto de que a tea branca des

cribe a mesma curvatura có torso e 

o brazo dereito. Nese primeiro termo 

tamén se encontran san Xoán Evan

xelista e María Magdalena axeonllada 

aos seus pés. A posición do carpo de 

Cristo, lixeiramente terzado en relación 

ao plano pictórico, permite a creación 

dun espazo intermedio entre o espec

tador e o carpo deste, ao tempo que 

abriga a que parte dos carpos de 

María Magdalena e san Xoán queden 

fóra do encadramento. 

A este grupo síguelle, a modo de xustaposición e cunha vinculación temáti

ca pero nunca compositiva, o formado por María, María Salomé e María 

Cleofás. A súa disposición reforza a liña diagonal mencionada con anteriori

dade, reiterando no carpo de María Salomé a inclinación da Magdalena. 

Francisco de Teide 

Escola portuguesa, último terzo do 
século XVI · 

Óleo sobre táboa 

192 x 145 cm 

Montederramo (Ourense), mosteiro de 
Santa María 
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Esta organización, na que acorre algo parecido entre san Xoán e a viúva de Cleofás, permite 

establecer unha relación directa de causa-efecto entre o corpo de Xesús e o da súa Nai. Efecto 

que se reforza pola posición das mans desta sobre o regazo, no punto máis próximo ao corpo do 

seu Filio, e na diverxencia das súas cabezas que trazan un gran " V", cuxo vértice inferior está 

situado na cintura de Xesús. 

Por último, alleos á acción que se presenta no primeiro termo, tanto Xosé de Arimatea como 

Nicodemo forman un grupo á parte, indepen.dente, cuxa función é equilibrar a masa compositiva 

do lado aposto, onde se encontra san Xoán e un macizo rochoso. Esta fórmula de agrupamento 

xeral volve subliñar o papel protagonista que María desempeña neste episodio, ao destacar por 

riba das demais figuras. 

García Iglesias xa sinalou no seu día a estreita relación desta táboa cos gravados da Pequena 

Paixón de Durero, de gran transcendencia para a pintura galega. A isto débeselle engadir que 

a posición do corpo de Xesús, a súa espiritualización e alongamento, e a coloración das súas 

carnacións revelan un coñecemento da tradición italiana do século XVI, dende Miguel Anxo 

a Pontormo. 

J.M .M.M. 
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Pinturas murais de Santa María de Pesqueiras 

Mestre de Pesqueiras, último terzo 
século XVI 

Anunciación, Pai Eterno: 100 x 150 cm; 
Anunciación, Arcanxo: 150 x 80 cm; 
Anunciación, Virxe: 150 x 80 cm; 
Resurrección: 150 x 340 cm; 
Xuízo Final: 150 x 340 cm 

Chantada (Lugo), igrexa parroquial de 
Santa María de Pesqueiras 

Situada no municipio de ·chantada e moi próxima á beira do Miño encón

trase a antiga parroquial de Santa María de Pesqueiras, último vestixio dun 

mosteiro de monxas beneditinas do que apenas se teñen novas e que foi 

anexionado ao Compostelán de Antealtares no ano 1 Sl S. Yzquierdo Perrín, 

apoiándose nunha inscrición -hoxe perdida situada " ... sobre una puerta de 
una caballeriza contigua a la Yg/esia de Pesqueiras ... "- recollida, respecti

vamente, polo cóengo Piñeiro e por Comide, referente a unha restauración 

acometida na antiga igrexa en torno a 1120-1121, sitúa as orixes do mos

teiro en época prerrománica ou, como data máis antiga, pouco ~espois do 

ano mil. 

Yzquierdo sinala, así mesmo, as relacións estilísticas 

existentes entre a igrexa de Pesqueiras, a súa veciña de 

Santo Esteva de Ribas de Miño e, en menor medida, 

con San Xoán da Cava. Seguramente o autor participou 

na construción de Santo Esteva de Ribas de Miño e 

estaría vinculado co núcleo mateán de Ourense, 

datando a súa realización en torno ao ano 1215. 

A igrexa, de planta rectangular e unha soa nave, 

encóntrase, actualmente, abandonada e sen culto, 

o que redunda no progresivo deterioro de todo o 

conxunto. 

As pinturas murais do último terzo do século XVI, que 

se conservan na actualidade ocupan os muros e a 

cuberta da nave maior, mentres que, lamentablemente, 

as pinturas da nave, das que se chegaron a coñecer 

algunhas -García Iglesias reproduce no seu estudio 

sobre a pintura manierista en Galicia unha "Virxe 

co Nena"- perdéronse. 

Estas pinturas do presbiterio correspóndense con tres 

escenas, unha Anunciación que se dispón, fragmentada 

en tres partes, na cabeceira do templo e, nos muros 

norte e sur, unha Resurrección e un Xuízo Final, 

respectivamente. 



A cuberta da cabeceira está ocupada pala imaxe do Padre Eterno, que xorde entre as nubes 

bendicindo coa súa man dereita, mentres que na súa man esquerda leva unha bóla do mundo 

corcada por unha cruz. Represéntase con longa barba branca, cabeza cuberta con tiara triple e 

voada capa vermella sobre roupas brancas. O xesto enérxico co que a figura levanta a súa man 

para bendicir, en contraposición co brazo esquerdo cara abaixo compensa, cunha diagonal, a 

posición inclinada do carpo da figura, creando unha estrutura en cruz. 

A cada lado dos ocas que se abren no presbiterio do templo encóntranse as dúas escenas que 

forman parte, coa do Pai Eterno, da Anunciación de Pesqueiras. A imaxe da Virxe, enmarcada 

por unha rica ornamentación, preséntase de xeonllos e en actitude orante ante un atril sobre o 

que se encontra un libro aberto. Na parte superior da escena aparece a pamba que representa 

ao Espírito Santo. No que respecta ao Arcanxo, é un ha figura en movemento que avanza cara a 

María con cetro e cartela na súa man dereita. Cabe destacar, igualmente, que no marco orna

mental que precede a imaxe de san Gabriel, aparece un busto de muller -seguramente doadora 

da igrexa- coa cabeza de perfil e toucado característico. Como sinala García Iglesias, a disposi-
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ción da Anunciación en tres partes, ocupando lugares diferentes e sen suficientes elementos 

estilísticos, técnicos ou narrativos que as comuniquen entre si, provoca que a escena apareza 

moi fragmentada . 

No muro norte dispense a Resurrección que se adapta á arquitectura dispoñible, de menor altu

ra na súa parte central pola apertura dunha porta con arco de medio punto e de gran lonxitude. 

Oeste xeito, a figura de Cristo Triunfante adiántase sobre o enorme sepulcro aberto e parece 

flotar na escena, axudando a verticalidade da mesma e contrarrestando a súa horizontalidade. 

Neste caso, os soldados non advertiron o sobrenatural acontecemento e seguen a durmir repar

tindo ao seu albedrío o amplo espazo dispoñible: un á esquerda do espectador, recostado sobre 

un escudo e outros dous, un sentado, nun plano inferior -achegando a escena ao espectador

e outro de pé. No tratamento dos soldados obsérvase un gusto polo detalle, vestíndoos con 

roupaxes propias da época da pintura. 

Por último, no muro sur encóntrase o Xuízo Final, así mesmo adaptado á arquitectura na que 

se inclúe, cunha porta por baixo da súa parte central. A escena do Xuízo organízase en tres 







rexistros: a parte superior con Cristo sobre as nubes presidindo o Xuízo Final rodeado por anxos 

trompeteiros e as imaxes da Virxe, grupos de santos e santas, todos eles cos seus típicos atribu

tos e roupaxes ao gusto da época. Enlazando escenas encóntrase san Miguel vencendo o Demo, 

representado xusto no momento no que o arcanxo crava a súa lanza na cabeza do dragón. 

A batalla serve para dividir o rexistro inferior, co lnferno no lado esquerdo do muro e a entrada 

á Gloria, na que san Pedro recibe aos Benaventurados, no outro lado. 

R.V.Y.P. 
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Pinturas murais de Santo Esteva de Atán 

Séculas XV-XVI 

Pintura mural 

Ca becei ra: 165 x 300 cm 
(a cada lado do oco); 
Muro norte: Inmaculada: 325 x 31 O cm; 
Salvación das almas(?): 180 x 21 O cm; 
Muro sur: 790 x 270 cm 

Pantón (Lugo), igrexa parroquial de 
Santo Estevo de Atán 

Tras a recente restauraCión levada a cabo na igrexa románica de Santo 

Esteva de Atán, descubríronse, nos muros do presbiterio e a nave, unha 

serie de pinturas nun estado de conservación non moi bo, pero si o sufi

cientemente interesantes como para facer a súa descrición. 

As da ábsida agrúpanse en dous bloques arredor dunha seteira. No lado 

esquerdo, segundo mira o espectador -é dicir, a parte máis importante-, 

consérvase unha Anunciación, tema recorrente nas pinturas murais deste 

tipo e época. María aparece axeonllada ante un atril que sostén un libro, 

onde se conterían as profecías alusivas á encarna

ción de Cristo. O Pai disponse no alto, mentres que 

o Espírito Santo descende sobre a Doncela, en cuxo 

seo está a medrar o Filio, corroborando así a men

saxe divina que lle fai chegar o arcanxo Gabriel, 

axeonllado, mediante unha cartela. Nas costas da 

Virxe, un xerro de flores alude á pureza da Nai de 

Cristo ou á primavera, cando florece a natureza e 

acorre o acontecemento. A Virxe viste a súa roupa 

tradicional, mentres que Deus e o anxo portan un 

manto vermello . 

Sobre o mesmo campo de flores ou estrelas que 

ocupa todo o fondo no grupo da Anunciación, 

aparece baixo a escena mariana unha figura femini

na que porta un prato con dous olios; na outra 

man leva a palma, alusiva como sempre a un 

martirio. Trátase polo tanto dunha imaxe de santa 

Lucía, acaso de especial devoción na comarca 

e tamén frecuente noutras pinturas conservadas 

na zona. 

No lado dereito, emparellada con esta imaxe 

feminina, sitúase outra, tamén mártir, que porta unha cruz na súa destra e a palma na man 

esquerda. Móstrase en actitude orante, de xeonllos, e viste un ha túnica de ton ocre e un manto 

azul. O atributo da cruz e o manto, que se puidera considerar un manto imperial, poderíanos 

levar a identificar esta imaxe con santa Helena, non obstante, a palma que porta non parece 
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corresponderá nai de Constantino, xa que esta non sufriu martirio. O fondo de flores ou estre

las aparece tamén enchendo o espazo do cadrado entre grecas que a rodean. 

Sobre esta enigmática imaxe, outra escena preséntanos tres figuras masculinas, das que a cen

tral é santo Esteva, patrón da igrexa, quen porta nunha das súas mans unha pedra, instrumento 

do seu martirio, e na outra a palma .alusiva a este; así mesmo, leva tonsura e roupas propias de 

diácono: dalmática e alba . Aos seus lados sitúanse dous personaxes: un dos verdugos que tira as 

pedras e o mozo que gardaba os vestidos destes sicarios a fin de que as puidesen tirar mellar. 

Trátase de san Paulo, que aparece con nimbo e espada . O fondo substitúe as flores das pinturas 

anteriores por pedras martiriais. 

Saíndo cara a nave, nos tramos do muro da cabeceira -lado norte- consérvanse restos de 

dúas escenas superpostas; unha delas parece ser unha Crucifixión, a xulgar polo traveseiro 

horizontal da cruz; a figura feminina que aparece á súa dereita é, sen dúbida, a Virxe María. 

Sobre esta escena, separada por unha liña avermellada, intúese unha figura feminina axeonllada . 

No tramo do lado aposto os escasos restos conservados non permiten conxecturar ningunha 

hipótese. 



Xa na nave, parecen distinguirse tres mans polo menos -acaso catro, como veremos-. No muro 

sur preséntanse as escenas da Resurrección, o Xuízo Final e dous santos. Estas escenas están 

separadas por columnas estriadas tamén pintadas, que finxen unha arquitectura máis moderna 

que a da propia igrexa. Por baixo disponse un zócalo formado por prismas en branca e negro, 

que, posiblemente, máis ca un xogo de perspectivas, dado o momento no que nos movemos, 

busque producir un efecto de claroscuro. 

A primeira escena é a da Resurrección de Cristo. Na parte inferior distínguese o sepulcro aberto 

e ao seu carón un gardián coa súa lanza. No alto, Cristo saído da tumba levántase seminú cun 

amplo manto vermello, alusivo á súa recente paixón e marte. 

