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O estudo e a investigación sobre a arte beneditina
nos Camiños de Santiago é o eixe central dun proxecto que xa se ten consolidado
como un dos referentes para a documentación sobre os complexos monásticos da
orde beneditina durante a Idade Moderna. Nesta terceira entrega de Opus
Monasticorum a análise céntrase no mosteiro de San Xulián de Samos. A
recompilación de artigos aborda a historia do centro monástico e a súa repercusión
na arte e na cultura. A estreita vinculación do mosteiro samonense co Camiño de
Santiago singulariza a súa historia e a evolución que sufriu ao longo dos séculos.
Os aspectos artísticos, arquitectónicos, socioeconómicos e políticos entremézclanse
no devir deste epicentro da cultura monástica e analízanse polo miúdo nesta obra a
través da contribución de máis dunha ducia de expertos e investigadores. En San
Xulián de Samos. Arte e Historia nun mosteiro. Opus Monasticorum III recóllense os
aspectos que caracterizan a arquitectura benedictina a través dun exemplo vivo;
repásase a vida cotiá dentro dun centro monacal e tamén o patrimonio que
manexaban os monxes que habitaron o mosteiro; así mesmo afóndase no
patrimonio pictórico e escultórico samonense e nas biografías e obras de aqueles
que contribuíron a consolidar o legado arquitectónico e patrimonial do mosteiro.
No apéndice documental recóllense referencias documentais de arquivos vinculados
con San Xulián de Samos que se conservan noutras dependencias externas e que
aportan información fundamental para a total comprensión da vida e da historia
dentro do mosteiro e fóra do seu ámbito de influencia.
Esta recompilación de carácter interdisciplinar servirá, xa que logo, para afondar
aínda máis no estudo do monacato galego e para extraer da súa lectura e análise
novos camiños para investigar. A pegada que a cultura monacal deixou en Galicia e
o seu abondoso e rico patrimonio artístico ben merecen un estudo pormenorizado
para a súa posta en valor patrimonial e artística e para a difusión e coñecemento
daqueles tesouros que posúe.
O Mosteiro de San Xulián de Samos é unha das xoias que se poden admirar ao facer
o Camiño de Santiago. Constitúe un deses segredos que temos que manter e que
nos identifica como Primeiro Itinerario Cultural Europeo. O seu estudo e
investigación levaranos a aprezar verdadeiramente o seu valor e a este cometido
contribúen publicacións como esta.
Rubén C. Lois González
Director Xeral de Turismo
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O mosteiro de Samos como proceso de investigación
Ángel Sicart Giménez
Universidade de Santiago de Compostela

Este estudo foi realizado dentro do marco do proxecto de investigación
financiado pola Xunta de Galicia: O patrimonio artístico monástico.
O seu estudo e xestión como valor potencial no sector turístico e no
desenvolvemento comarcal (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)
(Código PGIDIT06 PXIB2101013PR)

A historia do monacato no noroeste peninsular sempre suscitou un especial interese por
parte dos investigadores das múltiples arestas que presenta o cristianismo desde a súa
implantación na antiga provincia romana da Gallaecia. Aínda hoxe son abondosos os interrogantes que formulan os escuros comezos premonacais na vella Hispania, pois se o mundo
cristiano principia a súa andaina entre brétemas difíciles de despexar, o soporte que para el
supuxo o eido dos moteiros pérdese entre vagas referencias e intuicións que, na maior parte
dos casos, non pasan de selo.
A documentación textual propón, desde épocas temperás, termos que anuncian novos
horizontes, como a palabra monachus, empregada a finais do século IV no Concilio de
Zaragoza, ou monasterium, fixada en 410 polo clérigo Baquiario, formado probablemente nos

San Xulián de Samos
[Fondo fotográfico
do mosteiro].
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círculos dun centro de tanta relevancia como Braga, indicativo todo iso do pulo que empeza
a xerarse á sombra de movementos entendidos daquela como heréticos, cando o priscilianismo propugnaba cambios radicais no cristianismo, e cuxa sombra se alongou por centurias.
Do mesmo xeito, desde a ortodoxia comezan a perfilarse as primeiras regras monásticas xa en
épocas temperás, da man de Agostiño de Hipona, Martiño de Braga, Isidoro de Sevilla ou
Frutuoso, e que serán sometidas a interpretacións e adaptacións interesadas, esperando a
chegada da Regra de San Bieito, que virá a pór orde en tantos centros espallados no mundo
rural de Occidente.
No primeiro espertar cenobítico son poucos os asentamentos no noroeste peninsular, xa
que en época do dumiense quizais non fosen máis de doce os distribuídos entre o Douro e o
Miño; é posible que xa daquela o mosteiro de Samos fose algo máis que un proxecto.
Historiadores do pasado aférranse a iso a través de novas, nomes e inscricións nos que se
quere ver luz dentro da escuridade dos inicios, desde o Sámanos ou Samonense, estudado
polo padre Sarmiento, á inscrición que Risco na súa España Sagrada di que foi coñecida en
1753 e que fala dunha restauración realizada a mediados do século VII por Ermefredo, bispo
de Lugo.
En todo caso, si é certo que os primeiros séculos, ata a chegada da madurez á Idade
Media, o mosteiro de Samos viviu entre as luces e as sombras, entre épocas de deserto habitacional a outras de restauracións, mesmo algunha, disque, realizada por monxes cargados
dunha ortodoxia que na Córdoba islámica resultaba incómoda, ademais de constatar momentos de indubidable prestixio, como cando en 768 o futuro Afonso II foi protexido e educado
entre os seus muros durante un tempo, mentres as turbulencias políticas en terras ástures se
resistían a amainar.
Faise evidente que xa desde estes primeiros séculos o mosteiro de Samos se ía cargando
de historia de seu, e formaba parte daquela que o rodeaba por peso específico e influencia
no mundo eclesiástico. Unha vez adoptada a Regra beneditina foi o cenobio dotado con máis
personalidade e independencia, e os seus monxes negros mantiveron secularmente unha institución diferente dentro da ortodoxia, cun incuestionable poder territorial, só rachado, como
o propio mosteiro, por unha tendenciosa exclaustración que supuxo a perda dun patrimonio
cultural de primeira orde, pero non a súa desaparición, pois como aconteceu nos primeiros
séculos renaceu para seguir vivindo.
Con estes alicerces comeza a construírse para o mundo do estudo e a investigación un
longo camiño na procura de novas, testemuñas e argumentos que permitan coñecer o periplo do mosteiro de Samos ao longo dos séculos, desde a Alta Idade Media á Moderna, tras a
súa incorporación á Congregación de Valladolid e o esplendor barroco, así como o desastre
da exclaustración e o seu posterior rexurdir, cun traxecto, mesmo entre chamas, que aínda
segue cara ao futuro.
Ás veces, unha nota, a nova curta, outra marxinal ou unha aproximación histórica filla do
seu tempo, deixan o nome de Samos nun contexto que para a investigación de hoxe son valiosas testemuñas dunha gran tea de araña que practicamente hai poucos anos que se comezou
14

