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Celanova foi a grande obra fundada por san Rosendo, un mosteiro construído na tranquilidade dun
val para vivir unha existencia cenobítica, afastada dos negocios do mundo e baseada no retiro, o tra-
ballo e a oración. Rosendo non aspiraba a ter máis obrigas episcopais nin señoriais. Pola contra,
desexaba formar un fogar retirado, unha comunidade monástica guiada por un abade experto, como
foi Franquila, que acababa de chegar de Ribas de Sil. Rosendo, bispo mindoniense, administrador
da diocese de Iria-Compostela, legado do rei de León para poñer orde nas disputas entre galegos, só
devecía retirarse a Celanova, ao mosteiro soñado por el e súa nai, Ilduara, que foi tamén fundadora
dun cenobio feminino en Vilanova dos Infantes.

AAss  tteerrrraass  ddee  OOuurreennssee  nnaa  ééppooccaa  mmoozzáárraabbee

Esta exposición, a terceira do proxecto Rudesindus, está deseñada pensando en Celanova e os seus
priorados, o legado de Rosendo e a súa canonización en 1172. Por iso ten en conta, na súa primei-
ra parte, o territorio do sur de Galicia, onde xermolou a semente rosendiana e tamén as terras de
Portugal e León vinculadas á súa memoria.

A cultura mozárabe no noroeste ten unha abondosa representación nas terras de Ourense
neste século X no que viviu san Rosendo. Ademais de Celanova e a súa capela de San Miguel –xoia

44
RRoosseettóónn  ddaa  ccaatteeddrraall  ddee

MMoonnddooññeeddoo,,  ssééccuulloo  XXIIIIII

Fragmento de modillón de Vilanova dos Infantes, segundo terzo do século X. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense 
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da arte hispanocristiá do século X–, Galicia atesoura en vilas e museos un rico patrimonio anterior
ao ano 1000. A exposición acolle varias pezas senlleiras e pouco coñecidas, procedentes da arqui-
tectura de diversos templos e conxuntos monásticos. Estes son os casos de Vilanova dos Infantes,
representado por un modillón que sostiña un beiril da desaparecida igrexa; Amoeiro, Santa Uxía e
San Miguel do Canal, os tres presentes na mostra a través de varias ménsulas; ou San Xés de Fran-
celos, célebre conxunto próximo a Ribadavia, do que presentamos unha imposta e unha ménsula. 

Os testemuños escritos do século X galego, sobre todo as inscricións e dedicacións en pedra,
son un reflexo da mentalidade e, en moitos casos, da relixiosidade daquel tempo auroral. As lápidas
de Santa Baia de Berredo e do oratorio de San Miguel de Celanova, que se atopa na mesma capela,
son dous exemplos destas inquietudes inspiradas pola idea da transcendencia. 

E, finalmente, están tamén presentes as cruces anicónicas –sen a presenza do Crucificado– de
tradición asturiana, pezas de pedra do século X como as de Amiadoso, semellantes ás cruces das
murallas de Oviedo ou de Torres de Oeste (Catoira, Pontevedra). Derivan do símbolo da monarquía
ástur, a cruz grega anicónica co alfa e o omega –lembrando a idea de que Cristo é o principio e a fin
de todo–, representada na mostra pola réplica da cruz exvoto levada a Compostela en 874 polos reis
Afonso III e Ximena. Esta peza de ourivería altomedieval desaparecera da catedral de Santiago hai
un século, pero entre os anos 2003 e 2004 fíxose unha réplica en ouro e pedrería, elaborada con
gran fidelidade.

AA  oobbrraa  ddee  ssaann  RRoosseennddoo  nnoo  mmoonnaaccaattoo  aauurriieennssee..  CCeellaannoovvaa  ee  ooss  sseeuuss  pprriioorraaddooss

A segunda parte da exposición lembra a pegada secular de San Salvador de Celanova e dos mostei-
ros que dependían da casa nai na vida cultural do noroeste. 