O segundo recadro encerra un Xuízo Final. Cristo centra a escena na parte superior, como Xuíz 

Supremo, mentres que á súa dereita a nai ora polos que van ser xulgados. Tras dela apréciase 

unha multitude de cabezas de anxos, levantándose aos seus pés unha arquitectura por cuxa 

porta aberta van entrando os benaventurados. No lado esquerdo de Xesús o estado de conser

vación non permite distinguir ningunha personaxe, pero o predominio dos tons vermellos é o 

propio das representacións do inferno. 
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Remata este muro sur a presenza dos santos Marcos e Domingos, identificado aquel pala cartela 

e este polo seu hábito monacal e a cruz. Están acubillados por arcos de medio punto que nos 

remitirían a fins do século XV ou principios do XVI, e acaso son obra dun artista diferente do 

que pintou as outras dúas escenas descritas. Sobre eles consérvanse restos dunha inscrición 

pertencente a unha pintura anterior. 

No muro norte outras dúas escenas presentan problemas de complexa resolución. A primeira, de 

difícil interpretación, mostra unha figura feminina orante, quizais como intercesora das ánimas 

que se consomen no lume, mentres que outras son elevadas por dous anxos. Enfronte dela 

aprécianse vestixios de dúas personaxes, das que falta a maior parte. É unha pena que unha ins

crición sobre a 'escena -con idénticos caracteres aos que se vían do lado contrario sobre os dous 

santos citados- se encontre tan mutilada que non permita identificar o que alí se representa. 

Do outro lado da porta lateral do templo, a Inmaculada revela unha iconografía máis moderna, 

baseada en creacións do século XVI, como a famosa de Juan de Juanes, que se fundamenta na 

visión do padre Alberro, modelo que repetirán despois outros autores incluso ata o século XVII. 

Facendo parella coas pinturas do muro de enfronte, enmárcase a escena coas xa vistas columnas 

de fuste estriado e aparece na parte inferior o mesmo axadrezado decorativo. 

Así pois, pódense distinguir nas pinturas desta igrexa tres etapas. Na primeira, a comezos do 

século XV, realiza ríanse a escena non identificada do muro norte e as da ábsida; nelas traballa

rían daquela dous mestres distintos. As da cabeceira presentan un carácter máis lineal e un 

alongamento das figuras derivado do Gótico internacional do século XIV. Fronte disto, o 

segundo mestre decántase por un predominio da mancha de cor. 

A segunda etapa estaría integrada palas pinturas do muro sur, onde o sentido compositivo se 

fai moito máis variado, e chega a haber incluso algúns indicios de perspectiva. Todo isto indica 

que son xa moi avanzadas dentro da evolución do Gótico, datables cara á segunda metade do 

século XV ou comezos do XVI. Con máis seguridade sitúanse no século XVI os dous santos 

deste mesmo muro. 

Por último, a escena da Asunción sería xa de fins do XVI, baseada, como xa se apuntou, na 

citada visión do padre Al berro acorrida en 1552. 

S.Y.P. 
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Retablo maior da igrexa da Visitación 

Gregario Español, 1658-1664 

Madeira policromada 

340 x 224 x 60 cm 

Castro Caldelas (Ourense), 
igrexa de Santa Isabel ou da Visitación 

A vila de Castro Caldelas é un dos contrapuntos civís da Ribeira Sacra tan 

intensamente monástica. O señorío dos Lemos aglutinou o casaría en torno 

á fortaleza, que toma o protagonismo arquitectónico. Por suposto, a igrexa 

parroquial é o outro polo do vivir deste lugar realmente belo. E na vella 

igrexa é moi interesante o pequeno pero fermoso retablo maior obra do 

escultor astorgano Gregario Español, que se documenta en 1 S93 . Case máis 

ca un retablo, debido ao seu discreto tamaño e tipoloxía, poderíase consi

derar como un gran Sagrario ou Custodia. Ten prede

la, dous corpos e un ático. Todo está traballado con 

primor. É clara a dependencia da corrente manierista 

de Gaspar Becerra, que co seu retablo maior da cate

dral de Astorga eríxese en referencia abrigada, sendo 

intensa esta dependencia en toda a diocese. É nesta 

cidade leonesa onde Gregario Español ten o centro 

da súa actividade, e a esta diocese pertenceu Castro 

Caldelas ata mediados do século XX. Presenta unha 

secuencia de frontóns curvos, rectos e partidos 

cunha traza moi movida, pero sendo fermoso o resul

tado. No segundo corpo aparecen tres fornelas para 

santos de vulto redondo, a Virxe e os apóstolos. No 

remate en relevo encóntrase o tema da Visitación 

que é a titular da lgrexa. As columnas terzadas corin

tias co fuste estriado en espiral separan as tres rúas 

dos corpos deste retabliño manierista. O labor de 

pintura foi atribuído polo Dr. García Iglesias ao pintor 

tamén astorgano Pedro de Bilbao, que colaborou con 

frecuencia con Gregario Español. 

lconograficamente, non hai ningunha orixinalidade 

nin comportamentos que se aparten do habitual. 

A Resurrección na porta do sagrario, tal como fai 

Becerra en Astorga, alude ao Pan da Vida 1 e ás rela

1 Xn. 6, 26 

2 Xn. 6, 56 

cións da Eucaristía coa Resurrección: "O que come a miña carne e bebe o meu sangue, vive en 

min e eu nel" "O que come este pan vivirá eternamente"2. Será tema polo tanto moi repetido 

neste espazo clave do retablo contrarreformista, que sempre busca facer fincapé sobre temas 
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teolóxicos que o protestantismo cuestiona. Aos lados, os apóstolos Pedro e Paulo, como colum

nas da lgrexa e fundamento da fe, tampouco faltan na iconografía dos sagrarios. 

Están representados outros dous apóstolos posiblemente André (pola súa relación fraternal con 

Pedro) e Santiago (por ser o máis relacionado con España e Galicia). 

No ático encóntrase a Visitación, no momento no que María e Isabel se abrazan en Ain Karin, 

que segundo o texto de san Lucas vén mo~ivado pola titularidade da igrexa. O documento, que 

nos aclara a autoría de Español, é o que protocolariza as fianzas que o escultor dá para asegurar 

que cumprirá o seu compromiso. É do 1 O de novembro de 1593, un tempo de actividade 

desbordante no obradoiro de Español, e autorizouno o notario de Astorga, Andrés Becerra. 

Por el sabemos que o contrato fora realizado na vila de Castro Caldelas, por Bias López, proba

blemente nese mesmo ano. Os protocolos deste notario non se conservan (debían estar no 

Arquivo Histórico Provincial de Ourense), e foi o contratante o abade de Camba e cura de Castro 

Caldelas don Juan García de los Chanos. O retablo inicialmente contrátao xunto con Gregario 

Español outro mestre moi coñecido e documentado na Astorga dese tempo como o é Alonso 

Gutiérrez, entallador; pero este falece precisamente en novembro deste ano 1593, polo que a 

escritura de fianzas xa só a realiza Gregario Español. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAF!A 

GARC!A IGLESIAS, J.M., La pintura manierista en Ca/icia, A Coruña, 1986, pp. 80-81; GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., " El retablo mayor de la Igle
sia de Santa Isabel de Castro Caldelas", en Homenaje a María Dolores Vi/a Jato, Santiago de Compostela, 2003. 



/ 

O lazo de unión na escultura ourensá, entre os séculas XVI e XVII, vén 

representada polos entalladores Roque Salgado e Alonso López, autores 

ambos dunha prolífica actividade dispersa por toda a diocese. Destes 

autores ternos novas da súa mestría antes de que Juan de Angés e Bautista 

Celma estableceran os seus obradoiros na cidade. Non obstante, os contac

tos directos sinálanos moi próximos ao seu círculo e estilo, con colabora

cións puntuais. 

Os contactos de Roque Salgado coas dignidades da catedral 

valeríanlle a contratación de diferentes retablos. Para Juan de 

Nóvoa Villamarín, arcediago de Varoncelle, fixo o da igrexa 

de Santiago de Vilamarín (1583) e en 1592 o de San Xoán de 

Ribela (Coles) . Para o cóengo da catedral Bartolomé de Mira, 

arcediago de Limia 1, ía facer o monumental retablo da igrexa de 

San Martiño de Nogueira de Ramuín, como abade que era dela, 

nun momento no que se estaban a facer importantes reformas 

no edificio románico a cargo de Diego de Isla, que morreu sen 

terminar a obra, que foron concluidas polo canteiro Juan de 

Boentes. 

O contrato é concertado o 12 de decembro de 15942. Segundo 

as condicións estipuladas sería de madeira de nogueira, casti

ñeiro e piñeiro, de trinta palmos de alto e dezaoito de ancho. 

O entallador comprometíase a encaixar na caixa do medio do 

primeiro carpo a custodia que estaba na igrexa, coas figuras da 

Nasa Señora co Nena Xesús no colo e san Bartolomeu. No segundo carpo 

encóntrase a imaxe de san Martiño bispo, e na caixa do medio está flan

queado por san Pedro e san Paulo. Tamén presenta un crucifixo de catro 

palmos coa súa cruz a proporción da capela, "de maneira que as seis figuras 

han de ser de vulto". Na caixa central do terceiro carpo iría a figura que o 

arcediago dixese, e aos lados dos taboleiros de pincel. Por remate do reta

blo, un frontispicio cun serafín no medio. Habería de levar doce columnas 

estriadas e os seus frisos de serafíns nos tres carpos. A condución dende 

Ourense sería a canta do arcediago, quen pagaría a Roque Salgado 90 

ducados, ademais de lle dar sustento xunto cos seus oficiais durante 

a súa estancia en Nogueira. 

San Martiño 

Roque Salgado, 1595 

Madeira policromada 

95 x 50 x 50 cm 

Nogueira de Ramuín (Ourense), igrexa 
parroquial de San Martiño de Nogueira 

1 Fundou unha capela no mosteiro de Santo Es
teva de Ribas de Sil, baixo a advocación da Nasa 
Señora do Rosario, dotada con 250 ducados, cons
truida por Diego de Isla, trasladando a ela os res
tos dos seus antepasados e dispoñendo o traslado 
dos seus dende a Capela do Rosario da catedral 
(DURO PEÑA, E., El monasterio de San Esteban de 
Ribas de Sil, Ourense, 1977, pp. 127-129). 

2 ADHO. Prot. de Luis Fernández. 1594, f. 165. 
Cit. PÉREZ CaSTANTI, P., Diccionario de artistas que 
florecieron en Calicia durante los siglos XVI y 
XVII, Santiago de Compostela, 1930, p. 499. 
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Cinco anos despois, o 14 de outubro de 1599, subscríbese o contrato co portugués Manuel 

Fructuoso para a pintura do retablo, consonte as condicións propostas polo propio pintor3. 

Palas cláusulas do contrato compróbase a variación feíta na distribución das esculturas, que 

levan a enriquecer o retablo coa imaxe de san Bieito e coa adición de grandes taboleiros nos 

extremos, pintados a pincel. Así, no banco do retablo irían catro figuras de pincel, segundo lle 

parecese. Na primeira arde, encontramos as imaxes de san Pedro e san Paulo, a quen se enga

den dous "taboleirones grandes" con san Xoán e Santiago. No segundo carpo, san Martiño iría 

no medio, flanqueado por san Bieito e san Bartolomeu, e aos lados dous taboleiros para pintar 

os santos que quixesen. Na terceira arde estaría a Nasa Señora, de vulto, entre dous taboleiros 

de pincel. E no alto, o Crucificado encarnado a pulimento. 

A pintura do retablo debeu quedar sen facer, quizais porque morrera o arcediago e pode que se 

xulgase máis necesario rematar as obras da igrexa; xa que é neste ano cando o canteiro Juan de 

Boentes fai o lousado do templo e coro, así como a feitura do altar. O certo é que o 1 O de xuño 

de 1636 o cóengo Juan Pérez de Noboa contrata a pintura "al olio" do retablo por 44 ducados4. 

A imaxe de san Martiño iría encarnada a pulimento, coas vestiduras douradas e estufadas e os 

enveses de carmesí colorado. Nos taboleiros que están ao carón do santo pintaríanse dúas figu

ras de pincel. 

Das imaxes feítas por Roque Salgado consérvanse no templo a fermosa talla da Nasa Señora co 

Nena no colo, colocada nun retablo colateral, e as dos apóstolos san Pedro e san Paulo no reta

blo maior, obra do século XVIII que substituíu ao anterior. Todas elas acusan un evidente estilo 

manierista propio de fins de século. 