a tecer. Neste sentido, o século XVI proporciona exiguas novas, sendo simplemente curiosa
aquela do licenciado Molina que, en 1550, puxo no relicario samonense a cabeza de santo
Eufrasio, que buscará con afán de rapina en 1572 Ambrosio de Morales e sen grande éxito,
quizais por astucia cenobial, non se sabe se tamén xeradora do comentario do clérigo sobre
os fondos patrimoniais do centro: “Non teñen Reliquias, nin libros, nin enterramento Real,
nin fan outra cosa de sufraxios máis do común da Orde”.
Non obstante, vai ser o século XVIII o verdadeiro descubridor da historia de Samos, ou
polo menos verá en letra impresa como o seu pasado comeza a ser obxecto de estudo e atención por parte de investigadores, como os citados Sarmiento e Risco, que porán a súa atención no rico legado documental que paseniño irán fiando abades, monarcas protectores ou
dereitos patrimoniais que xa en pleno corazón do século XII puñan baixo o control do mosteiro máis de cen igrexas.
Este século da Ilustración, cargado de reformas e novas propostas intelectuais, coincidirá co punto culminante dun longo proceso que deixará constancia do esplendor e poder do
mosteiro e que, dalgún xeito, atraeu a atención daquel excepcional pensador beneditino que
foi o padre Sarmiento. A súa xa imponente fábrica, con importantes intervencións no século
XVII, tamén neses tempos era impulsada en urxentes obras pola propia congregación, que
tiña como norma xa habitual reformar e crecer, pois debía ser a imaxe da magnificencia
dunha orde que no relixioso e o político contaba cun importante peso específico. Nestes
momentos Samos representaba algo máis que un mosteiro no que se practicaba o ora et labora dos monxes bieitos.
Malia todo iso, a acentuada crise económica de finais de século e comezos do XIX, non
só freou proxectos, senón que dá a impresión de que dalgún xeito o mundo da investigación
perdeu o entusiasmo de anos precedentes e os traballos retardáronse e xiraron sobre o xa
coñecido. Porén, o que puidera ser circunstancial vaise converter nun árido campo da man
da Desamortización.
O espallamento ou perda documental e o abandono do mosteiro ata 1880 crearon unha
gran paréntese no mundo da investigación. Máis alá de tímidas aparicións en revistas culturais ou xornais, non é ata moi avanzado o século XX cando comezaron a retomarse devagar os
traballos encamiñados a pescudar sobre novos aspectos do pasado de Samos.
Os comezos están nos fondos dos arquivos, nas buscas de novos datos e achegas, desde
a Idade Media ata o século XIX. Nun primeiro momento foron as páxinas do Boletín de la
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo as que acolleron estes traballos desde
a segunda década do século pasado, documentos xa coñecidos e outros novos, e case sempre
da man de monxes arquiveiros do propio mosteiro samonense, quen tamén foron os responsables de escribir os primeiros textos onde se recollía a historia do cenobio.
Ata hoxe a documentación da época medieval ocupou un bo número de investigacións
que se iniciaron na década de 1940 e continuaron en anos sucesivos de forma teimosa, dando
a coñecer mellor non só os séculos dos comezos, senón as centurias do XII e XIII, e ofre15

cendo un panorama certamente preciso do outro gran período samonense. Fronte a iso, son
tamén interesantes os estudos da época moderna; chama a atención como os abadoloxios non
comezaron a ser publicados ata 1968.
As novas sobre arquitectos e obras van ser punto de atención moi cedo por parte dos estudosos. A fábrica vai medrando paseniño, á vez que modifica o existente. Aínda que é pouco
o que se coñece do período románico, polas novas intúese a importancia dunha arquitectura que en procesos aínda pouco investigados se vai ir substituíndo por unha nova e diferente, pero que borrará as cicatrices do anterior. Sobre estas bases púidose prestarlle unha especial atención ao encontro entre arquitecturas de épocas diversas.
O certo é que a complexidade da arquitectura de Samos fai que non se aborde ata 1947,
desde unha planimetría rigorosa, o encerellado percorrido dunhas construcións que van creando a imponente fábrica, e todo iso para deixar no aire abondosas cuestións que ata épocas
recentes non empezaron a responderse. Grazas a minuciosos estudos máis recentes, comezaron a porse as bases de interesantes propostas para poder explicar unha suma de partes que
pouco a pouco foron constituíndo un todo que sabemos inacabado, ao tempo que deixaron
sen contestar preguntas que non tardarán en revelarse.
Obviamente, mención á parte merece a pequena capela do Ciprés, sen dúbida vinculada ao
mosteiro e probablemente antiga igrexa monacal, cos seus bancos corridos para os monxes e
cunha aparente modestia arquitectónica que hai que entender no contexto do que fisicamente
debía ser un cenobio no século X do occidente peninsular. Fixéronse estudos e relacionouse con
capelas próximas da época, non obstante hai cuestións aínda non coñecidas dabondo.
A innegable relevancia da arquitectura semella que ocultou durante anos o interese dos
investigadores por outras manifestacións artísticas. De feito, a escultura no mosteiro de
Samos, coa perspectiva do coñecido ata o de agora e o que se intúe que pode achegar aínda,
é o fiel reflexo da magnificencia da súa arquitectura. Parece evidente que esta tiña a obriga
de esixir que os grandes espazos da igrexa, así como as abondosas capelas se cubrisen con
retablos e esculturas que dignificasen o lugar.
O exhaustivo estudo da documentación, practicamente iniciado hai menos de corenta
anos, comezou a dar a coñecer obras e artistas que permitían introducir a escultura barroca
samonense nun contexto peninsular, á altura das grandes achegas desta época. Ao seu carón
comezaron a xurdir pintores, e con todo iso iniciouse un mellor coñecemento do que, dun
xeito xeral, representaba o mosteiro de Samos.
Chegados a este punto, a investigación sobre o cenobio debía reorientarse e abrir un novo
proceso destinado a agrupar o coñecido ata o de agora, tomalo como un punto de partida e
explorar novos camiños para despexar tantas dúbidas formuladas. Só un estudo global e con
carácter unitario pode facelo posible, e para iso precísase un equipo de investigación interdisciplinar que logre acadar os obxectivos propostos. Neste sentido este libro é a terceira
etapa dun camiño comezado en 2005 con Opus Monasticorum. Patrimonio, arte, historia y
Orden, ao que lle seguiu en 2006 Arte benedictina nos camiños de Santiago. Opus
Monasticorum II.
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O mosteiro só se pode entender no seu contorno físico e no seu territorio, onde secularmente está inserido o Camiño de Santiago e que serviu como vehículo de coñecemento e
relacións máis alá do afastado da súa localización. Conceptos de dominio e propiedade non
poden substraerse da investigación, pois, ao longo dos séculos, Samos sempre soubo cambiar
para se adaptar á realidade que en cada momento lle tocou vivir.
Todos estes aspectos deben unirse á evolución que desde a Historia da Arte deixan ver
os testemuños que chegaron ata nós, pois só poden ser entendidos nun contexto máis amplo
e nun marco cronolóxico sen fronteiras. Neste sentido, a investigación sobre o mosteiro de
Samos non ten punto e final, pois desde os albores da Idade Media estivo sempre nunha evolución permanente, pasando momentos escuros nos seus comezos para se consolidar no
Románico e o Gótico, e coñecer momentos brillantes despois de saber adaptarse a unha
nova orde imposta pola Congregación de Valladolid, que lle fará vivir, quizais, a súa época
de maior esplendor.
Máis alá da crise, especialmente a provocada pola Desamortización, Samos volveu refacerse, mesmo superando o incendio de 1951, que tras a restauración deixou uns testemuños
pictóricos que xa pasaron a formar parte da historia do cenobio, así como os criterios de restauración que serviron para levantar de novo os muros.
Polo tanto, este proxecto de investigación vén crear un método de estudo aberto a todos
os aspectos que afectan a institución monacal, máis alá da cronoloxía e das diferentes disciplinas, pois todas elas teñen cabida para chegar a acadar o pleno coñecemento. Preténdese
ademais pór as bases do que no seu día pode ser o plan director do mosteiro, seguindo os
actuais criterios de investigación de carácter universalista e integrador e ofrecendo así a
outras disciplinas unha inestimable documentación posta ao día.
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O lugar e a súa historia

Ora et labora: a vida diaria do mosteiro de Samos
Padre José Luís Vélez Álvarez
Prior do mosteiro de San Xulián de Samos

“Cuando queráis y adonde queráis;
no he dejado ni un solo día de pedir a Dios
que me conceda morir en el claustro”
P. Gaspar Villarroel [abade 1880-1893]

Detalle de san Bieito,
de J. Ferreiro,
século XVIII.
Fachada do mosteiro
de San Xulián
de Samos (Lugo)