Cruz de Santo Adrián de Amiadoso, século X. Museo Arqueolóxico 
Provincial de Ourense

Fragmento de ménsula de San Miguel do Canal, século X. 
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
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Nun primeiro momento faise unha reflexión sobre os obxectos de luxo e os libros que posuía
unha familia aristócrata e culta do século X como a de Rosendo. Entre os códices doados a Celano-
va polo santo destaca o Itinerario de Exeria, monxa galega do século IV que peregrinou a Terra Santa
e deixou neste texto unha rica descrición de Santa Catarina do Sinaí, Xerusalén e outros Santos Lu-
gares, e das cerimonias litúrxicas que alí se desenvolvían. Rosendo e súa nai Ilduara tiñan, polo
tanto, un coñecemento preciso destas paisa-
xes sacras, evocadas na exposición a través de
pezas de Terra Santa dos séculos IV-VII: un-
has pequenas cruces-relicarios feitas en
bronce ou prata, varias cerámicas –unha lu-
cerna e un ungüentario– procedentes de
Xerusalén, e un relevo en madeira renacen-
tista que representa a santa Catarina
transportada por anxos ao Monte Sinaí.

En canto aos obxectos preciosos im-
portados de al-Andalus –tecidos, marfís,
cristal de roca, etc.–, ligados á calidade de vida
da aristocracia galega do século X, hai no pro-
pio Tesouro de San Rosendo unhas figuriñas
de xadrez de cristal de roca, procedentes do
califato fatimita de Exipto, semellantes ás que
forman parte do Xadrez de San Xenadio,

Réplica da cruz doada en 874 polo rei Afonso III á basílica compostelá. Obradoiro Ángel, S.L:, Santiago,
2003-2004. S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Santiago de Compostela

Ungüentario. Palestina, séculos VI-VII. Museo das Peregrinacións,
Santiago de Compostela
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pezas do século X feitas en marfil, e procedentes de Santiago de Peñalba (León). As terras leonesas,
espazos de fronteira a principios do século X, tan vinculadas á Galicia de san Rosendo, tamén están
presentes co seu principal mosteiro, San Benito de Sahagún, en concreto cun capitel mozárabe de
mediados do século X, de mármore, que fala da calidade dun edificio equiparable a Celanova en po-
der e prestixio.

Os edificios que compuñan o mos-
teiro de San Salvador de Celanova
renováronse na época románica e despois
durante os séculos XVI-XVIII. De toda a
Idade Media subsisten só a capela de San
Miguel (século X) e parte da torre da igre-
xa (século XII), do Renacemento queda a
planta baixa do claustro procesional, e ba-
rrocos son a actual igrexa e o piso alto do
claustro, ademais doutras partes e do
amoblamento do templo: retablos, coro
baixo, órgano, imaxes, etc.

A exposición revaloriza unha serie
de cabezas de pedra que formaron parte
da decoración renacentista do mosteiro,
así como unha escultura sedente –algo
maltreita– do santo fundador, labrada no
século XVIII. 

En canto a outros mosteiros fun-
dados por Rosendo –varios deles baixo a
advocación de san Salvador–, e vincula-
dos a Celanova, a mostra presenta nesta
segunda parte unha rica colección de

77

San Rosendo abade, oratorio de San Miguel e
Cruz do Gólgota. Cadeirado baixo do coro 
barroco, ca. 1717. Igrexa mosteiral de 
San Salvador de Celanova

Capitel prerrománico de Santa María de Mezonzo, século X. Museo Arqueolóxico
e Histórico do Castelo de Santo Antón (A Coruña)
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Imaxe relicario de san Rosendo.
Salamanca, 1756. Museo da 

Catedral de Ourense
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Antiphonarium Monasticum. Anónimo, séculos 
XII-XIII. Procedente do mosteiro de San Salvador de

Celanova (?). Arquivo do mosteiro de Santo Domingo
de Silos (Burgos)

Capa do terno renacentista, século XVI. 
Mosteiro de San Salvador de Celanova

Relicario de san Rosendo. Obradorio compostelán, 
segundo terzo do século XVIII. Colexiata de Santa María
de Iria Flavia, Padrón (A Coruña) 
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pezas procedentes dos priorados, de di-
versa cronoloxía e tipoloxía. Hai, por
exemplo, pezas altomedievais como un
frontal de altar de San Pedro de la Nave
(Zamora), da segunda metade do século
VII ou inicios do VIII, e dous capiteis do
X procedentes de Santa María de Me-
zonzo (A Coruña); do románico hai un
remate de cruz de finais do XII ou ini-
cios do XIII, procedente do mosteiro
de Santo Tirso (Portugal), feita nun
obradoiro de Limoges –ou nun hispano-
lemosino–, atopado en escavacións
arqueolóxicas no monte Córdova e con-
servado no Museo Municipal Abade
Pedrosa; e, xa de tempos modernos,
preséntanse unha imaxe de san Rosendo
da igrexa de Santa Baia de Berredo e un
cáliz de prata doado en 1769 ao mostei-
ro de Celanova por Francisco Galindo,
bispo de Ourense, conservado na igrexa
de San Martiño de Candás.