A escultura de san Martiño é de gran calidade. O bispo de Tours durante o século IV suscitou 

unha gran devoción, sobre todo en Ourense, onde están as súas reliquias, e onde é patrón da 

catedral e diocese. Represéntase con indumentaria característica da súa dignidade eclesiástica: 

alba, capa e mitra sobre a súa cabeza, facendo referencia á súa condición 

episcopal. Na súa man esquerda sostén o libro pechado, ademais do báculo 
3 ADHO. Prot. de Juan Sotelo. l S99. /bidem, 

como símbolo de autoridade. O escultor consegue transmitir unha imaxe 
p. 354. 
4 ADHO. Prot. de Antonio Pereira. 1636, f. 49. convincente, preocupándose pala individualidade do rostro, de gran 
lbidem, p. s1s. penetración psicolóxica, buscando un efecto realista. 

Y.B.L. 
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Retablo da Transfiguración do Señor 

Anónimo galega, 1593 Xunqueira de Espadanedo posúe un magnífico retablo maior manierista que 

constitúe o conxunto escultórico máis sobresaínte da antiga igrexa do mos

teiro. Non obstante, hai tamén no interior do templo dous retablos menores 

de finais do século XVI, que se sitúan nas últimas pilastras da nave central, 

antes da reixa de madeira que, no seu día, separaba a igrexa dos monxes do 

espazo reservado aos segrares. Teñen como temática estes dous altares a 

Madeira policromada 

Retablo: 434 x 170 x 45 cm; relevo da 
Transfiguración : 152 x 107 x 3,5 cm 

Xunqueira de Espadanedo (Ourense), 
igrexa parroquial de Santa María 

l Mt. 17,1-13; Me. 

9, 1-12; Le. 9,28-

30 

Visitación e a Transfiguración do Señor, respectivamente. O marco de ambos 

conta cunha estrutura clasicista de esquema semellante: sobre un banco 

limitado nos seus extremos por dous plintos elévase un primeiro corpo composto por un arco de 

triunfo de medio punto enmarcado por columnas corintias de fuste estriado nos seus dous ter

zos superiores, mentres o inferior se decora con relevos de estirpe clasicista e cabezas de queru

bíns. Neste marco cada retablo mostra o seu relevo correspondente, realizado con mesurada 

composición, boa factura dentro dos canons manieristas e coidada policromía da época, no caso 

do que nos ocupa. As columnas do primeiro corpo do retablo sosteñen un entaboado co friso 

liso, como no do dedicado á Transfiguración, ou decorado por cabezas de querubíns, o da 

Visitación. O frontón é recto e partido e sobre el sitúase o segundo corpo, conformado por 

unha sinxela fornela cuadrangular enmarcada por pilastras; esta fornela remátase cun entaboado 

semellante ao do corpo inferior e un frontón curvo decorado con bólas. Ao retablo da Visitación 

correspóndelle no seu segundo corpo un busto relicario de san Marcos, mentres que o da 

Transfiguración posúe un de san Brais. 

O relevo da Transfiguración 1 compón un ha escena dividida en dous ámbitos; un sobrenatural, 

máis elevado, con Xesús transfigurado e resplandecente nas súas brancas vestiduras, situado 

entre Elías e Moisés, que aparecen gloriosos para lle falar da súa marcha, que se habería de 

cumprir en Xerusalén; no ámbito inferior, máis terreal, sitúanse os tres apóstolos máis queridos: 

Pedro, Santiago e Xoán, asombrados pola visión divina que contemplan . En 1595 contratábase o 

pintor Manuel Arnau Leitao a policromía do retablo, afortunadamente conservada na actualida

de, o que infunde ao conxunto un aspecto de nobreza, parcialmente perdida no outro retablo 

colateral. 

BIBLIOGRAFÍA 

GoNzALEZ GARCÍA, M. A., "La Ribeira Sacra Cisterciense. Xunqueira de Espadañedo", en Ribeiro Sacro (obra colectiva), León, 2001, 

p. 94; SiNGUL, F., El Monasterio de Santo Moría de Xunqueiro de Espodoñedo, Santiago, 2002, pp. 77-81. 
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Copón 

Anónimo, 1569 

Prata sobredourada; repuxada, 
cicelada e fundida 

No contorno de influencia do mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil encón

trase a freguesía de San Martiño de Nogueira, cuxo templo conserva dúas por

tadas de época románica, porque o resto do edificio foi renovado no século XVI 

por mestres que traballaban no citado mosteiro. 32 x 13,5 (diám. copa) x 13,7 
(diám. pé) cm 

lnscrición: IZOSE ESTA CUSTODIA 
SIENDO RECTOR BARTOLOME DE 
MIRA. 1 S69 / RENOVOSE ESTE 
COPON SIENDO ABAD EL LCDO 
DON BENITO DE CASTRO AÑO 
1753 

Ten polo tanto esta freguesía no século XVI unha comprobable vitalidade que 

non só se reflicte no arquitectónico, senón tamén no escultórico e na ourivería. 

Entre as obras que felizmente chegaron ata nós sorprende o copón de prata 

sobredourada e coidados labores que é obra de primeirísima calidade, aínda que 

practicamente descoñecida. 
Nogueira de Ramuín (Ourense), 
igrexa parroquial de San Martíño de O copón de pé circular ten espazo para unha inscrición que data a obra e deco

ración vexetal, nó campaniforme e sobre el outro carpo en forma de abrocho 

ornamentado con follas. A copa baixa presenta grilandas e cabezas de queru

bíns. Destaca palas súas dimensións, e aí radica a súa orixinalidade tipolóxica na 

tapa campaniforme con medallóns repuxados cos evanxelistas e labores de cin-

Nogueira 

tas planas, adornos de froitos e composicións fiarais . Todo remata nunha cruciña lisa. Gravados 

de libros da época puideron inspirar tanto os motivos iconográficos como os puramente decora

tivos. O Concilio de Trento impulsor da Contrarreforma ten especial incidencia na encarga de 

obras relacionadas coa Eucaristía, cuxo culto se intensifica como reacción antiprotestante. O 

copón non ten punzóns, pero a obra evidencia un ourive de moi bo oficio, aínda que de difícil 

autoría, suponse que é unha obra de orixe auriense, aínda que nunca se pode descartar un 

obradoiro castelán cos que garda evidentes relacións de linguaxe artística . Son moitos e bos os 

prateiros que se documentan traballando en Ourense nas datas da indubidable cronoloxía desta 

peza, como Lope Rodríguez, Jerónimo González, Domingo Brais, Manuel de Rosende, Antonio 

de Nápoles ... Poderíase insinuar como probable Jerónimo González, que en 1553 contrataba 

unha cruz procesional para esta mesma igrexa, que actualmente non se conserva; pero a falta 

de estudios serios sobre a ourivería dese momento non permite moitas certezas á hora de facer 

atribucións. 

A inscrición do pé si aclara a cronoloxía: IZ05E ESTA CUSTODIA SIENDO RECTOR BARTOLOME 

DE MIRA. 1569. Outra inscrición posterior documenta unha restauración "RENOVOSE ESTE 

COPON SIENDO ABAD EL LCDO DON BENITO DE CASTRO AÑO 1753", actuación que para 

nada afectou á obra orixinal, dada a concordancia de fondo e forma co estilo co século XVI, 

sobre todo no que respecta ao vocabulario ornamental, xa que incluso a cruz do remate 

encontrámola en obras coetáneas como a custodia de Juan de Benavente do Museo de la 

Iglesia de San Antón de Tordesillas, datada a fins do século XVI. 

M.A.G.G. 
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Crismeira 

Principios do século XVII 

Prata na súa cor 

13 x 12,5 x 7 cm 

Pantón (Lugo), igrexa parroquial de 
San Vicente de Pombeiro 

A utilización de aceite consagrado na administración de diferentes sacramentos na lgrexa levou, 

dende tempos temperáns, a elaborar uns vasos ou ampolas para gardalos adecuadamente e, 

cando se trata da unción de enfermos, que permita transportalo ata o lugar onde se encontre 

quen a vai recibir. Así xurdiron uns recipientes de pequeno tamaño que, dende o punto de vista 

litúrxico, se consideran vasos sagrados secundarios. A partir do século XI, cando a Eucaristía se 

comezou a gardar sobre o altar, os óleos pasaron, con frecuencia, aos sagrarios murais que ata 

daquela acubillaran a reserva eucarística. 

As parroquias nas que viñeron parar a maioría dos antigos mosteiros da Ribeira Sacra non é 

frecuente que posúan pezas de ourivería de certo interese e valor. Non ocorre así coa de San 

Vicente de Pombeiro na que, ademais dun magnífico incensario gótico, se conservan tamén 

pezas como un elegante e sobrio cáliz de prata dourada, datado por un epígrafe gravado no 

interior do seu pé: "año 7 598"; e a crismeira que se expón, é unha singular caixa de prata que 

dista moito das de madeira con asa de ferro habituais. 

A caixa para as ampolas dos santos óleos de Pombeiro é unha peza de prata na súa cor que ten 

base lisa e paredes e tapa decoradas con motivos xeométricos gravados no metal. Nos lados 

menores, adopta unha disposición simétrica, a partir dun imaxinario eixe central, que se comple

menta con estilizados elementos vexetais. A tapa, formada por cinco planos, decora cada un 

deles con motivos similares aos citados e no centro ten soldada unha asa fixa. Nos lados maiores 



da caixa repítese a decoración gravada a base dos mesmos motivos, agás no centro de cada un. 

No que se encontra a agulla que pecha a caixa, gravouse a figura dun bispo, revestido de ponti

fical e con báculo nunha man, que quizais podería aludir a que son eles quen consagran o cris

ma que despois se utiliza na administración de diferentes sacramentos; no outro lado, vese a san 

Vicente, patrón da parroquia á que pertence a caixa. As bisagras, soldadas neste lado, presentan 

un perfil similar a unhas vieiras e unha é sensiblemente maior cá outra. 

Dado que os motivos xeométricos que decoran a caixa son parecidos aos que ornamentan a 

base e hastil do cáliz citado, cabe conxecturar que ambas pezas puideron saír dun mesmo obra

doiro, e se o cáliz está datado en 1598, quizais a crismeira non sexa moi posterior, polo que se 

podería datar arredor de 1600. 

R.Y.P. 
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R1GHEnl, M., Historia de la liturgia. /, Madrid, 1955, pp. 528-529; lARRIBA LEIRA, M., "Platería religiosa del barroco en Compostela", 
en Platería y azabache en Santiago de Campaste/a. Objetos litúrgicos y devaciona/es para el rito sacra y la peregrinación (ss. IX-XX), 
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San Sebastián 

Francisco de Moure, primeiro terzo do 
século XVII (1601-1602) 

Esta é unha obra dos primeiros anos como mestre do gran Francisco de 

Maure (Santiago, ca . 1576- Monforte de Lemas / Lugo, 1636), artista 
Madeira policromada 

80 x 31 x 22 cm 
compostelán de nacemento, pero de familia materna ourensá, solar urbano 

Procedente do retablo maior / rúa da 
Epístola (hoxe retablo lateral). 

ao que se considerará sempre vinculado, tal como escribe nunha das súas 

grandes obras de madurez, o cadeirado do coro da catedral de Lugo 

(" ... galecus civitatis avriensis ... "). Tras a súa formación no ámbito da talla 

manierista co portugués Afonso Martines dende 1594, traballará en diante 

con outros artistas lusos, como Manuel Arnao e Froitoso Manuel, quen 

Maceda (Ourense), igrexa parroquial de 
Santa Baia de Castro de Escuadro 

completan o labor de talla dende a súa actividade de pintores, nos anos nos 

que fai esta obra de Castro Escuadro, á que pertence o San Sebastián que 

motiva este comentario . 

De pé, o mozo mártir galo apóiase no tronco esmoucado dunha árbore, cuxas ramas, tanto 

secundarias como principais, foron cortadas para acoller o seu carpo. O mal estado da peza 

afectou a algunha das pólas máis altas, desaparecida tras a exposición no centenario do nace

mento do artista, co que se perdeu algún importante recurso visual. Como o tronco que sobre

saía detrás do ombro dereito, paralelo ao seu brazo esquerdo. Este elemento físico que sempre o 

acompaña serve aos artistas que se enfrontaron á súa representación para compoñer o escenario 

e xerar o espazo no que se representa ao daquela centurión da primeira cohorte de Milán, en 

tempos do emperador Diocleciano: aseteado, castigo do que sobreviviu para morrer flaxelado e 

mallado. Por isto, posiblemente, servise aos artistas dende o Renacemento para mostrar a súa 

anatomía con xenerosidade, en actitudes dunha certa indolencia, como é o caso que nos ocupa, 

xa que aínda que se encontra atado, o que lle impide o movemento é, máis que ligadura, orna

mento, no seu brazo destro, pulso e nocello esquerdo, e a desaparición das súas vestimentas 

militares para dar paso a una mórbida e hercúlea nudez, cuberta por un amplo pano anoado na 

cadeira dereita, a da perna de apoio, que lle permite realizar a Maure un coidado exercicio de 

movemento en contraposto. O se inchado tórax, o poderoso cuadríceps, prestos outrora á 

acción, abandónanse ante o destino en Cristo, como acena o xesto do brazo esquerdo que 

acompaña a mirada e a expresión dirixida ao alto. Sen a presencia das lacerantes frechas, 

mostra pegadas de sangue que máis parecen pústulas pestilentes, protección que dispensaba 

así mesmo o santo quen, ademais, era patrón dos arqueiros. 