Cando xa pasaran os tremendos asasinatos do 2 e 3 de maio, plasmados por
Goya, o 15 de outubro de 1808, nacía en Aguilar de Campos (Valladolid)
o padre Gaspar Villarroel, futuro restaurador da Regra beneditina en Samos.
A el, do mesmo xeito que aos seus sucesores, debémoslles poder desenvolver o tema que enche estas páxinas, a vida actual neste cenobio.
Por moi estraño que poida parecer, nestes anos de cambios, logo do
Concilio Vaticano II, nin os beneditinos nin os cistercienses tiveron a intención de deixar a Regra de San Bieito como o seu documento lexislativo de base. Esta conserva a súa vixencia aínda despois de 1500 anos e
malia o consenso dos eruditos, que consideran a Bieito menos como autor que coma compilador que lle deu forma á maior parte do contido da
Regra. Pero, ¿por que sobreviviu?
Unha primeira resposta podería ser que esta Regra posúe como calidade a estabilidade, entendida como a arte de se adaptar ás condicións
externas cambiantes, co fin de manter a situación en medio do cambio;
por exemplo, como o que fai surf en pé, riba da súa táboa. A súa estabilidade non é nin pasiva nin inmóbil, desborda enerxía e actividade. Do
mesmo xeito poderiamos imaxinar que os edificios máis sólidos sairían indemnes logo dun tremor de terra. Agora os edificios modernos, construídos en zonas onde adoito hai terremotos, concíbense para que oscilen
coas sacudidas, non para resistilas; mantendo a súa cohesión interna e
aceptando o movemento exterior, o edificio sobrevive ao cataclismo sen
perder a súa integridade.
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A estabilidade da institución beneditina favorece a súa flexibilidade e a súa facultade de adaptación. Esta capacidade de cambio non é o resultado dunha confusión de identidade, nin da ausencia de principios positivos, senón que provén dunha certa riqueza interior que lle permite á
comunidade bieita acoller valores opostos e modificar a dosificación como resposta ás condicións
cambiantes. O monacato beneditino non é monocromo, senón que ofrece un espazo para a expresión de múltiples polaridades que funcionan en harmonía. Perdura porque actúa na dialéctica
e mais porque, grazas á autonomía local, pode adaptarse rapidamente e inculturarse.
A apertura de Bieito aos diferentes valores é evidente ao se tomar conciencia das tensións dinámicas inherentes á súa maneira de presentalas. A Regra non é a expresión dunha ideoloxía simplista, respecta a complexidade da situación humana e a natureza diversa da personalidade e dos
dons de cada monxe. Isto é o que xustifica a persistencia da Regra en Samos.

No corazón da comunidade monástica: o oficio divino
Desde un extremo a outro do mundo, e na diversidade dos mosteiros, o que
une a todos nun só espírito e unifica nunha mesma familia a todas as comunidades que viven segundo a Regra de San Bieito, é o lugar que ocupa
a celebración litúrxica, o lugar principal.
Hai na Regra dúas fórmulas paralelas, desas que lle gustan a san
Bieito para dicir o esencial en poucas palabras, que describen o ideal
dun monxe:
“Non antepoñer nada ao amor de Cristo” (RB 4 e 72) e “non antepoñer nada á obra de Deus” (RB 43).
Tanto na India coma en América, en Europa, en Corea, en Filipinas,
en Vietnam ou en calquera outra parte, na maxestosidade dunha venerable igrexa abacial ou nunha humilde capela, cantando en gregoriano
ou en calquera outra lingua ou dialecto, acompañado co órgano, a cítara,
a gaita ou o tantán, sobrio ou solemne, o oficio divino é como a respiración de toda a comunidade, o lugar onde se manifesta e se consolida a
súa identidade.

Cuberta do Evanxeo,
século XIX.
Mosteiro de San Xulián
de Samos (Lugo)

Isto non sería posible sen a unión. Dispersada todo o día nos lugares
do mosteiro, onde as ocupacións reclaman a cada monxe, é no coro onde
se manifesta a súa coherencia fraterna e a súa unidade, onde lembra que é unha célula da Igrexa.
No coro, a comunidade sente que é algo distinto dun encontro de amigos, dunha entidade económica e séntese Corpo vivo de Cristo.
O oficio divino é tamén o lugar e o momento en que cada monxe se lembra a si mesmo e
mais lle lembra á comunidade a opción que fixo por Deus. Cando se vén ao mosteiro, Deus
está no primeiro lugar e é o primeiro servido, aínda que haxa na vida outros centros de interese lexítimos.
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Á hora do oficio divino, tan axiña como se escoite o sinal, deixarase todo o que se estea a facer para acudir decontado (RB 43). Todos os monxes saben o que isto quere dicir: de Laudes a
Vixilias, “7 veces ao día”, deixar por Deus as súas ocupacións, ata o sono pola noite. ¿Como non
lembrar cando a campá chama regularmente, que o mosteiro é a “escola do divino servizo” e que
a oración é o que une o monxe co seu Señor?
A oración, como vemos, ocupa unha parte importante da xornada monástica, pois é un medio indispensable para se comunicar con Deus, en cuxo nome nos congregamos. A nosa vida xira
ao redor da oración litúrxica: o canto comunitario no coro e, de xeito moi especial, a Eucaristía,
sostén e razón do ser da nosa existencia.

A lectio divina: oración e lectura do monxe en soidade
Xunto á pregaria colectiva, e como apoio desta, precísase a oración persoal e íntima, onde o monxe
favorece de novo a vivencia de Deus. Os momentos de soidade con Deus sonlles tan necesarios
aos monxes como os tempos do culto comunitario. Pero esta oración privada non ten normas nin
lugares nin textos determinados. Pertence ao dominio da plena liberdade interior.
Hoxe lemos, xeralmente, para informarnos ou para distraernos. Un home “bien appris” é alguén que leu toda clase de libros. O refrán “fort est l’homme d’un sul livre” non se aplica a el. Se
queremos estar informados da enorme cantidade de publicacións que aparecen no eido da nosa
especialidade, temos que aprender a ler rapidamente. Lemos co espírito de conquista, con agresividade, co obxecto de dominar a materia tratada e organizala para os nosos fins persoais. Lemos
con espírito de crítica, instalándonos, en certo sentido, no estrado elevado dun tribunal, desde
onde dominamos o libro que estamos a ler.
Pero as esixencias da lectio divina van no sentido contrario dos hábitos modernos de lectura; o que
máis se lle imita é, se cadra, o xeito en que leriamos a poesía ou ben unha carta persoal. É un xeito de
ler paseniño, con gran respecto á acollida e á apreciación aireada, con frecuentes pausas nas que o lector se abandona a Deus, nunha resposta gozosa e agradecida polo que leu. É algo que está moi preto
da oración. Quizais algo que pode axudar a comprender mellor un dos compoñentes desta actividade
sexa a fermosa expresión de santo Tomas de Aquino no Adoro Te Devote: “dulce sapere”. Mais exercicio leva implícito un aspecto implacable, é unha actividade a longo prazo que esixe atención e perseveranza, na que non se revoa de flor en flor, senón que se permanece fiel ao libro que se comezou a ler
ata a fin e por orde; así o estipula san Bieito ao falar da lectura dos monxes durante a Coresma. Debemos aceptar os termos do autor, sen impor os nosos. A lectio divina pode definirse como unha lectura
lenta e recollida, que busca un contacto persoal con Deus e non o dominio dun campo de coñecemento.
Nós, nesta sociedade actual, temos tendencia a devorar a Escritura, preguntándonos o que podemos
facer; os padres preocupábanse máis ben do que a Escritura podería facer neles. Estaban convencidos
de que a lectura da Biblia operaba unha transformación: “Cando un home abandona o seu erro para
1
escoitar a voz da Escritura, ou para abrir o espírito á verdade, en certo modo, transfórmase en Deus” .