Finalmente, esta parte da mostra
remata cunha excelente imaxe-relicario

en prata do santo fundador de Celanova, encargada polo mosteiro a un prateiro salmantino en
1756, e hoxe conservada no Museo da Catedral de Ourense.

AA  hheerrddaannzzaa  ddoo  ssaannttoo

A terceira parte da mostra presenta, na sancristía da igrexa de Celanova, un conxunto de pezas
que enriquecen un espazo, xa por si mesmo magnífico, cos seus mobles, pinturas e demais ob-
xectos. Hai, non obstante, pezas expostas que reforzan o sentido deste espazo, como o códice
chamado Antiphonarium Monasticum, dos séculos XII-XIII, procedente do Arquivo do Mos-
teiro de Silos, ou o suntuoso terno renacentista –capa, casula e dalmática– da propia igrexa de
San Salvador de Celanova.

Un dos elementos máis significativos da herdanza do santo son as súas reliquias, custodiadas
na arca de prata do retablo maior e no retablo relicario da sancristía, coas que dialogan un relicario
de san Rosendo, de prata barroca, chegado da colexiata de Iria Flavia, e outro denominado Relicario
de San Rosendo e San Torcado, da segunda metade do século XVI, de prata sobredourada, coas mar-
cas dos prateiros de Ourense.

1100

Relicario de san Rosendo e san Torcado. Lope, 
segunda metade do século XVI. 
Museo da catedral de Ourense
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Ara portátil do Tesouro de San
Rosendo, ca. 1105. Museo da

Catedral de Ourense 

Cáliz do Tesouro de San Rosendo, século XII.
Museo da Catedral de Ourense

Caixa mourisca na que se conservan as
pezas de xadrez fatimita, século XIII.
Museo da Catedral de Ourense
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Pero, con todo, esta parte da exposición está protagonizada pola bula de canonización de san
Rosendo (1172), custodiada na Hispanic Society of America (Nova York), e polo magnífico con-
xunto de pezas, de distintas épocas (séculos X-XV) e materiais –prata, marfil, pedras e tecido–,
coñecido como Tesouro de San Rosendo. Estes materiais preciosos asumen a categoría de reliquias
do santo fundador: a mitra de finais do XII ou principios do XIII, o remate de báculo de marfil, do
século XII, o cáliz de prata, tamén do XII e un dos poucos que subsisten en España, a patena de pra-
ta dourada, do século XV, as oito pezas de xadrez de cristal de roca fatimita, do século X, os tres
peites litúrxicos do XII ou principios do XIII, a magnífica ara portátil de pórfiro verde e prata dou-
rada, feita na Compostela de Xelmírez sobre o 1105, o anel altomedieval que puido ser de san
Rosendo, cunha pedriña romana na que se representa o deus Xúpiter, e outros dous aneis con ca-
buxóns de cristal de roca, e unha caixiña de madeira do século XIII.

E por último, de especial relevancia son os textos medievais que documentan feitos notables
na historia celanovesa, como a Vida de San Rosendo, escrita no século XII polo monxe Ordoño de
Celanova; e documentos de doazóns de reis e nobres ao mosteiro, destacando tamén as súas pro-
piedades e privilexios. Do século X son o denominado In ripa Silis, datado en 978, e outro de 976,
de Santa Cristina de Ribas de Sil, ambos os dous do Arquivo catedralicio de Ourense. Entre os sé-
culos X-XII fíxose o célebre Tombo de Celanova; este códice compila privilexios e doazóns, como
a propia e moi célebre Doazón de san Rosendo, peza fundacional para a historia de San Salvador de
Celanova.

AA  ccuullttuurraa  mmoozzáárraabbee

Finalmente, antes de achegármonos a ver a peza estrela da exposición, a capela de San Miguel de
Celanova, en cuxo interior se recolleu moitas veces san Rosendo –e un gran número de abades e
monxes ao longo da historia do mosteiro–, a mostra ofrece nun espazo especialmente deseñado
unha serie de audiovisuais, interactivos e documentais nos que tamén se emprega a realidade vir-
tual. Todos estes elementos axudan o espectador a comprender mellor o tempo e a cultura do
século X, a era de Rudesindus.

1122
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Capela de San Miguel de Celanova
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