Francisco de Maure realiza a talla para a igrexa parroquial de Santa Olaia de Escuadro para un 

retablo que se concertou en Ourense durante a primavera de 1601, comprometéndose a tela 

"hecho y acauado" no mes de setembro. O escultor contrata ademais as tallas de "nra sº con su 
niño Jesús" e outra de san Sebastián, que irían en "las dos cajas de los lados"; e na do segundo 
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carpo "un xpo nra sª y san juº como Calvario"; e así mesmo unha custodia, que se taxa en 

1602 en máis de 2.500 reais . A rudeza do rostro e desproporción das mans no ocultan a 

calidade que atesoura o artista, como se constata tanto no tratamento do lado destro coma na 

composición xeral da mesma, na que se aprecian· costumes xuniáns, dende a que se irá despren

dendo ata conseguir en obras como o conxunto de Beade niveis de expresión que alcanzan 

cotas dunha mestra madurez barroca. 

F.J .L.G. 

EXPOSICIÓNS 

" IVº centenario de su nacimiento", Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, 22.Vl/l O.Vll-1977, FARIÑA BuSTo, F. e V1LA JATO, M.O.: 
Francisco de Maure, IV Centenario de su nacimiento, Ourense, 1977, nº 7. 
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A imaxe da Virxe co Neno consérvase no ático do retablo maior da igrexa 

de Santa María de Sistín; trátase dunha obra do século XVIII articulada por 

estípites que formaría parte dun retablo anterior, correspondendo a súa 

advocación á titular do templo. 

Aínda que inventariada como talla do século XVII, de Alonso Martínez 1, a 

imaxe pódese inscribir no primeiro cuarto do século XVI, anterior á obra 

deste escultor portugués afincado en 

Ourense, onde desenvolveu a súa activi

dade dende o ano 1594 ata que, en 

1615, desprazado a Chaves (Portugal), 

onde acudira para levar a cabo un retablo 

colateral da súa igrexa maior, falece. O 

manierismo deste mestre, inspirador da 

nova linguaxe experimentada pola escul

tura ourensá tras a desaparición de Juan 

de Angés, está ausente na escultura. 

Na actualidade carecemos de noticias 

documentais que permitan atribuír a ima

xe a algún dos mestres que traballaron ao 

longo da xeografía ourensá durante a pri

meira metade do século XVI, momento no 

que se asiste á proliferación de retablos 

de talla destinados a presidir as capelas 

maiores das igrexas rurais, desprazando a 

pintura ao fresco. Correspondería, en todo 

caso, a un mestre flamengo da segunda 

xeración, que se ben se formou no estilo 

borgoñón, recibiu o impacto dos inicios 

do Renacemento. 

O tipo iconográfico da Virxe de Sistín, co 

seu filio nos brazos, deriva da Odegetria bizantina, e aínda que presente 

cara ao primeiro terzo do século XIII no parteluz das portadas catedralicias 

francesas, non se difundiría na imaxinería ata comezos do XIV, alcanzando 

Virxe con Nena 

Primeiro cuarto do século XVI 

Madeira polic~omada 

85 x 45 x 30 cm 

A Teixeira (Ourense), igrexa parroquial de 
Santa María de Sistín 

1 FERNÁNDEZ ÜTERO, J .C.; GONZÁLEZ GARCÍA, M.A.; 
GoNZÁLEZ PAZ, J., Apuntes para el inventaria del 
mobiliario litúrgico de la diócesis de Orense, 
Ourense, 1983, p. 201 . 
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gran difusión nos séculas do Gótico. O modelo denota a simbiose entre 

o estilo que agoniza e o que renace, afastándose do tipo común na 

estatuaria gótica de silueta sinuosa para adoptar unha figura de rotun

da volumetría, contornos pechados e acusado hieratismo. 

Pese ás torpezas e incorreccións de toda arte de esencia artesá, a talla 

goza de elegancia no deseño, conferíndolle ao xesto maternal un doce 

atractivo. María está de pé e leva na cabeza unha coroa. Viste unha 

túnica longa de talle alto cinguido por cíngulo, que ao caer forma pre

gamentos verticais crebándose sobre os pés. O sumario no tratamento 

dos panos é maior no manto que chega, na súa parte posterior, ata a 

peaña, e crúzase na dianteira da figura, formando grandes ondas para

lelas. O rostro, de suaves faccións, responde á delicada tipoloxía nórdi

ca, con trazos finos aínda que inexpresivos. Aparece simetricamente 

enmarcado pala longa cabeleira salta libremente sobre os ombros. 

María desvía a súa mirada cara a un punto intermedio entre o fiel e o 

seu filio, con quen apenas ten relación . Este, nu e de robusta anatomía, 

está sentado no brazo esquerdo da Virxe, con ríxida posición en ángulo, 

senda notable a desproporción anatómica da cabeza, e de forzada tor

sión. A perda do brazo, co que alcanzaría o agramo floral que lle ofrece 

a súa Nai, aumenta a sensación de rixidez escultórica . 

Y.B.L. 
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Inmaculada 

Mateo de Prado, 1650-1654 Esta talla, gardada hoxe na sancristía da igrexa do mosteiro de Santa María 

Madeira policromada 

166 x 63 x 47 cm 

de Montederramo, debeu ser en orixe imaxe titular do retablo que dedicado 

á Inmaculada ocupaba unha das capelas do cruceiro. 

Procedente do retablo maior da igrexa do 

mosteiro cisterciense de Santa María de 

Montederramo (desmontado en 1958) 

Segundo recolle Ferro Couselo 1, noticias que extrae do Libro de Gasto de 

Obras en la Iglesia y el Convento, en 1650 concértanse seis retablos con 

Bernardo Cabrera por 950 ducados, e en 1652, o padre Frei Miguel de 

Quirós, prior de Castro de Rei, aboa 500 reais a Bernardo de Cabrera e 
Montederramo (Ourense), igrexa do 

mosteiro de Santa María 

outros 500 a Mateo de Prado, a canta dos retablos . Indica así mesmo que 

tales retablos, entre eles os dedicados a san Bieito, A Inmaculada, san Xosé 

e san Bernardo, foron traídos en 1654 dende Santiago a Ourense, e dende 

aquí trasladados a Montederramo. 

Dalgún destes desaparecidos retablos eremos que é tamén a táboa que co tema dos Desposorios 

da Virxe e procedente de Montederramo consérvase no Museo Provincial de Ourense2. 

Queda, xa que lago, documentada a autoría do escultor Mateo de Prado para as tallas, e do 

denominado como " mestre de arquitectura", o entallador Bernardo de Cabrera, para a obra 

arquitectónica. O traballo conxunto de ambos os mestres repetiríase en numerosas ocasións, 

tanto antes como despois deste contrato. Sirva de exemplo a fábrica do monumental retablo 

maior do propio mosteiro, que sería realizado poucos anos máis tarde, entre 1658 e 1664. 

A imaxe da Inmaculada, que ocupou nun tempo o trasaltar da sancristía pequena e máis tarde 

un dos retablos do cruceiro no lado do Evanxeo, encóntrase hoxe notoriamente deteriorada. A 

peaña sobre a que alza, formada pala media lúa e tres cabezas aladas de querubíns entre nubes, 

apenas conserva parte, e a policromía, da que se advirten leves restos de cor e dourado, está 

practicamente perdida en toda a peza, manténdose medianamente no rostro . Pese a isto, a talla 

mantén o inconfundible selo do seu autor, Mateo de Prado, o máis importante e afamado escul

tor que tivo Galicia no século XVII, dende que realiza o espléndido cadeirado coral de San 

Martiño Pinario, e cuxa influencia se vai sentir ata ben entrada a centuria seguinte. A el débese 

a plena implantación da linguaxe expresiva e naturalista do barroco na nasa plástica, así como a 

l FERRO CousELO, J.: "Las obras del Convento e 
Ig lesia de Montederra mo en los siglos XVI y 
XVII", Boletín Auriense, 1, (1971 ), p. 164. 

2 LORENZO RUMBAD, B.: "Os desposorios da Virxe", 
Peza do mes, Museo Arqueolóxico, maio, 2001. 

difusión dos tipos iconográficos que aprendera xunto ao seu mestre 

Gregario Fernández en Valladolid. 

María, disposta frontalmente, xunta con delicadeza as mans, unidas 

apenas palas xemas dos dedos, en actitude de recollemento e oración. 

Represéntase como unha muller adolescente, de cabeza redonda rodeada 
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por un nimbo dourado, rostro de doces trazos e expresión serena. A longa cabeleira ondulada, 

cae simetricamente en finas guedellas de efecto húmido polos ombros e as costas. Viste túnica, 

cinguida na cintura por unha estreita banda, e u_n manto de talla vigorosa. As teas envolven rixi

damente a figura, pregándose angulosas e mostrando na parte inferior do manto dúas grandes e 

características crebaduras, practicamente simétricas, seguindo fielmente o tipo iconográfico de 

Inmaculada creado polo grande escultor de orixe galega Gregario Fernández. 

B.L.R. 
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Mediada xa a centuria decimosétima, a comunidade cisterciense do mostei

ro de Santa María de Montederramo decide acometer a obra do retablo 

maior, na que se encontra o altorrelevo obxecto de estudio. Con esta obra 

pon cume aos traballos de ornato do novo templo, levantado a cimentis 
dende os últimos anos do século XVI, do que son pezas distinguidas o coro 

alto e os retablos do cruceiro, obras estas, precisamente, nas que dá inicio á 

intervención nesta igrexa dos mestres de arquitectura Bernardo de Cabrera, 

e de escultura Mateo de Prado, a comezos da década dos anos cincuenta. E 

outra volta volven a colaborar cando o Padre Abade lle pide a Bernardo que 

faga as trazas do retablo maior, se ben será o seu filio Xoán quen o realice, 

xa que o mestre está moi ancián, falecendo 

mediado o mes de Agosto de 1663. A Mateo de 

Prado páganlle 24.000 reais polo seu labor de 

talla, máis "quiñentos reais polo ben que o fixo". 

Tras ser montado no ano 1664/1665 -cambia 

cada mes de Abril-, píntase, dourase, estufase 

(e encarnase) o ano 1667 /1668. De expresión 

barroca da contra-reforma, os relevos presentan 

préstamos compositivos do seu mestre Gregario 

Fernández. 

Chamoso Lamas, que o viu antes de ser desmon

tado, sinala que presentaba tres carpos e remate, 

encontrándose no terceiro a Resurrección, 

Ascensión da Virxe e o Bautismo. Este é repre

sentado por Mateo de Prado en dúas partes, 

recollendo os dous momentos dos que fan refe

rencia aos evanxelistas: así, na inferior, o terres

tre, Xesús, parcialmente axeonllado en torno a 

un bordo rochoso e cubríndose con amplo man

to, recibe o bautismo de Xoán no río Xordán 

Bautismo de Cristo 

Mateo de Prado, segunda metade do 
século XVII (1658-1665) 

Madeira dourada e policromada ' 

196 x 127 x 28 cm 

Procedente do retablo maior da igrexa do 
mosteiro cisterciense de Santa María de 
Montederramo (desmontado en 1958) 

Montederramo (Ourense), igrexa do 
mosteiro de Santa María 

(perdeuse a cuncha), onde Mateu e Marcos sitúan o suceso. O artista represéntao co xesto de 

cruzar antebrazos e mans sobre o peito, inclinando lixeiramente a cabeza en sinal de aceptación 

dos designios de Deus -como deixa claro Mateu na "disputatio" previa entre ambos os primos, 

que corta Xesús dicíndolle: "convén que cumpramos o que Deus dispuxo" (Mt3, 13-15)-, 
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movemento que fai así mesmo Xoán. A este teor, débese ter presente que o Bautismo é tamén 

sacramento, circunstancia que condiciona a súa expresión plástica. A liturxia conmemorábao o 

día de Reís, facendo cadrar Teofanía e Epifanía. 