Momento de
meditación. Claustro
das Nereidas.
Mosteiro de San
Xulián de Samos
(Lugo)

A actitude diferente requirida para esta lectio, tan contraria á análise crítica á que fomos adestrados ao longo da nosa vida, atopa a súa xustificación no feito de que a lectio é divina, que este
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acto de lectura é, en si mesmo, un encontro directo con Deus, que se dirixe a nós na Escritura,
máis ca unha lectura co seu tema.
Na lectio divina o libro esencial é a Biblia, de inspiración divina, seguida doutros libros que
se refiren a ela. Non é obrigatorio que estes libros se limiten aos comentarios dos padres que iluminan, xeralmente, algunha pasaxe da Escritura, facéndoa entrar en resonancia con outros textos da Biblia, senón que poden, lexitimamente, incluír todos aqueles que, de lonxe ou preto, buscan relacionarnos coas realidades do mundo que a Biblia nos comunica, o Reino de Deus.
Podería acontecer que algúns espíritos suspicaces pensen que a lectio divina fai felices a aqueles que teñen un temperamento de “rato de biblioteca”. A lectura, segundo eles, no noso mundo
actual é para unha minoría que loita pola súa supervivencia contra outros medios de comunicación tecnoloxicamente máis sofisticados e superficialmente máis eficaces. A lectura é unha actividade que caracteriza as persoas dunha certa mentalidade, que non habería que universalizar
para facer dela unha cuestión sine qua non da nosa santificación. A resposta a esta obxección é
que, na intención de Deus, a Biblia é para todos, é o libro do seu pobo.

Ora et labora: a física e a espiritualidade
San Bieito organizou a vida monástica arredor de tres grandes eixes, que son clave para resistir
todas as tentacións e manter o equilibrio dunha vocación esixente: a oración en común, a oración
e lectura privada, e mais o traballo.
O axioma ora et labora, atribuído a Pascasio Radbert, abade bieito do século X, expresa unha
verdade fundamental sobre o estilo do monacato que leva o nome de Bieito. Hai un equilibrio entre a oración e o traballo, entre as actividades propiamente espirituais e as tarefas ordinarias que
forman parte da vida cotiá, entre interior e exterior, entre contemplación e acción. “A obra de Deus”
está equilibrada porque lles concede tanta importancia aos traballos físicos e materiais como aos
intelectuais.
O traballo vén a se converter na oración das nosas mans e das nosas facultades. Con el desexamos facernos solidarios con todos os homes, ao participarmos nas súas fatigas e ao cooperarmos na construción dun mundo mellor.
Na Regra, no capítulo 48 sobre o traballo, hai tres pequenos incisos que lle dan carácter de seu:
Traballen no que fose necesario. Traballen no que fose mester. Traballen na tarefa que se lles
encomendara.
O carácter obxectivo do traballo está imposto polos imperativos do momento e as necesidades da vida en común para poder subsistir. Como para todo o mundo, ata certo punto, é o mesmo
traballo quen manda. Nunha vida que chama a vivir nun certo grao de interioridade, esta lei do
traballo é a salvagarda do equilibrio humano. “Celiu qui ne travaille pas, travaille du chapeau”,
dicía un monxe antigo, o que traducido vén querer dicir algo así como que “o que non traballa
anda parvo”. Por outra banda, o traballo está repartido entre todos. Non se elixe, senón que o dis24

tribúen os responsables. Isto é unha consecuencia da vida en comunidade e da posta en común dos bens e das forzas.
É un continuo don de si que pode, ás veces, chegar ata o
sacrificio de verdadeiras capacidades e de lexítimos desexos,
mais que pode tamén, se se fai con alegría e espírito de fe, proporcionar aos poucos a verdadeira liberdade interior. Por el,
e nel, créase verdadeiramente a comunidade e técense os
lazos fraternos.
De certo que o traballo manual ten valor de seu. É tamén un
feito que as comunidades monásticas seguen a liña da vida moderna, na que se van desenvolvendo os traballos de tipo terciario e de carácter máis intelectual. Resulta unha cuestión de equilibrio que non é doado atopar tanto no plano da comunidade
como no das persoas. O que interesa é que se trate dun “verdadeiro” traballo. E o “verdadeiro” traballo é aquel que “fose mester”, como manda a Regra, é dicir, aquel que é útil para a vida
en comunidade, calquera que sexa.

SERVIZOS

MUTUOS

O conxunto destes servizos realízano os irmáns segundo o espírito da Regra, que di que “os irmáns se darán servizo uns aos
outros”. Semanalmente desígnase aos que se encargan de todo o referente á liturxia e ao refectorio. Entre os servizos habituais nun mosteiro atópase a sancristía, a enfermería, a cociña, o roupeiro e a biblioteca.

OFICIOS

Detalle do báculo
de san Bieito,
de J. Ferreiro,
século XVIII.
Fachada do mosteiro
de San Xulián de
Samos (Lugo

Asígnaselles aos irmáns un “oficio” por un período de tempo indeterminado, segundo as necesidades da comunidade e as aptitudes. Co nome de “mordomo”, desígnase o ecónomo do mosteiro, que coordina os traballos e lles dá aos irmáns o que precisan en cada momento. Un equipo
de irmáns axúdano na contabilidade, previsións, etc.
Pero un dos oficia medievais e que segue a ser consubstancial a calquera mosteiro beneditino, e máis en Samos, é o de hospedeiro.

TRABALLOS
Os irmáns que poden ocúpanse dos traballos normais de mantemento do mosteiro; a tarefa
esencial do que vive na comunidade efectúase en sectores tan variados como a agricultura,
a gandería, a artesanía, a investigación intelectual, a redacción de artigos e libros, a predicación, etc.
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Catavento, século XX?
Mosteiro de San Xulián
de Samos (Lugo)

A acollida ao peregrino: Caminum Jacobi
A situación do lugar no que vive esta comunidade monástica, fíxoa ser partícipe das novas que
traían os romeiros cara a Compostela. Desde a Idade Media ata os nosos días, o cenobio abriulles as portas aos camiñantes.
Un mosteiro beneditino sen hospedaría é impensable; ás veces ata se constrúe antes que a
capela. Bieito chega a chamala “a casa de Deus”. O hóspede é considerado como un regalo feito
á comunidade e a acollida sempre é un enriquecemento mutuo.
A acollida, tal e como san Bieito convida os monxes a practicala, está marcada, como todas
as cousas, pola importancia do Evanxeo, é dicir, polo amor de Cristo que se traduce no amor ao
irmán. “Acoller o hóspede é acoller a Cristo”, indica a Regra no capítulo 53.
En Samos reúnense dúas importantes pautas para comprender o servizo de hospedaría actual,
as directrices da propia Regra e o paso do Caminum Jacobi pola abadía.
Esta chamada á apertura, indicada pola Regra, e a propia hospitalidade co peregrino no mosteiro –xunto, por suposto, a outras cuestións espirituais tratadas en diferentes volumes– poden
ser a orixe do desdobramento da etapa en Triacastela –por outro lado, a máis empregada– e que

26

discorre ás portas deste centro monástico. A omisión deste desdobramento no Codex Calixtinus
contrasta coa abundante documentación que recolle o cartulario da abadía sobre o labor asistencial
dos monxes de Samos.
Pode ser rico, pobre ou peregrino sen domicilio fixo, os mosteiros están chamados a abrirse.
Sería contrario ao Evanxeo e á súa tradición vivir repregados sobre si mesmos, na seguridade relativa da comunidade.
O hóspede é tamén o que vén na procura dun tempo de silencio, de oración, dun tempo para
se atopar consigo mesmo e co Señor.
Máis ca nunca os mosteiros asumen hoxe este servizo de Igrexa, prestando a súa achega material e espiritual, e consagrando, a miúdo, boa parte das súas forzas.
Pode que para estar en condicións de dar o mellor de si mesma, a comunidade non deba perder de vista os seus obxectivos, os seus valores: a busca de Deus no silencio e “o apartamento do
mundo”, a humildade, o desapego das cousas.
Dáse o que se é.

A vida fraterna: o ser dos cenobitas
No principio da Regra, Bieito fala do xénero de monxes; os cenobitas son aqueles que viven en
comunidade. Tan importantes son a lectio ou o coro na xornada monástica, como a vida fraterna.
No noso mosteiro, coma nos demais da Regra, a vida fraterna valórase, poténciase e salvagárdase de tal forma que se converte nun dos motores da vida diaria do monxe, o que o axuda no
seu desenvolvemento e crecemento espiritual.
A vida fraterna nesta comunidade destaca en dous momentos do día con máis importancia. Un
deles é a recreación despois da comida e outro, logo de cear, momentos nos que os irmáns comparten as súas vivencias e inquietudes para o maior enriquecemento da persoa e da propia comunidade.
A recreación axuda a que o monxe, durante o día, poida levar a cabo a taciturnidade e evitar a murmuración. Impídese deste xeito que o monxe cenobita caia no vergonzoso grupo dos satabaítas, un
estilo de monxes que se xuntan de dous en dous ou de tres en tres, e non levan una vida de comunidade e se deixan caer na satisfacción dos seus propios desexos. É importante lembrar que a taciturnidade beneditina non consiste en non falar e manter silencio estrito durante o día, senón en falar o
necesario. É curioso que a recreación, que consiste principalmente –mais non de xeito exclusivo– en
falar, poida, en efecto, axudar a estimular o día, a manter o clima de silencio propio dos mosteiros.