Nos dous terzos superiores apréciase a escena celeste, co Espírito Santo en forma de pamba, 

en perspectiva de sotto in su entre serafíns e resplandor, e no máis alto do eixe Deus Pai que, 

de pé e coa bóla do mundo baixo o brazo, mira cara abaixo. Dos putti sobresaen dunha serie 

de serafíns entre nubes, e máis aínda outros que, dous por lado e en altorrelevo, se abrazan 

facéndose o xesto da "mamola", importante xesto iconográfico, trasunto tanto da "voz do ceo 

[que] dicía: Este é meu Filio amado, en quen me comprazo", como do coñecido texto "á súa 

esquerda baixo a miña cabeza, e á súa dereita vaime abrazar" (Cant. 2,6), poderosa imaxe en 

san Bernardo ("De diligendo Deo"). Polo demais, neste nivel de significado cisterciense bernar

dián, o Bautismo leva implícito o Espírito, a auga e o sangue: "o Espírito, da vida e fai que 

cantos pecamos sepultados nesas augas resucitemos", texto que une Bautismo e Resurrección, 

cuxo eco constato neste carpo do retablo . 

F.J.L.G. 
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Lactación de san Bernardo 

Mateo de Prado, l 6S8- l 664 

Madeira policromada 

278 x l S4 x SO cm 

Procedente do retablo maior da igrexa do 
mosteiro cisterciense de Santa María de 
Montederramo (desmontado en l 9S8) 

Montederramo (Ourense), igrexa do 
mosteiro de Santa María 

Tema inexcusable na iconografía cisterciense é a chamada Lactación de san 

Bernardo, tema máis místico que histórico para subliñar a devoción mariana 

do grande impulsor da reforma beneditina de Citeaux. Dirixíndose o santo a 

María coa pregaria Ave maris ste/la na que se lle di "Mostra que es Nai". A 

Virxe significaría cun chorro de leite materna a súa protección. A fortuna do 

tema fixo del case como o contrasinal dos programas cistercienses, e por iso 

non falta tampouco no espectacular retablo maior do mosteiro de Montede

rramo, que houbo que desmontar en 1958 para evitar o seu derrube; hoxe 

os taboleiros e columnas e outros ele

mentos están dispostos dunha maneira 

adecuada na sancristía da igrexa, des

pois de se consolidar e sanear. 

Realízao entre 1658 e 1664 Mateo de 

Prado, discípulo de Gregario Fernández 

e un dos máximos exponentes do Ba

rroco en Galicia co seu obradoiro no 

tocante a escultura. Como ensambrador 

actúa Xoán Cabrera. O programa icono

gráfico como pide a titularidade da 

igrexa é eminentemente mariano. Pre

senta temas evanxélicos vinculados coa 

Nasa Señora a modo de biografía plás

tica e honrosa da Nasa Señora á que 

se engaden algúns temas da vida de 

Xesús. Na rúa central encóntrase o Sa

grario ou Custodia, dentro das pautas 

habituais na parte baixa, sobre el situá

base este gran taboleiro da Lactación 

da Virxe a san Bernardo, relevo case de 

vulto redondo de composición en dia

gonal e moi movido e ampuloso, asu

mindo con acerto a estética barroca e 

as leccións compositivas aprendidas na 

escala de Gregario Fernández. 
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O lugar honorífico dentro do programa do retablo para este relevo, a rúa central, resolvía en 
certo modo o compromiso de dar, dentro dun repertorio de temas marianos, a debida homenaxe 
ao santo máis singular da Orde. O tema permitía ao tempo a presenza da Nasa Señora e a de 
Bernardo de Claraval (1091-1153), cadrando nun tema que ademais de subliñar a devoción 
mariana de Bernardo, certificaba o respaldo celestial a toda a Orde. 

A adxudicación da talla deste espléndido retablo protobarroco a Mateo de Prado e a realización 
da obra están ben documentadas polo libro de fábrica do mosteiro: " .. . Hase hecho un retablo 
para el altar mayor. Costó la escultura, que hizo Mateo de Prado vecino de Santiago, venticinco 
mil reales ( ... ) De más de lo dicho se dieron a Mateo de Prado quinientos reales por lo bien que 
lo hizo, que es lo que se suele usar en semejantes conciertos". 

A policromía lévase a cabo en 1666, e presenta unha de alta calidade con belos esgrafiados e 
decoración a punta de pincel. 

M.A.G.G. 
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Escudo da Congregación cisterciense de Castela 

e do mosteiro de Montederramo 

A heráldica gozou sempre dun indubidable prestixio. As empresas nobiliares 

declararon en fachadas, tumbas e nos máis diversos obxectos a prosapia 

dunha familia, a xenerosidade dun mecenas, a honra dun pobo ou a propie

dade ou dependencia dun edificio ou dunha cidade. 

Tamén os mosteiros encomendaron ao campo dun escudo a representación 

da casa e o dominio sobre priorados ou o padroado de igrexas ou capelas. 

Non é fácil determinar a orixe dos escudos monásticos, lendas ou padroa

dos devotos que explican nalgúns casos as empresas adoptadas; noutros 

casos os escudos son parlantes, explicando a modo dun xeroglífico o nome 

do mosteiro. Así sucede co escudo de Montederramo, que é inicialmente un 

monte cun ramo; quizais o monte faga alusión á próxima 

serra e o ramo; que se converterá nunha árbore, á vexe

tación densa daquelas paraxes. 

O feito é que estas son as armas; nunha das portas da 

igrexa, as pintadas no tímpano explícanse para que non 

caiba dúbida: Armas de Monte de Ramo. Ano 1682. 

O uso de heráldica en retablos é moi común, princip.al

mente para significar algún tipo de mecenado, pero 

tamén simplemente como elemento decorativo que fai 

referencia á honra do propio lugar. O retablo maior, obra 

barroca magnífica do escultor Mateo de Prado como se 

explica noutras fichas deste catálogo, coroando as rúas 

extremas ten dous vistosos escudos coidadamente talla

dos. Un é da Congregación cisterciense de Castela, a 

que se establece como froito da reforma da arde polos 

Reis Católicos, e está partido co do mosteiro, e o outro 

cuartelado cos leóns e castelos dos reinos de Castela e 

León alude á monarquía e ao espazo no que se estable

ce a citada Congregación cisterciense reformada, chama

da de Castela á que pertence Montederramo. Ambas as 

pezas heráldicas van timbradas con coroas e aguias 

bicéfalas, cuxas gadoupas callen o campo, e circundados 

polo honroso colar da Orde do vélaro de ouro. 

Mateo de prado, 1658-1664 

Madeira policromada 

120 x 90 cm 

Procedente do retablo maior da igrexa 
do mosteiro cisterciense de Santa María 
de Montederramo (desmontado en 1958) 

Montederramo (Ourense), igrexa do 
mosteiro de Santa María 
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As armas da congregación levan tres lises, un brazo asindo un báculo, unha mitra e unha banda 

axadrezada, cuxa disposición varía da interpretación do escultor ou canteiro que as labra. 

Con toda probabilidade son razóns estéticas as que incorporan á temática do retablo estes escu

dos, simetricamente dispostos e echendo acertadamente os ocos dos extremos con motivos que 

ao tempo expresan nese escaparate prestixioso que é un retablo, a honrosa pertenza de 

Montederramo ao Cister, xa instaurada a monarquía católica . 

Aínda que o deterioro destas tallas foi moi grave, é recoñecible, aínda que se trate de elementos 

en certo modo marxinais, a calidade da talla que acredita a Mateo de Prado e ao seu obradoiro 

como escultor de calidade, e o retablo de Montederramo como unha das súas obras máis 

importantes. 

M .A.G .G. 
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Cristo Crucificado 

Escala italiana, primeiro terzo 
do século XVIII 

O santuario da Nasa Señora dos Remedios, de antiga tradición mariana coa 

advocación da Nasa Señora do Prado, foi ampliado en torno a 1600 polo 

Secretario de Guerra de Filipe 11, Don Andrés de Prada, quen o dotou de Marfil 

47 x 29,5 x 7,5 cm 

Castro Caldelas (Ourense), santuario 
da Nasa Señora dos Remedios 

numerosas reliquias moi do gusto da época e con varios retablos. Reformado 

en varias ocasións garda, ademais, unha interesante imaxinería entre a que 

se canta este magnífico Crucificado. 

O Cristo represéntase vivo, expirante, suxeito á cruz, que hoxe lle falta, por 

catro cravos, coa cabeza levantada, os ollas implorantes e a boca entreaberta, mostrando a 

emoción contida do momento efémero da súa última súplica ao Pai . 

O carpo, case nu, cóbrese cun pano de pureza, de coidada factura que se anoa ao carpo por 

medio de unha soga, que o cingue e anoa no centro, deixándoo caer nunha cascada de sinuosos 

e voluptuosos pregamentos de efectos claroscuristas. Na parte que deixa núa o pano, á altura 

da cadeira, presenta dous buratos destinados a encaixar neles unha peza independente que, 

segundo os modelos aos que segue, formaría parte do extremo voado do pano de pureza . Este 

barroquismo nos pregamentos contrarréstase polo modelado puro e clasicista do carpo de coi

dada anatomía, unindo na súa talla a pureza das formas clásicas coa expresividade barroca. 

En liñas xerais, e sen obviar a tensa posición elevada dos seus brazos que o podería poñer en 

relación con modelos creados por artistas flamengos, segue de forma clara as directrices impos

tas polos modelos italianos do Clasicismo realista do alto Barroco romano e, en especial, ao 

modelo iconográfico creado polo famoso Crocifisso Vivo que Alessandro Algardi realiza para 

Santa María de Popolo, en Roma . 

Estas tendencias, na pequena escultura en marfil, foron difundidas en España por Claudia 

Beissonat, quen realiza a finais do século XVII, tanto en Nápoles como en España, gran cantida

de de crucificados que alcanzaron moita difusión, copiándose reiteradamente por artistas e 

obradoiros diversos. Sen dúbida, o obradoiro que realizou a nasa talla coñecía estas pezas, xa 

que seguiu fielmente o Crucificado que, a finais do século XVII, realiza o mestre napolitano, per-

1 ESTELLA MARCOS, M.M., La escultura barraca 
de marfil en España. Las escuelas europeas y 
las colonias, Madrid, 1984, vol. 1, p. 70. 
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San Miguel Arcanxo 

Dous primei ros terzos do século XVIII Encontrámonos ante unha imaxe dun mozo pisando un dragón. Viste 

coiraza e unha pequena capa volandeira, e por baixo da cintura unha saia Madeira policromada 

132 x 82 x 37 cm 

Pantón (Lugo), igrexa parroquial de 
San Miguel de Eiré 

curta . Calza botas estufadas en varias cores, e porta espada e escudo coa 

inscrición Qui sicut Oeus. Nas súa costas presenta dúas ás policromadas en 

vermello, azul, branca e ouro, as cales recordan pala súa vistosidade as dun 

pavo real. Non leva casco, pero si destaca nos seus cabelos dourados 

o peitado, moi crecho e rico en matices lumínicos. 

Baixo os seus pés, deitado a catro patas e ca rabo levantado presenta un 

demo. O monstro está totalmente pelado e a súa cor é negra, o máis habitual nas representa

cións demoníacas, príncipe das tebras, e chamuscado polo lume. O seu rostro é como o dunha 

máscara burlesca, cunha gran boca e ollas saltóns, mentres que as súas extremidades rematan 

nunha especie de pezuñas. 

O rostro do guerreiro móstrase un tanto inexpresivo, impasible, tendo en canta que acaba de 

loitar e vencer ao anxo caído. Só se anima polos dous rizos en forma de " eses" afrontados, que 

dan maior volume ao seu rostro. 

Trátase polo tanto dunha figura de san Miguel no episodio da derrota de Satán na súa rebelión 

contra Deus. A historia é narrada por san Xoán no Apocalipse (Cap. XII, 7-9) : "Houbo unha 

batalla no ceo: Miguel e os seus anxos pelexaban co dragón ( .. . ) Foi arroxado o dragón grande, 

a antiga serpe, chamado Diaño e Satanás ( .. . ) e fo i precipitado na terra e os seus anxos foron 

con el precipitados" . 

A imaxe corresponde evidentemente á época barroca, tanto polo movemento da figura e o seu 

balanceo e inestabilidade simuladas pala perna levantada, como pala actitude do brazo empu

ñando a espada . Pala beleza do seu estufado, bastante utilizado no Barroco galega, fronte das 

innovacións de Gregario Fernández, a obra poderíase situar nunha data un tanto imprecisa dos 

dous primeiros terzos do século XVIII. 

Tratándose dunha t alla do santo a quen foi consagrada a igrexa, a imaxe puido ser procesional. 

Está perfectamente acabada tanto vista de fronte como dos lados e dende atrás sería apropiada 

para esta función . 

S.Y.P. 
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Relevo da Visitación 

Ca.1750 

Madeira policromada 

132 x 90 x 23 cm 

Nogueira de Ramuín (Ourense), igrexa 
parroquial de San Miguel do Campo 

As pequenas igrexas rurais da Ribeira Sacra gardan tesauros descoñecidos 

que sen seren obras dunha grande espectacularidade chaman a nosa aten

ción pola súa obxectiva beleza. Un exemplo destas indubidables sorpresas 

é o relevo da Visitación da igrexa parroquial de San Miguel do Campo, 

núcleo de poboación e parroquia non lonxe do mosteiro de Santo Esteva 

de Ribas de Sil. 

A escena chamada a Visitación trátase dun retabliño de madeira policroma

da que presenta as figuras de María e de Isabel, tal como a relata o evanxeo 

de San Lucas. Dispóñense as dúas figuras en relevo de bastante vulto sobre unha especie de 

predela adornada nos extremos con acios de froitas, .e enmarcadas por unha secuencia de 

barrocas molduras avolutadas e elementos fitomorfos de indubidable elegancia. É evidente 

unha influencia do teatro na composición do tema, aínda que o fondo se resolve de forma lisa 

con ramalletes pintados de tres rosas e non cunha paisaxe ou unha arquitectura, como sucede 

na maior parte das representacións deste asunto. 

Carecemos de calquera dato sobre este relevo, cuxo autor é un profesional capaz de resolver 

con acerto e elegancia o abrazo de ambas mulleres, vestidas con amplas roupas de modulados 

pregamentos, que se dan a man nun xesto cheo de cordialidade e míranse subliñando o gozo do 

encontro. A policromía realízase con cores planas e adorno de flores pintadas en ouro a punta 

de pincel. O marco sobre todo invita a datar esta obra xa avanzado o século XVIII, cando o 

Barroco se guía cara aos excesos decorativos do Rococó. 

O destino inicial desta peza é tamén incerto; polo tamaño e a disposición poderíase pensar 

nunha capela de pequenas dimensións, como podería ser a dun pazo, ou vincularse coa ermida 

da Nosa Señora do Carpazal, que é devoción moi viva da parroquia, onde o tema mariano da 

escena tería pleno sentido. 

Como dixemos o motivo está tomado do Capítulo 1, 39-56 de san Lucas, cando María se puxo 

en camiño para visitar en Ain Karin á súa curmá Isabel, que sendo de idade avanzada tamén 

concibira un neno, Xoán Bautista. O relevo de San Miguel ignora isto e representa ás dúas 

mulleres dunha idade similar, xuvenil. 

No banco ou predela, escrito nunha cartela circular lese en latín: BENEDICTA TU INTER 

MULIERES, BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI, que son as palabras que o evanxelista pon 

en boca de Isabel ao recibir a María: Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do 

teu ventre. 
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Dentro da vida monástica, a Regra de San Bieito atrae moito a atención dos peregrinos e por 

tanto a acollida e o saúdo cordial, que teñen no capítulo da Visitación un bo modelo de com

portamento; así por exemplo, o mosteiro cisterciense de Xunqueira de Espadanedo conseNa un 

retablo con este asunto. Está polo tanto esta temática moi relacionada coa espiritual idade 

dunha terra que ao tempo que invitaba á soidade abría as súas portas acolledoras a quen se 

achegaba pedindo pan e paz. 

M.A.G.G. 
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A elegante talla da Virxe do Carme foi realizada para o retablo barroco 

de estípites situado na nave esquerda do famoso santuario mariano dos 

Milagres, aos pés do Monte Medo. Foi o primeiro retablo maior colocado 

na cabeceira, cando as obras do templo chegaban ao cruceiro, sen que 

se construíra aínda a actual capela maior. 

O retablo é obra do escultor Xosé González Taboada, axustado o 18 

de xuño de 1737 en 4.500 reais de vellón. Este escultor aparece en 

1735 nun contrato para labrar o retablo maior e outro colateral para a 

Venerable Orde Terceira de Ourense 1. Consta de tres rúas separadas por 

estípites, cunha elegante decoración de temas vexetais e placas recorta

das, e anxos sostendo espellos. Presenta ademais tres relevos policroma

dos, coa Anunciación e a Visitación, en marcos ovales, e, no cent ro, a 

Sagrada Familia, humana e divina, nun rectangular, seguindo o estilo 

barroco, que insiste deste xeito na dobre natureza humana e divina de 

Cristo. Magnificament e dourado, é unha obra digna de se destacar no 

conxunto do santuario. 

A advocación do Carme esténdese a moitos lugares por influencia 

carmelita, pero en terras de Ourense, onde non houbo asentamento 

de Carmelitas; quizais se deba a un misioneiro apostólico secular, 

Colmenero, que se empeñou en implantar a devoción a esta Virxe en 

toda clase de igrexas, aínda que tamén por estas datas se documenta 

unha misión de dous relixiosos carmelitas no santuario. De todas formas, 

é nestes tempos de recoñecida exaltación do culto mariano carmelitán, 

cando se incorpora esta advocación á devoción deste privilexiado lugar. 

A talla representa, como é habitual, á Nasa Señora de pé, levando o 

Nena no colo esquerdo, e coa outra man estendida, suxeitando nela o 

escapulario .' A Virxe viste manto branca e hábito e escapulario marróns, 

como é propio da vestimenta desa arde. 

A talla é anónima, pero a súa delicada factura e a perfección de rostro e 

mans demostran que é obra dun mestre de calidade. Senda tantos os 

bos escultores que nese tempo traballaban en Ourense, e tendo en canta 

que tamén puido ser encargada a un obradoiro foráneo, é difícil atribuír

lla a un mestre concreto, o que evidencia a necesidade de afondar na 

catalogación e o estudio do intenso capítulo do Barroco auriense. 

Virxe do (arme 

Ca . 1735 

Madeira de nogueira pol icromada 

133,5 x 50 x 45 cm 

Baños de Melgas (Ourense), Museo 
" Devanceiros" do Santuario da Nosa 
Señora dos Milagres 

· 1 CousELO BouZAS, Ga/icia artística, Santiago, 1932, 
p. 395. 
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Dentro do contexto da Ribeira Sacra, hai que destacar a importancia que ten no século XVIII, 

como unha nova aposta rexuvenecedora da devoción popular, o santuario do Monte Medo, que 

xa non depende do mundo monástico senón do Cabido da catedral. Un sinal do cambio dos 

tempos e da incorporación de novas devocións e de novas polos de atracción nunha zona 

secularmente polarizada en torno aos grandes mosteiros de bernardos e bieitos. 

A talla da Nosa Señora do Carme, moi ben conservada, é un bo expoñente da alta calidade da 

escultura barroca, con presencia de obras valiosas non só en centros artísticos consagrados, 

senón tamén no mundo rural, aínda que o Santuario dos Milagres sexa, por suposto, un fito 

da arte culta nunha contorna rural. 

E.R.Q. 

BIB LIOGRAFIA 

R1vAs QUINTAS, E., Historia del Santuario de las Milagros, Ourense, 1982, p. 114. 





494 

Santa Xertrude 

Ca. 1765 

Madeira policromada 

95 x 44,5 x 34 cm 

As arquitecturas medievais cando non se renovaron no Renacemento ou no 

Barroco, si se vestiron de "modernidade" encargando pinturas e retablos 

Parada de Sil (Ourense), igrexa do 
mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil 
(capela de Caxide) 

para encher os seus muros. Proceso contrario e non sempre xustificable foi 

comportamento recente; caso de Santa Cristina na que se desmontaron 

retablos, e tamén por razóns de seguridade, as imaxes pasaron a igrexas 

máis seguras. O retablo e imaxe de Santa Xertrude a Magna ocupaba o muro 

dereito do templo medieval. Retablo que por estilo podemos supor policro

mado como o de San Bieito polo ano 1766, igual o fai constar unha inscrición; e en datas inme

diatamente anteriores podemos datar a execución da escultura, que estilisticamente está dentro 

dun Barroco moi avanzado que se achega, sobre todo na policromía, á estética rococó. 

A presenza de santa Xertrude é explicable por ser unha das grandes santas da Orde beneditina 

(12S6-1302), sobre todo famosa palas súas visións e experiencias místicas recollidas en cinco 

libros baixo o título de Revelacións . É precisamente a publicación destas en 1 SOS, polo cartuxo 

Juan Lausperger, o que aviva o interese pala súa figura, que a partir do século XVII empeza a 

recibir culto, senda introducido o seu nome no Martiroloxio Romano, concretamente en 1677. 

A talla da santa en Santa Cristina está dentro deste contexto de recuperación da súa memoria, 

e delataría que os escritos da mística alemá son obxecto de interese polos monxes do barroco. 

Aínda que non está claro que camiño da Regra beneditina seguiu, pénsase que puido ser o Císter; 

como é lóxico nos mosteiros cluniacenses represéntase ca hábito negro e engádeselle un báculo 

como se tivese sido abadesa. Se ben o motivo· iconográfico identificador máis común é un cora

zón inflamado no que aparece representado Xesús, tomándoo das súas revelacións nas que domi

na o amor, cuxo símbolo é o corazón. A talla que comentamos representa sobre unha peaña con 

cabezas de querubíns a santa di: pé, coa ampla cugula negra beneditina que se adorna con labo

res en aura de temas fiarais, sostendo coa dereita o báculo e coa esquerda sinala o corazón. 

Artisticamente, encontrámonos cunha escultura barroca realizada con dignidade; a falta de docu

mentación non permite moitas concrecións sobre o seu autor ou as circunstancias da súa execu

ción, antes ben podemos pensar nalgún dos moitos escultores de segunda arde que atenden 

encargas na zona durante o século XVIII, e máis en concreto para o mosteiro de Santo Esteva, 

de quen depende Santa Cristina, que nestas datas enriquece tamén o seu mobiliario. Sen que 

fose nunca obxecto de estudio ponderado, en certo modo sae por primeira vez do seu silencio 

para sobre todo evocar con ela o capítulo interesante da espiritualidade barroca que viven os 

mosteiros da Ribeira Sacra, na que deben ser tidos en canta escritos místicos como os que de 

ron fama a santa Xertrude. 

M .A.G.G. 
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Desposorios místicos de santa Catarina 

Escola portuguesa, último terzo do 
século XVI 

Este lenzo, de orixe in'certa e incuestionable beleza dentro do contexto 

pictórico galega de finais do século XVI, preséntanos un tema pouco común 

dentro da haxiografía da época; sendo, non obstante, amplamente desenÓleo sobre lenzo 

94,6 x 103,6 cm volvido en Italia e Portugal. 
Baños de Molgas (Ourense), Santuario da 
Nosa Señora dos Milagres A escena organízase dun modo moi sinxelo, non exento non obstante de 

interese. Nun primeiro termo o pintor situou a María co seu Filio e santa 

Catarina, que estende a súa man cara a el, co obxecto de recibir un anel 

que simboliza a unión mística entre ambos. 

Este feito é contemplado, con igual interese, por parte de María e dun anxo situado tras 

a santa mártir. A acción transcorre no medio dunha paisaxe, da que apenas se albisca na distan

cia, cunhas cantas árbores e unha celaxe elemental de solpor. Por detrás da Virxe, como se fose 

unha escena independente, uns personaxes descenden por medio duna escala. Moi probable

mente, xa que o estado de conservación do lenzo non permite facer outra afirmación, trátese 

dunha referencia á sea/a ex Jacob, motivo recorrente dentro da iconografía mariana. 

A súa execución mostra unha forte linearidade derivado do domino absoluto do debuxo sobre 

a cor, reforzada por un ha iluminación que, sen provocar fondos contrastes, acentúa a tridimen

sionalidade escultórica das imaxes. Estas, ao estaren nun primeiro plano, monumentalízanse 

adquirindo un volume e peso excesivos. 

Igualmente son interesantes os principios compositivos que o artista adopta. Partindo dun 

esquema manierista, cuxos modelos deberían buscarse en Correggio, dispón unha trama lineal 

de carácter circular e concéntrica cuxo punto de referencia son as mans do Neno e santa 

Catarina. Tomando como centro de irradiación este punto, pódese comprobar como as olladas de 

todos os personaxes se concentran nel; do mesmo xeito, o brazo dereito da Virxe, o brazo derei

to e o corpo do Neno, a roupa da manga da santa e a disposición das cabezas desta e o anxo 

trazan os diferentes límites do círculo. Esta composición só encontra un punto de fuga na 

paisaxe que se abre ao fondo da escena, o cal, por outra parte, perde peso ao se situar a celaxe 

á altura da cabeza do anxo, actuando máis ben como barreira que trae ao primeiro termo 

as imaxes dos santos. 

Esa idea do monumental, onde chega a percibirse un certo ton heroico, está de acorde co 

pensamento contrarreformista e coa claridade compositiva mencionada con anterioridade. 

Ambos recursos serven para facer presente, asequible, verosímil e palpable o tema do milagre, 

aspecto no que se anuncia o Barroco. A isto habería que engadir que esa mesma monumentali-

[ 



zación ten como consecuencia a xeometrización e conxelación da imaxe, trazo que a finais do 

século XVI e comezos do século XVII permite crear unha arte atemporal, común a boa parte dos 

pintores da época. 