O equilibrio: o reto do futuro
Os mosteiros sempre foron por diante do seu tempo, e Samos non ía ser menos. Pero o monxe
beneditino en Europa recibe e vive a súa vocación no seguimento de Cristo na Igrexa, en confrontación coa realidade do tempo e o espazo que lle toca vivir hoxe, no momento presente, e a
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estabilidade, sen perder de vista o máis alá de todas as cousas nas que o home debe realizarse
na súa totalidade.
O monacato beneditino pode experimentar dúas tentacións: a dun repregamento sobre o pasado na historia de Europa, e particularmente sobre o pasado da vida relixiosa monástica. Fíxose,
incluso, a san Bieito co-patrón de Europa, cando el non tiña nada que ver con esa realidade aínda
incerta; os seus mesmos discípulos están aí para poucas cousas, non tendo outra ambición que vivir día a día o seu único ideal de que Deus sexa en todo servido, seguindo a Regra dos monxes.
Un ideal do pasado pode axexar os mosteiros beneditinos, nostálxicos dunha época de cristiandade onde a vida relixiosa servía de barómetro. ¿Non acontece a miúdo que se asocia os mosteiros con centros de conservación do patrimonio relixioso e mais cultural?
Por outro lado, sábese qué lugar tende a ocupar o futuro na mentalidade contemporánea europea; cómpre pensar na Europa do mañá, anticiparse. Como se indicou, os mosteiros sempre
foron por diante do seu tempo. Ás veces soñan con desempeñar este papel de adiantados, sinalando co dedo os obstáculos dunha vida social cada vez máis problemática. ¿Non vimos nacer aquí
ou alá, en Europa, pequenas unidades monásticas a escala humana e familiar, que acollen os marxinados; ou ben outras máis importantes que utilizan os recursos postos á súa disposición polas
tecnoloxías máis avanzadas, inventando un monacato de vangarda, sociedade de convivencia para
o mundo do mañá?
Hai que deixar a un lado esas tentacións para lle dar ao monxe beneditino a oportunidade de
ser o que Deus quere no mundo de hoxe. A vida monástica non pertence nin ao pasado nin ao futuro, senón que hai que vivila no presente absoluto. Hai, aí, unha idea preconcibida un pouco carismática. Trátase de vivir ao día o traballo no espírito; o monxe beneditino hoxe, debe vivir no cotián de Deus, para unificar en si mesmo a herdanza do pasado e a incerteza do porvir.
O equilibrio que de novo está presente nas ensinanzas de Bieito e na vida cotiá nesta abadía.
O legado do pasado, e o futuro incerto, atopámolo na figura do padre Villarroel, que chegou
en 1880 para lle dar de novo vida a este mosteiro monumental. Cos seus propios aforros, e por suposto cos do resto da comunidade –só nove monxes que pasaban dos setenta e dous anos–, comezaron a reconstruír este mosteiro decimado polos tempos desamortizadores. Desde entón, os
seus sucesores lograron con empeño transmitir este edificio nunhas condicións dignas. A conservación desta mole edilicia –declarada BIC en 1944– é de vital importancia para a comunidade monástica. Hoxe este legado está nas nosas mans e mais na ollada de todos/as aqueles/as que queiran percorrer o tesouro que acubillan estes muros.
O mosteiro, polo afán da comunidade, converteuse nun eixe social para a difusión da cultura.
Acordos con diferentes entidades permiten ter neste edificio milenario diversos programas de interese
cultural. Conferencias, charlas, concertos, actuacións musicais ou espectáculos de danza marcan
o verán neste complexo monástico. O achegamento destas actividades aos primeiros cumios das serras lucenses permite o enriquecemento non só da comunidade, senón tamén do contorno.
Este é o noso futuro, o dunha comunidade portadora dun legado espiritual e artístico multisecular, aberta aos novos tempos do século XXI.
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Realizado como parte del proyecto: “Arte y Monasterios.
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(Referencia. HUM2007.61938/ARTE).

Antecedentes históricos
Samos é, no conxunto do territorio da diocese de Lugo, o mosteiro máis importante sito dentro dese espazo e cómpre vinculalo, en boa parte da súa historia, coa rama masculina do mundo
beneditino1. Púxose de relevo, por outra banda, que a diocese lucense conta cunha escasa presenza de clero monástico2, o cal fai
aínda máis relevante o papel deste centro no territorio no que
se sitúa. Desde a simple consulta do seu abadoloxio, recompilado por Zaragoza Pascual, pode recoñecerse unha historia na
que se compendia un moi cambiante e diverso patrimonio3.
Na actualidade, o mosteiro de San Xulián de Samos está habitado por unha comunidade de monxes beneditinos. Son, dalgún modo, o testemuño vivo da vida monacal nestas terras lucenses vinculadas ao Camiño de Santiago.
É evidente que pouco ten que ver, en termos de propiedade,
o que foron no pasado o poder e as posesións deste centro monacal coa situación actual, desde un criterio, claro está, de patrimonio, tanto no sentido de propiedade e uso como de responsabilidade respecto do aquí considerado.
No pasado, ao longo de séculos, o mosteiro de Samos foi
configurando un patrimonio diverso, vinculado tanto ao propio
enclave monacal como a un variado conxunto de propiedades. Trátase, en calquera caso, dun antigo centro relixioso cunha certa historia xa na época visigótica, tal e como se desprende da chamada lápida de Ermefredo, nome dun bispo de Lugo da época; no seu texto o prelado indica que
“restauré lo caido y llevé a feliz término lo comenzado [...]. Brille aquí por los siglos la morada monacal”4. Así pois, este espazo monástico contou, daquela, coa decidida protección do bispo lucense.

Mosteiro de Samos.
(Lugo)

Tanto nos reinados de Fruela (757-768) como de Afonso II (791-842) concretouse unha propiedade vinculada a Samos que se fixaba nunha milla e media ao redor5. Igualmente, os reis Ramiro I (842-850), Ordoño I (850-866) e mais Ordoño II (914-924) tomaron decisións a favor de
Samos como centro monacal, marcado nestes tempos alto medievais por etapas nas que a unha
certa puxanza lle seguiron, ás veces, o declive e mesmo o abandono.
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En calquera caso, a primeira vinculación coa Regra de San Bieito remítese ao ano 960, por mor dunha doazón que un matrimonio
–Egeredo e Rósula, fundadores do mosteiro de Villapedre– lle fai
ao “abad y monjes de Samos siguiendo la Regla de San Benito”6.
Tamén outros reis, en tempos vindeiros, ampliaron o patrimonio de Samos. Así mesmo, a súa independencia verbo do
bispo de Lugo foi obxecto de disputas entre 1145 e 1150 que se
resolveron a favor do mosteiro con respecto ao poder diocesano.
Coma outros moitos centros monacais galegos, Samos viviu
entre os séculos XIII e XV un tempo de declive. Por outra banda,
a principios do XIII comezou a se xeneralizar a práctica de aforar
boa parte daquel patrimonio monástico, constituído, de xeito dominante, por dádivas de reis e mais de nobres.
A principios do século XVI abriuse, no referente ás súas propiedades, unha nova páxina na historia do mosteiro de Samos. A petición dos Reis Católicos expediuse unha bula, en 1487, que vai supor a introdución no monacato galego da vida observante das congregacións reformadas; o cenobio samonense vinculouse á de San Bieito de Valladolid. Tal e como sinala Portilla, “la bula no prescribe de
manera explícita la anexión de los monasterios reformados a las respectivas congregaciones reformadoras; pero ello será su consecuencia”7.