A súa filiac ión portuguesa débese xustificar pala presenza de modelos semellantes noutros pun

tos da provincia de Ourense, en especial nas inmediacións de Verín e Vilar de Sandiás, próximos 

a Chaves. 

J.M.M.M. 
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Terno de defuntos 

Manufactura española (Toledo ?), 

primeiro terzo do século XVII 

Veludo negro, vermello e dourado; 
bordado de aplicación 

Capa pluvial : 130 x 265 cm; capuz: 
43 x 48 cm; dalmática: 101 x 123 cm; 
faldrón: 38 x 54 cm 

Nogueira de Ramuín (Ourense), 
Mosteiro de Santo Esteva de 
Ribas de Sil 

Os ornamentos sagrados dos séculas XVI, XVII e XVIII que albergaron e que aínda conservan 
en parte moitos dos nasos conventos, igrexas e catedrais forman parte importante do naso 
Patrimonio Artístico 

Aínda que nos últimos anos medra o interese por parte dos estudosos e investigadores das 
denominadas Artes Suntuarias, seguen a existir numerosas lagoas no referente ao campo das 
vestiduras litúrxicas, sobre todo en Galicia, onde prima ademais da escaseza de estudios mono
gráficos soore esta materia, a carencia de inventarios previos e unha completa catalogación de 
todas as obras conservadas; labor esta moitas veces dificultada pala falta ou perda de fontes 
documentais (contratos, cartas de pagamento, testamentos, etc.). 

As pezas que actualmente se conservan en sancristías dan constancia da riqueza, calidade 
e beleza de vestiduras e obxectos que no seu día adornaron e embeleceron as celebracións 
litúrxicas. 



/ 

Exemplo disto é este terno de defuntos, formado por dúas dalmáticas e unha capa pluvial, 

do mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil. Está elaborado maioritariamente con fino veludo 

negro e para a decoración do mesmo outras dúas tonalidades deste material; vermello no carpo 

de faldróns e bocamangas das dalmáticas e na orla que adorna a capa, e dourado para os diver

sos motivos decorativos (flores, grilandas, froiteiro), complementados estes co uso de seda de 

cor marfil (caveiras, pétalos, ósos). 

Na execución dos labores utilizouse a técnica do bordado sobreposto ou de aplic¡ición baseado 

no recorte, segundo debuxo previo na tea para formar así os elementos ornamentais que se 

fixan ao fondo da tea con finas puntadas, remarcándose estes para maior gala cun cordón, con

seguindo un maior atractivo e policromía ao aplicar sobre a base do tecido unha ornamentación 

de tonalidade distinta. A estética que segue, tomada da etapa renacentista precedente, baséase 

nunha versión esquematizada e abstracta da típica e intensa decoración "ao romano", segundo a 

evolución que se advirte no primeiro terzo do século XVII. 
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A decoración da capa concéntrase na orla, formada ao tempo por dúas estreitas bandas paralelas 

con decoración vexetal en forma de cinta en espiral e da que nacen sinxelas flores cuadripétalas 

e finos talos en cordón. A banda transversal ou trova que une ambas caídas péchase con broche 

de prata da época . Cabe destacar a ausencia de decoración no capuz que se adorna cuns flacos 

de ouro de inspiración renacentista e con galón de ouro metálico, aínda que non son da época 

senón un engadido posterior (cosidos a máquina). Na confección da mesma, no seu terzo infe

rior, é visible un corte no tecido non disimulado neste caso polo galón. 

Nas dalmáticas, os tarxetóns están delimitados por unha banda con decoración similar á orla da 

capa . Centra a composición dos faldróns una grilanda de flores ou froitos carnosos, semellantes 

a cardos, que a modo de tondo alberga un froiteiro sobre o cal, en composición triangular, se 

dispoñen tres caveiras sobre tibias (representación abreviada da marte e alusión á condición 

perecedoira do ser humano). Aos lados da grilanda aparecen unhas estilizadas formas vexetais 

de talos e volutas, dispostas de forma simétrica e rematadas nunha flor acampanada. Nas man

gas present a formas vexetais colocadas simetricamente a ambos os lados dun eixe marcado por 

motivo de caveira sobre tibia. 

Emprégase un galón de fías de ouro (de comezos do século XX) para marcar as distintas gorni

cións e o perímetro das prendas, pasamanería utilizada así mesmo para marcar os jabastros que 

a modo de grandes tirantes verticais chegan ata os faldróns. 

Debemos sinalar a deficiente conservación dos motivos decorativos (desgaste do veludo doura

do, sedas luidas que apenas se conservan e galón esfiañado) e que o conxuntó vai forrado 

interiormente con tea de fío de época recente. 

Non se coñece o lugar de fabricación deste terno, aínda que posiblemente sexa de factura 

española; de Toledo saíron obras notables de veludo durante os séculas XVI e XVII. 

A temática da marte e temas macabros non faltan na decoración dos ornamentos litúrxicos 

negros, destinados exclusivamente para celebración de cerimonias fúnebres e oficios de Venres 

Santo. Despois do Concilio do Vaticano 11 permítese o uso da cor violeta no canto do negro 

para tales celebracións. 

M.C.S. 



/ 



502 

Mitra 

Manufactura española (?), primeiro terzo 
do século XVIII 

A mitra é una touca alta e aguzada coa que cobren a cabeza os arcebispos, 

bispos e outras dignidades eclesiásticas que teñen o honor de gozar deste 

privilexio nas grandes solemnidades. Ao seren ornamentos correspondentes 

á dignidade episcopal, confeccionábanse con ricas teas, adornándose de 

bordados, pedrerías e apliques de ourivería. 

Damasco de seda; brocado 

Mitra: 41 ,5 x 34 cm ; ínfula : 40 x 7 cm 

Nogueira de Ramuín (Ourense), mosteiro 
de Santo Esteva de Ribas de Sil 

Consérvanse en Santo Esteva de Ribas de Sil, froito da liturxia pontifical, 

dúas mitras do século XVIII. A aquí presente, de damasco de seda en cor 

carmesí, presenta temas de rocallas, formas vexetais de acanto, motivos 

de curva e contracurva, que na súa evolución se mesturan con fíos dourados, definindo así o 

motivo principal e máis fantasioso da peza . Esta vai enriquecida ademais cunha composición 

de carácter vexetal na que participan agrupacións flora is, follas, talos e pequenos froitos como 

bagas, realizados en fíos dourados, azuis, brancas e verdes; constituíndo todo isto un labor de 

brocado. O naturalismo e carnosidade das formas contrastan co feíto de que nalgúns casos as 

cores non corresponden aos que en realidade presentan as flores. Hai que ver nisto un desexo 

de busca do contraste cromático, conseguido coa introdución de certas tonalidades azuis. 

Esta mitra, rematada cun adorno en forma de piña realizado con fíos metálicos de ouro e en 

cuxa base se desenvolve un labor de trenzado, vai forrada con seda da mesma tonalidade có 

damasco e só conserva unha das súas ínfulas (na actualidade está separada). 

O artificioso das formas e a disposición asimétrica dos motivos son as características que ache

gan este tecido aos chamados bizarros, que empezan a despuntar a finais do século XVII, e que 

a partir da segunda década do século XVIII adquiren un certo gusto con tendencia ao rococó. 

Esta clase de tecido, realizado habitualmente en damasco, non é posible asocialo a un país ou 

manufactura determinada, xa que os seus modelos e deseños eran comúns nos grandes centros 

de produción franceses, italianos e españois (Valencia) . 

Finalmente, debemos sinalar que o brocado permite reproducir, pola arte do tecido, decoracións 

que antes requirían un traballo de bordado, o que supuxo un duro golpe para esta técnica. 

M.C.S. 

BIBLIOGRAFÍA 

GoNzALEZ RODRÍGUEZ, M.A., "Ribeira Sacra. Arte", en Ribeira Sacra. Naturaleza. Historia, Arte y Tradición, Caixanova, León, 2001, p. 58. 
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Cáliz-ostensorio 

Obradoiro castelán, primeiro cuarto 
do século XVII 

Bronce sobredourado e esmaltes 

Cáliz: 27, S x B,8 (diám. copa) cm x 16,3 
(diám. pé) cm; cáliz e custodia : 49,8 x 16 
(diám. sol) cm 

Castro Caldelas (Ourense), Santuario da 
Nasa Señora dos Remedios 

1 BRASAS Ec100, J .C., La platería palentina, Palen
cia, 1982, pp. S2-S4. 

2 AZOFRA AGUSTI, E. e SAN ROMÁN, P., "Aportacio
nes a la platería de la diócesis de Ciudad Rodrigo. 
Diez custodias de mano renacentista", en Sala
manca. Revista de Estudios, nº 38, Salamanca, 
(1997) . 

A exaltación do culto eucarístico na España da segunda metade do 

século XVI e durante o período barroco foi consecuencia inmediata da 

Contrarreforma católica derivada do Concilio de Trento. O valor doutrinal 

deste novo impulso destaca a materialización do Sacrificio de Cristo na 

santa misa, no momento da Consagración. Unha das expresións artísticas 

máis ligadas á relixiosidade e ao sentido enaltecedor da cultura do 

Seiscentos é a ourivería sacra . Este especial coidado que a lgrexa da época 

aplica aos obxectos dedicados ao servizo do altar e do cerimonial litúrxico 

auspiciou no século XVII o nacemento de tipoloxías versátiles, caso do 

cáliz-ostensorio, en especial en diocese como Palencial e Salamanca2. 

A forma máis sinxela desta nova tipoloxía nace ao encaixar un viril sobre a 

copa dun cáliz. Neutros exemplos procédese a elevar un templete, máis ou 

menos complexo, sobre a copa da peza. Oeste modo, un vaso sagrado para 

o servizo do altar transfórmase, cando é necesario e para as ocasións preci

sas, en peza de cerimonia : o cáliz devén temporalmente en ostensorio para 
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a exposición do Santísimo Sacramento. A manufactura destas pezas indica unha solución 

funcionalista na procura dun aforro para parroquias de recursos limitados. 

Mostra elocuente de tan práctica tipoloxía é esta notable peza de Castro Caldelas, formada 

por dúas partes independentes -viril e cáliz- que se separan ou superpoñen segundo a función 

desexada. Para a cronoloxía e posible procedencia da obra é fundamental fixarse na súa tipolo

xía, como peza independente, moi semellan~e aos cálices esmoleiros hispanos do século XVII, 

encargados para a festividade da Epifanía e posteriormente regalados polo esmoleiro maior, no 

nome do monarca, ás igrexas que o solicitaban3. Aínda que carece de marcas, punzóns e con

trastes, a referida peza de Castro Caldelas puido ter esta orixe, xa que ofrece o mesmo modelo 

doutros cálices procedentes do obradoiro real de Filipe 1114. Non cabe dúbida de que o carácter 

funcional e económico do cáliz- ostensorio puido facilitar o agasallo para unha parroquia 

necesitada de ambos os obxectos litúrxicos. 

O cáliz apóiase nun pé circular moldurado, dividido en tres zonas diferenciadas e superpostas, 

3 MARTIN, F.A., "Cálices limosneros" , en Reales 
Sitias, nº 62, 1979. 

4 Sirva de exemplo o cá liz esmoleiro do mostei ro 
da Encarnación de Madrid, obra de 1615; véxase 
MARTTN, F.A., "Cáliz de esmolas con Santiago, santa 
Clara, Ecce Horno e Cristo na Cruz", en Santiaga. 
Xelmírez, catálogo da exposición, Santiago, 1999, 
pp. 486-487. 

BIBLIOGRAFÍA 

con espellos ovales e decoración heráldica. Nun dos escudos campa un león 

con dous castelos; no outro hai unha flor de lis con seis dados.-0 hastil é 

de balaústre, con nó de floreiro, e decórase con espellos esmaltados, sobre 

gollete cilíndrico tamén con esmaltes. Sobre este elemento colócase a copa 

semiovoide, con subcopa decorada con gallóns rectos alternando con espe

llos esmaltados. A transformación do cáliz en ostensorio opérase cando 

sobre a copa se encaixa o viril circular, adornado con esmaltes e rematado 

por unha sinxela cruz. 

F.S. 

FERNÁNDEZ OTERO, J.C., GONZÁLEZ GARCÍA, M.A. y GONZÁLEZ PAZ, J ., Apuntes para el inventario del.mobiliaria litúrgico de la diócesis de 
Ourense, A Coruña, 1984, p. 123; S1NGUL, F., Castra Ca/delas na Histaria. Escultura e Ourivería Sacra, Santiago, 2001 , pp. 101-102. 
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Os mosteiros encargaron cruces procesionais que abrían alzadas os cortexos 

sobrios da liturxia que deambulaban cantando salmodias polo claustro ou 

se achegaban ao cemiterio a despedir con responsos aos monxes defuntos. 