Río Oribio
ao pé do Mosteiro

Cómpre ter en conta, seguindo a Rey Castelao, que a incorporación de Samos á Congregación de Valladolid foi “inducida [...]
con la integración de algunos monjes reformados para neutralizar
a los claustrales y con la designación de un presidente para neutralizar al abad claustral”. Deste xeito, o que pode entenderse como anexión formal á devandita
congregación produciuse en 15058.
Nesta nova situación, o mosteiro de Ferreira de Pallares foi anexionado a Samos, concretamente en 1517, mediante unha bula de León X9.
Neste novo contexto tamén o episcopado de Lugo pretendeu minorar a xurisdición eclesiástica de Samos pero os seus monxes se opuxeron a isto e foron quen de manter tanto a súa xurisdición civil como eclesiástica. É máis, este mosteiro viu acrecentadas as súas posesións; é o caso
da freguesía de Santiago de Freituxe que lle adxudicou, en 1538, o papa Paulo III.
Como instrutivo expoñente do patrimonio en terras que atesourou Samos cómpre sinalar que
chegou a posuír seis ferrerías10. No que respecta á xurisdición eclesiástica hai que salientar que,
en 1664, o abade samonense celebrou un sínodo ao que asistiron trinta e tres padres do clero secular e regular11.
Arias Cuenllas transcribiu un documento conservado no Arquivo de Silos no que se enumeran
as posesións do mosteiro en 1745. Na devandita memoria o territorio do mosteiro aparece divi-
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dido en “partidos”, entre os que se atopan “O Real” e o chamado
“Camiño Francés”. As parroquias que integraban no século
XVIII o partido do Camiño Francés eran San Xil de Carballo,
Santa María de Montán, Santiago de Zoó, San Román de Lousada e Santo Estevo de Calvor e, a carón delas, as de Santalla
de Pascais, Santiago de Estraxiz e San Martiño de Romelle12.
A fortaleza que foi atesourando co paso do tempo este mosteiro levouno a ter, entre 1781 e 1785, un señorío duns douscentos vinte e seis km2 e mil novecentos sesenta e oito vasalos;
declarou uns ingresos de 839.365 reais e uns gastos de
682.77413.
Será o proceso desamortizador o que crebe, no tocante ás
súas propiedades, a historia deste mosteiro. O 11 de outubro de
1835 decretouse a suspensión dos mosteiros e a incautación dos
seus bens. Como consecuencia disto o 19 de febreiro de 1836
foron vendidos os seus bens en poxa pública14, o que provocou
cambios na propiedade territorial que cómpre ter en conta15.
Previamente, o abade frei Tomás Quiroga, en representación
do mosteiro, asinara o documento, o 28 de abril de 1836, polo
que se desposuía a este centro tanto dos seus bens mobles como
inmobles16.
Logo de varios anos de práctico abandono, este mosteiro foille cedido por Real Orde de 12 de decembro de 1848 ao Concello de Samos, co fin de establecer aquí a Casa Consistorial e
a escola primaria. Ante a imposibilidade de manter debidamente o edificio, a corporación municipal devolveullo ao Goberno español, reservándose, unicamente, a Sala Capitular como escola.

O río Oribio
atravesa os terreos
do mosteiro

Unha nova Real Orde, de 22 de decembro de 1862, afectou a este mosteiro, que lle foi entregado ao bispo de Lugo para que o destinase a un fin benéfico. Así, co beneplácito episcopal
lucense, os monxes beneditinos volveron ao mosteiro de Samos. Esta entrega limitouse, exclusivamente, ao edificado e os monxes non recibiron para a súa explotación outras terras.
Xa en 1891 a comunidade beneditina de Samos participou na restauración da vida monacal
do que orixinariamente fora mosteiro cisterciense de San Clodio do Ribeiro (Ourense). Ambas
as comunidades incorporáronse, en 1893, á Congregación Casinense da Primitiva Observancia,
que se denominou, a partir de 1958, Congregación Sublacense da Orde de San Bieito.
En 1923, logo de quedar baleiro o mosteiro de San Vicente do Pino, en Monforte de Lemos
(Lugo), enviouse a membros da comunidade samonense a este lugar.
En tempos do abade padre Mauro Gómez Pereira (1930-1972), o mosteiro de Samos seguiu
a aumentar o seu patrimonio coa adquisición do priorado-granxa de Viladetrés, próximo a el17.
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O patrimonio do mosteiro de Samos
PECULIARIDADES

DUN PATRIMONIO MONACAL

O patrimonio monacal propio da Igrexa católica –sexa da orde que sexa– en España cómpre clasificalo, en principio, na súa condición dun concreto conxunto de bens que se corresponden cun
determinado propietario –e no que ten que ver co seu réxime xurídico– afectado, en primeiro
lugar, polas disposicións pertinentes ao Código Civil no referente ao réxime xurídico da propiedade, que se recollen no seu Libro II, concretamente no que atinxe, no título primeiro deste,
á clasificación dos bens, e onde, tras unha disposición preliminar (art. 333), se especifica aquilo
que se considera como ben inmoble. Enténdense como tales “as terras, edificios, camiños e construcións de todo xénero adheridas ao solo” (art. 334.1º). Convén advertir que, nun caso como
o de Samos, a enumeración que o Código fai neste sentido aféctalle na súa totalidade, dado que
o mosteiro hase recoñecer como un conxunto de edificios sumados a unhas terras concretas que
cómpre vincular cunha rede de camiños que, neste caso, teñen que ver co que, xenericamente,
se entende como Camiño de Santiago, patrimonio que presenta unha consideración específica
que, de igual xeito, ha terse en conta.
O Código Civil define, así mesmo, como bens inmobles “as árbores e plantas e os froitos pendentes, mentres estivesen unidos á terra ou formasen parte integrante dun inmoble” (art.
334.2º). Non é estraña tampouco esta consideración de Samos como inmoble, de termos en conta
que entre o seu patrimonio se encadra un conxunto arbóreo no que ten unha especial significación, e valor histórico, o ciprés inmediato á súa capela prerrománica.
Cómpre lembrar, igualmente, que o Código Civil recoñece como ben inmoble “todo o que
estea unido a un inmoble de maneira fixa, de xeito que non poida separarse del sen quebrantamento da materia ou deterioración do obxecto” (art. 334. 3º). Concrétanse, polo demais,
como tales “as estatuas, relevos, pinturas, ou outros obxectos de uso ou ornamentación, colocados en edificios ou herdades polo dono do inmoble en tal forma que revele o propósito
de unilos dun modo permanente ao fundo” (art. 334.4º); é evidente que, no caso do mosteiro
Samos, pola súa especial relevancia artística, este parágrafo do devandito artigo ten unha especial significación.
Non debe, con todo, deixar de recoñecerse, desde o marco do Código Civil, que se han entender como partes do patrimonio deste mosteiro outros posibles tipos de bens como son, entre outros, “as máquinas, vasos, instrumentos ou utensilios destinados polo propietario do terreo
á industria ou explotación” (art. 334. 5º), e “os viveiros de animais, pombais, colmeas, estanques
de peixes ou criadeiros análogos” (art. 334.6º). Cabe apuntar, neste sentido, ao delimitar o patrimonio inmoble dun mosteiro como o que nos ocupa, o carácter heteroxéneo da súa configuración pero, ao mesmo tempo, sumamente coherente respecto da razón de ser da entidade relixiosa que o posúe.
No capítulo II do Libro II do Código Civil trátase sobre os bens inmobles (art. 335 ao 337,
ambos inclusive), e entre outros recoñécense como tales “os que se poden transportar dun punto
a outro sen menoscabo da cousa inmoble á que estivesen unidos” (art. 335).
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BENS

DE CARÁCTER CULTURAL

O mosteiro de Samos ten unha dimensión como ben cultural incuestionable, tanto no referente
ao seu inmoble, constituído pola súa igrexa e demais dependencias monacais, como por outro ben
inmoble próximo e directamente vinculable a este centro como é o caso da capela do Ciprés. É
máis, o espazo inmediato ás devanditas edificacións, propio e adxunto a elas, debe recoñecerse
como parte integrante desta mesma categoría, no que atinxe á súa condición, valor e uso.

O Mosteiro de Samos
e a súa contorna

Por outra banda están os bens mobles e inmobles de carácter artístico. Trátase daquelas esculturas, pinturas, pezas de ourivería que forman parte da vida cotiá do mosteiro e que, na súa
práctica xeneralidade, figuran inventariadas e catalogadas.
Son, en todos estes supostos, bens aos que cómpre recoñecerlles, por unha banda, unha caracterización que lles vén dada polo seu valor cultural e, pola outra, pola súa función relixiosa, o
que implica unha serie de aspectos a ter en conta, tanto desde a óptica do seu valor no ámbito
do civil como desde unha perspectiva propiamente eclesiástica.
No tocante á súa relevancia cultural, foi recoñecida oficialmente cando, no ano 1944, se lle
concedeu a categoría de monumento nacional18, o que implicou as reservas pertinentes no ámbito da súa protección e mais da súa conservación, atendendo, neste caso, ao ditado, entre outras, pola lei 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, de 25 de xuño, e, complementariamente,
pola normativa galega relativa a esta cuestión.
Á valoración desta dimensión do patrimonio cultural do mosteiro de Samos cómpre engadirlle, de xeito particularizado e complementario, o feito de que se lle outorgase tamén o recoñecemento de que forma parte do Camiño de Santiago. Daquela estamos ante un BIC que, amais
de selo, se ve enriquecido polo valor que a ruta xacobea ten de seu19. O seu centenario servizo,
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en clave de hospitalidade, ten unha prolongación no tempo que vén dada pola súa utilización e
recoñecemento actual, substanciado na lei 3/1996, de Protección dos Camiños de Santiago, de
10 de maio, promulgada desde a Comunidade Autónoma de Galicia e na que se atende, entre outras cuestións, ás propias da delimitación, deslinde e réxime urbanístico, tal e como pode verse
no título II da mencionada norma.
Non pode deixar de citarse, polo demais, a resolución, de 12 de novembro de 1992, da Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental, pola que se concreta e define a delimitación do conxunto histórico do Camiño de Santiago; o seu contido estrutúrase atendendo ao repartimento do territorio en concellos, sendo o de Samos un dos considerados20.
Por outra banda, a localidade de Samos enumérase entre as poboacións polas que discorre o
Camiño de Santiago21, en tanto que a súa abadía se atopa debidamente recollida na listaxe por
provincias e concellos declarados de interese cultural22.

OUTROS

BENS

O patrimonio do mosteiro de Samos concrétase, na súa realidade actual, a partir do que foi a súa
evolución histórica logo da restauración da comunidade en 1891. Pódese dicir, en certo sentido,
que a historia tende, neste caso, a se repetir. Unha serie de doazóns e de compras forxaron o que
hoxe en día se pode concretar como un variado conxunto de propiedades.
A Desamortización supuxera que o espazo a carón do mosteiro –que se empregara para fins
agrícolas e que estivera mesmo no antigo cercado da propiedade á que afectaba a clausura propia da comunidade– pasara a mans particulares. Isto supuxo que, durante un tempo, a horta da
que se serviron os seus novos moradores fose o espazo comprendido dentro do claustro de maior
dimensión23.
Xa en 1899, o mosteiro adquiriu a leira ou horta denominada da Cerería para cemiterio da parroquia de Samos24.
A partir de 193025, a comunidade foille engadindo ao seu patrimonio distintas parcelas a carón do mosteiro que formaban parte da antiga “Horta da cociña”, en parte propiedade de don Antonio Chaos, tamén dono da chamada Casa de Losada, que adquirirá o mosteiro26. Xa en 1983,
tal e como sinala Arias Cuenllas referíndose ao terreo inmediato a este centro, “se ha recuperado
la mayor parte de dicha huerta”27.
Así mesmo, o mosteiro de Samos fíxose en 1939 co que foi o antigo priorado de Viladetrés.
Tratábase, neste caso, dunha casa con diferentes dependencias e unha leira que supera as vinte
e dúas hectáreas28. En parte o seu custo foi compensado co beneficio que supuxo a venda dun
ben legado, o cal antigamente fora desamortizado –a granxa de Sanxurxo (O Barco de Valdeorras)29–, que lles fora deixado aos beneditinos samonenses mediante un testamento no que o defunto lles impuña aos monxes “la obligación de recordarle en sus oraciones y aplicarle sufragios
por su alma”30. No terreo de Viladetrés construíuse, en 1979, a fábrica de licor Pax31, que na actualidade non funciona.
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Cara a 1940 o mosteiro adquiriu o antigo Capítulo, nas mans do Concello, facéndose este coa
chamada Casa de Losada, que pasara uns meses antes a mans privadas32.
Cómpre salientar, así mesmo, desde a documentación que se garda no mosteiro, compravendas
en relación coa chamada Devesa do Convento, en 1954 e 196333, con propiedades en San Mamede do Camiño, entre 1962 e 197234, así como no propio Samos. É o caso do chamado “Prado
de Dentro”35 e das denominadas “Antigas folganzas da eira de Losada”, terreo que está “detrás do
Convento”, en 196836.
Logo de morrer o seu propietario en 1969, o mosteiro de Samos recibiu o legado da chamada
“Vila Lourdes”, en Viveiro (Lugo), que contaba cun terreo de 2,7 hectáreas e que a comunidade
cedeu de forma habitual a instancias de carácter benéfico, que a empregan contando, por outra
banda, co apoio do Concello en que se localizaba.
En 1983 o mosteiro véndelle ao Concello de Samos unha parte da súa horta, que se recoñece
como edificable37.

A súa propiedade
UN

PROPIETARIO ECLESIÁSTICO: A COMUNIDADE

BENEDICTINA DE

SAMOS

Aínda que a vida beneditina volveu en 1880, a etapa que
foi ata o ano 1891 cómpre entendela como un primeiro
episodio no que o ansiado intento de restauración do
que fora a Congregación de Valladolid, non ía prosperar.
Daquela, en 1891 o padre Villarroel buscou desde Samos a inclusión deste centro na Congregación Casinense da Primitiva Observancia –denominación que se
mantivo ata 195838–, que en Italia se chamaba Congregación Sublancese39. Conta con casas nos cinco continentes40 e nela intégrase a “Provincia Hispánica”, que
pola súa vez se reparte entre España e outros países
americanos; neste sentido, ha terse en conta que, na actualidade, figura como casa dependente de Samos o centro monacal de Mayagüez, en Porto Rico41.
Á mesma Congregación de Subiaco –unha das dúas
beneditinas existentes en España, a outra é a de Solesmes ou Congregación Solesmense– pertencen, tamén, as abadías de Nuestra Señora de Montserrat (Barcelona), Nuestra Señora de Valvanera (A Rioxa) e Santa Teresa de Lazkao (Guipúscoa),
así como os priorados de Nuestra Señora de Estíbaliz (Álava) e Santa María del Paular (Madrid).

Samos,
Capela do Ciprés

Cómpre ter en conta, polo demais, que será León XIII quen, en 1893, cree a “Orde Beneditina” para fortalecer, precisamente, a estrutura dos cenobios vinculados á Regra de San Bieito42.
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Nese mesmo ano incorporouse formalmente Samos á daquela chamada Congregación Casinense
da Primitiva Observancia.
Tal e como sinala Lunari, a Congregación Sublacense, que conta con máis de cen anos de historia de seu, renovouse en profundidade tras o Concilio Vaticano II. “A base de toda a organización era entón considerada non só a Congregación, senón cada unha das familias monásticas coa
propia fisionomía, a propia tradición, a propia orientación. Os órganos de goberno deberían estar ao servizo dos mosteiros, isto é, as estruturas superiores da Congregación tiñan por obxecto
estimular as comunidades a dirixírense con dilixencia cara ao ideal común da vida monástica coa
autenticidade do espírito evanxélico e coas características que derivan da Regra de San Bieito”43.
O funcionamento da Congregación en cuestión non minora, de ningún xeito, o papel do mosteiro de Samos como propietario duns determinados bens que son administrados tendo en conta
a responsabilidade do seu prior e a comunidade á que representa.
En calquera caso, e visto desde o Dereito Civil, estamos ante un patrimonio de carácter privado, tal e como se entende este no Código Civil: “Son bens de propiedade privada, ademais dos
patrimoniais do Estado, da Provincia e do Municipio, os pertencentes a particulares, individual
ou colectivamente” (art. 345).
A devandita propiedade está amparada desde o recollido en diferentes acordos convidos entre
o Estado español e a Santa Sé, todos eles asinados en 1979. Así, no que ten que ver cos asuntos xurídicos, recoñéceselle á Igrexa católica a capacidade de “erixir, aprobar e suprimir Ordes, Congregacións Relixiosas...”44. Dise, ademais, que “o Estado recoñece a personalidade xurídica civil e a plena
capacidade de obrar das Ordes [...] que gocen dela na data de entrada do presente Acordo”45.