E como nas parroquias, a cruz procesional fíxose obxecto litúrxico coidado 

por ser peza exhibida en alto e por tanto obrigatoriamente mirada. 

A cruz do mosteiro, segundo as leis desamortizadoras, pasou ao uso 

parroquial e por isto venturosamente se conserva . Trátase dunha peza de 

alta calidade técnica, dentro dos gustos clasicistas que se impoñen na 

ourivería nas primeiras décadas do século XVII. 

A cruz segue esquemas moi repetidos nese 

contexto: brazos rectos con expansións ovais 

nos extremos, e perillos torneados como rema-

tes. Resaltan nos planos e nas expansións 

rectángulos, colocándose perinolas torneadas 

con pequenas volutas nos ángulos do cuadrón 

coa representación de Xerusalén, buscando 

o enmarque paisaxístico do Calvario. O 

Crucificado de tres cravos é unha anatómica 

escultura correctamente cicelada e modelada . 

No reverso sitúase a Asunción de María, 

seguindo modelos manieristas. O conxunto é 

moi sobrio, dentro da tradición xeométrico 

purista, con motivos herreriáns, alternando as 

superficies lisas con pedras e recadros. A mazá 

componse dun cilindro seccionado en catro 

taboleiros por pilastras esteadas, con resaltes 

que evocan os cabuxóns de esmalte dalgunhas 

destas obras. Na cuberta cupuloide trasdórsan

se costelas e os mesmos resaltes ovais. Nas 

superficies presenta motivos xeométricos 

picados de lustre. 

En xeral, a pratería destes tempo faise depen

dente de obradoiros valisoletanos que alcanzan 

Cruz procesional 

Anónimo Valisoletano, ca . 1613 

Prata sobredqurada; cicelada, repuxada, 
fundida 

Cruz: 55 x 55 cm; macolla: 29 x 15,5 cm 

Nogueira de Ramuín (Ourense), igrexa 
parroquial de Santo Estevo de Ribas 
de Sil 
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un alto prestixio. Tratándose dunha abadía beneditina é moi explicable a vinculación coa cidade 

castelá xa que alí se reunía o Capítulo da Congregación beneditina de Valladolid; a onde acudían 

os abades trienalmente pudendo esta ocasión permitir a encarga a algún dos importantes 

mestres prateiros, que nas primeiras décadas do século XVII teñen documentado o obradoiro. 

A un deles deberase, xa que nos encontramos cun modélico exemplar manierista que ten moitos 

paralelos en obras valisoletanas. Pode que se realizase nun dos abadengos do Padre Juan 

Muñoz (1611-1613 e 1617-1621 ), que foi ·especialmente coidadoso co patrimonio de Santo 

Esteva onde morreu. 

Así pois, encontrámonos ante un exemplar culto de procedencia cortesá, que é posible que 

supuxese no contexto auriense un punto de referencia para outras cruces que adoptan a mesma 

estética, aínda que foi encargado a ourives locais. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFlA 

BRASAS Ec100, J .C., La platería vaffiso/etona y su difusión, Valladolid, 1980; GONZÁLEZ GARClA, M.A., Cruces alzadas en honor del Señor 
Santiago en fa diócesis de Ourense, Xunta de Galicia, Xacobeo 99, Santiago de Compostela, 2000. 
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Cruz procesional 

Benito Arias Carralbal (Ourense), 
ca. 1780 

Prata sobredourada; cicelada, repuxada e 
fundida 

63,2 x 42,4 cm; macolla: 63 x 17 cm 

Punzóns: CAR/BAL; torre, león e espada 
da cidade de Ourense 

Castro Caldelas (Ourense), igrexa 
parroquial de Santa Isabel 

Polo significado e representatividade que ten, a cruz procesional é peza 

que se traballa con especial esmero e encargo que se procura que faga 

o máis prestixioso dos prateiros accesibles á economía de cada parroquia. 

Sorprende a calidade destas obras no conxunto da arte auriense, que 

supón uns obradoiros preocupados pola calidade, adaptándose e incorpo

rando as novas linguaxes decorativas que logran mantera pratería auriense 

en actividade; aínda que destacan dous momentos, o século XVI e 

a segunda metade do século XVIII, no que se fai necesaria a substitución 

por grave deterioro de moitas cruces. Neste contexto débese CC?locar a 

cruz de Castro Caldelas, cuxo autor, tanto 

da árbore como do pé, é sen dúbida, polos 

punzóns que ostenta, o prateiro Benito 

Arias Carralbal, aínda que en ocasións 

o seu apelido foi interpretado como 

Carballal. Documéntase traballando en 

Ourense polo menos dende 1752, ano no 

que figura empadroado no Catastro de 

Ensenada, ata 1784, cando realiza uns 

cetros para a catedral, institución á que 

estivo vinculado como prateiro oficial, o 

que tamén avala a súa importancia. 

A cruz de Caldelas repite un tipo de gran 

desenvolvemento vertical pola altura da 

macolla, dividida en dous corpos, profusa

mente decorada, con partes sobredouradas 

e perfil sinuoso, e con peóns, "eses" e raios 

que complican máis os contornos. Todas as 

técnicas ouriverías póñense ao servizo 

dunha arte que, se xa por si mesma está 

chea de prestixio, aínda o está máis pola 

coidada técnica que distingue tanto a 

Carralbal como aos demais ourives aurienses 

do momento, Ortiz, Feijoo ou Armesto. 

A tipoloxía desta cruz alcanza un notable 
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éxito se atendemos ao amplo catálogo delas que coñecemos; ademais é propia dos obradoiros 

ourensáns. 

lconograficamente mantén esquemas do pasado, con temas inescusables nunha cruz como o 

Crucificado de tres cravos coa evocación gravada de Xerusalén como fondo no cuadrón circular, 

unha advocación ou devoción da parroquia, e na macolla, os apóstolos. Son pezas sobrepostas, 

fundidas e douradas. O feito de que no reverso desta cruz se utilice como modelo de Inmacu

lada a que leva ao Nena nos brazos, xa nese tempo en desuso, permite su por que poden ser 

pezas aproveitadas -da cruz anterior ou que no obradoiro de Carralbal se conservaban os moldes 

e se seguían a fundir. 

O resultado desta cruz, que se pode datar cara a 1780 pala súa relación con outras, é harmo

nioso e de marcada beleza, o que acredita ao seu autor, que tamén exerceu de fiel contraste 

da cidade de Ourense, como un prateiro merecedor de interese e de estudios ponderados dos 

que carece. 

M.A.G_.G. 
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Sagrario ou relicario 

Anónimo Valisoletano, 1632 

Prata repuxada; cicelada, labrada e 
torneada 

Do enxoval litúrxico que se salvou da tormenta desamortizadora, quedan en 

Xunqueira de Espadanedo algunhas pezas de ourivería como a cruz proce

sional, varios cálices e un sagrario ou relicario de prata, que é peza de tipo

loxía singular, un unicum polo menos na ourivería auriense e dunha calidade 

técnica notable. 

50 x 25 x 25 cm 

Xunqueira de Espadanedo (Ourense), 
igrexa parroquial de Santa María 

O uso ou funcionalidade desta obra non está claro; puido destinarse a 

conter unha reliquia ou quizais se trata dun sagrario para o monumento do 

Xoves Santo. Está datado en 1632, e esta cronoloxía cadra perfectamente 

co estilo clasicista de sobria decoración que se impón na ourivería do primeiro terzo do século 

XVII. Hai unha evidente influencia da arquitectura herreriana, xa que a peza se dispón a modo 

dunha arquitectura, coas súas pilastras, entaboamento, cúpula e pináculos, comportamento por 

outra parte moi repetido no deseño de sagrarios, que se dispoñen a modo de rigorosas maque

tas de templos, atendendo a todos os elementos propios dunha arquitectura. 

Non presenta marcas de prateiro nin de localidade, pero cabería pensar nun obradoiro de 

Valladolid, onde nestes tempos se impoñen obras deste estilo e moi explicable dadas as 

relacións dos monxes tanto beneditinos como cistercienses con aquela cidade. En Xunqueira 

acredita esta posibilidade un fermoso cáliz punzonado por un prateiro valisoletano Pedro 

Garrido. Dende lago o escudo cisterciense que ostenta declara que foi encarga ex profeso 

dos monxes. 

Sobre un ha base rectangular levantada por catro patas torneadas dispense un carpo prismático 

con porta e chave. Na fronte leva gravado o escudo da Congregación cisterciense de Castela, 

corcado e con adornos en forma de "C' e esteos. Este tipo de decoración gravada formando 

diversos entrelazas repítese nos ángulos da porta, na fronte da base e no tambor da cúpula 

semiesférica, que remata o sagrario con adorno de peóns nos cantos e unha cruz lisa como 

remate final. É unha obra de fina execución e moi fermosa dentro da sinxeleza de liñas. 

M.A.G.G. 
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Pranchas calcográficas 

con temas cistercienses 

Jusepe Martinez (Roma), 1624 

Prancha de cobre; gravada e burilada 

29,6 x 20,S cm; 27 x 18 cm 

Baños de Molgas (Ourense), Museo 
"Devanceiros" do santuario da Nosa 
Señora dos Milagres 

Moi grata foi a sorpresa o ano 1998 ao descubrir entre as pezas que se reu
niran no acabado de crear museo do Santuario dos Milagres dúas pranchas 
con motivos cistercienses. Non consta cando chegaron a este lugar, que 

nada ten que ver coa orde, podería ser que fosen achegadas por algún 
Padre Paul dende calquera xeografía, dada a mobilidade destes, ou que 
chegasen dende algún dos mosteiros do Cister próximos ao santuario, como 
son Xunqueira de Espadanedo ou Montederramo, tras a desamortización. 

Aínda que a encarga das mesmas debeu partir das altas instan_cias da orde, 

como sinala a dedicatoria dunha delas. 

Unha delas representa aos fundadores da Orde do Cister e san Bernardo como vencedores da 

herexía, que representada nunha figura núa xace aos seus pés. Na parte superior lese: OFICll S. 
INQUISITIONIS CONTRA PRAEVITATEM HAERETICAM PRIMI FUNDATORES EX ORDINE 

CISTERCIENSIS. No dorso da prancha hai un intento errado do mesmo tema e a sinatura, 

Julepe Martinez Fecit. 

A outra representa o milagre de san Famiano (1090-1150), facendo manar unha fonte en 

Gallese (Italia), a onde se retirou este peregrino alemán despois de pasar varios anos como 
monxe en Oseira, mosteiro aludido na inscrición como "próximo ao río Miño". O gravado repre
séntao no intre de bater a rocha. Acompáñano outros cinco personaxes, dous deles en actitude 

de tomar a auga. 

Tamén vai asinada como é uso losephus Martinez. In - Superiore Licentia Romae. E reitérase a 

autoría na seguinte dedicatoria situada na parte inferior: "S. FAMIANVS. Monachus Cistercien 
apud Hispanos, in Monasterio ad ripam Minii fluminis consito, post modum urbi Galleéis in Italia 
Patronus, ab Adriano lv in numero sanctor. relatus Anno Doni 1154. Rmo. P. Fr. Valeriana de 
Espinosa, S. Theologiae Magistro, Ordinis S. Bernardi da Observancia Reformatori Genera/is 
Abatí S. Maria de Palazue/o etc. Dno suo colendus?. losephus Martinez cesaraugustanus 
inventor, grato animo consacrat. Romae 26 septembris anno 1624. 

Se a calidade do debuxo e do gravado era evidente, a importancia destas dúas pranchas se acre
céntase por ser debidas a un dos máis grandes pintores e t ratadistas do século XVII español, o 
zaragozano Jusepe Martínez (1600-1682), cuxa actividade como gravador é tamén moi notable. 

É durante a súa estancia en Roma cando realiza gravados de carácter haxiográfico, moi en con

sonancia co espirito contrarreformista . É coñecida a serie que realizou para os mercedarios con 
escenas da vida de san Pedro Nolasco, ao modo doutros repertorios de santos que circulaban 
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con éxito contando as vidas de san Bieito e de san Bernardo e cuxa influencia na historia da 

arte é moi notable. 

Non sabemos se estas dúas pranchas son encargos puntuais ou forman parte dunha serie máis 
longa, que polo de agora descoñecemos. Dado o interese que suscita este artista sería bo iniciar 

algún camiño de investigación. 

Do gravado de san Famiano consérvase na Biblioteca Nacional de Madrid un debuxo preparato

rio que procede da antiga Colección Carderera e que hai que datar en 1624, corrixindo a data 
1636 que se propuxera en inventario de debuxos. 

M.A.G.G. 
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