BENS

DE CARÁCTER CULTURAL

Os principais bens de carácter cultural cos que conta hoxe o mosteiro de Samos son os propios
da abadía –o mosteiro coa súa igrexa e a chamada capela do Ciprés–. No tempo do prior administrador Martínez y Martínez (1972-1977) habilitouse neste mosteiro unha hospedaría monástica46. Mentres, durante o mandato do tamén prior administrador González Martínez (1977-1986)
transformouse a antiga sala capitular en oratorio da comunidade. Deste xeito, a igrexa propiamente
dita conta cun culto; basicamente “la misa mayor de los domingos y fiestas de guardar”47.
Tamén cabe entender como bens de interese cultural outras propiedades que tiveron ou teñen que ver co mosteiro de Samos. As posesións que ata hai ben pouco tivo este cenobio no de
San Vicente do Pino, en Monforte de Lemos (Lugo) xa as perderon, logo da súa venda a través
da Xunta de Galicia á Rede de Paradores, aínda que no caso do antigo mosteiro de San Clodio,
nas terras de Leiro (Ourense), se trata dunha cesión, concretada nunha serie de anos, polo que,
cando conclúa o período acordado, o pleno dominio volverá ser do mosteiro.
Dáse, por outra banda, en ambos os casos –San Vicente e San Clodio– a circunstancia de que
a igrexa propia do mosteiro pasou a ter a condición de diocesana e, por iso, tanto a súa pertenza
coma o seu culto e conservación foron derivados cara a outro tipo de propiedade, igualmente eclesiástica mais de condición diferente.
38

Cómpre entender tamén como un ben cun indubidable valor cultural o pazo de Lusío, que lle
foi cedido en beneficio ao mosteiro pola súa última propietaria nos anos corenta do pasado século;
conta a devandita casa, fundada no século XVI, cun terreo de vinte hectáreas, aproximadamente48.
Esta propiedade foille cedida á Xunta de Galicia, recentemente, para distintas finalidades.

Claustro de Feijoo

Así mesmo, debe terse en conta o que se di en relación co patrimonio cultural no acordo sobre asuntos culturais subscrito entre o Estado español e a Santa Sé. No seu artigo XV, “a Igrexa
teima na súa vontade de continuar a poñer ao servizo da sociedade o seu patrimonio histórico, artístico e documental e concertará co Estado as bases para facer efectivos o interese común e a
colaboración de ambas as partes, co fin de preservar, dar a coñecer e catalogar este patrimonio
cultural en posesión da Igrexa, de facilitar a súa contemplación e estudo, de lograr a súa mellor
conservación e impedir calquera clase de perdas no marco do artigo 46 da Constitución.
Para estes efectos, e calquera outros relacionados co devandito patrimonio, crearase unha Comisión Mixta no prazo máximo dun ano a partir da data de entrada en vigor en España do presente Acordo”49.
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O recoñecemento explícito da vontade de pór ao servizo da sociedade este tipo de patrimonio e a creación da citada comisión mixta supón o compromiso de aceptar unhas certas condicións
na utilización deste tipo de bens, tamén contempladas na lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. Disponse en relación cos bens inmobles –e concretamente no que ten
que ver cos monumentos que foron declarados Bens de Interese Cultural– que “non poderá realizarse obra interior ou exterior que afecte directamente ao inmoble ou a calquera das súas partes integrantes ou pertenzas sen autorización expresa dos Organismos competentes para a execución desta Lei. Será preceptiva a mesma autorización para colocar en fachadas ou en cubertas
calquera clase de rótulo, sinal ou símbolo, así como para realizar obras no contorno afectado pola
declaración” (art. 19).
Tamén existe unha disposición que, neste caso, afecta aos bens mobles de condición eclesiástica. Así, aqueles que se sitúen “en calquera dos seus establecementos ou dependencias, non
poderán transmitirse por título oneroso ou gratuíto nin cederse a particulares nin a entidades mercantís. Os mencionados bens só poderán ser alleados ou cedidos ao Estado, a entidades de Dereito Público ou a outras institucións eclesiásticas” (art. 28). Para calquera tipo de patrimonio catalogado como de interese cultural, o artigo 38 do mesmo corpo legal recoñece, no caso dos
alleamentos destes bens, un dereito de tenteo e retracto a favor do Estado.
Por outro lado, e en relación cos habituais convenios firmados entre as comunidades autónomas –neste caso, a Xunta de Galicia– e a representación eclesiástica da Igrexa católica, hase
ter en conta que, como resulta común, o acordo subscrito realízase entre o Goberno autonómico
e mais a representación episcopal referente ao ámbito diocesano con territorio en Galicia. Isto
supón que o devandito acordo, asinado en 198550, non lles afecta a comunidades relixiosas como
a beneditina de Samos. Deste xeito, en casos como o do mosteiro que nos ocupa será unha representación da Xunta galega e do propio cenobio os que se encarguen de acometer puntualmente
o tratamento das cuestións que, noutro suposto –ao seren bens eclesiásticos–, se formularían no
marco do citado acordo do que deriva o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e os
bispos das dioceses desta Comunidade Autónoma51.

OUTROS

BENS

Como é lóxico, aqueles bens propios do mosteiro, anteriormente enumerados, que non teñan a
condición de interese cultural son de libre disposición deste. En calquera caso, cómpre considerar ao respecto o que se di no acordo entre o Estado español e mais a Santa Sé sobre asuntos
económicos52. Concretamente no seu artigo IV refírese á “exención total e permanente dos impostos reais ou de produto, sobre a renda e sobre o patrimonio”, así como á “exención total dos
Impostos sobre Sucesións e Doazóns e Transmisións Patrimoniais, sempre que os bens e dereitos
adquiridos se destinen ao culto, á sustentación do clero, ao sagrado apostolado e ao exercicio
da caridade”.
Polo demais –e no que ten que ver, en xeral, co patrimonio eclesiástico–, aquela comunidade
que o posúa –neste caso, o mosteiro de Samos– ha ter en conta o que dispoñen ao respecto tanto
o Código de Dereito Canónico como as directrices da Igrexa católica aplicables sobre este tema.
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A situación rexistral do mosteiro de Samos. Unha aproximación para a súa solución
Segundo os datos tirados dos libros do Rexistro da Propiedade de Sarria, a cuxo distrito hipotecario pertence o mosteiro de Samos, tanto o propio edificio conventual como os seus accesorios contiguos carecen de historial rexistral53. É dicir, os devanditos terreos non se atopan inmatriculados.
Esta falla de inmatriculación –primeira inscrición en sentido material– non é allea a este tipo
de instalacións. O xa analizado proceso desamortizador provocou unha chea de transmisións das
propiedades eclesiásticas, tanto en bloque coma dun xeito máis atomizado, o cal, unido ao xeneralizado costume decimonónico de desconfiar na actuación dos fedatarios públicos, produciu
unha carencia de titulación hábil para acreditar a titularidade, á marxe dunha considerable alteración entre a realidade física e a xurídica.
O Dereito Civil, e máis concretamente o rexistral, inmobiliario ou hipotecario, ofrece tres posibilidades, con carácter xeral54, para proceder á inmatriculación dos terreos no rexistro. Dúas delas son comúns a todos os interesados –o procedemento do expediente de dominio e a vía do dobre título adquisitivo–, mentres que a terceira, a certificación administrativa ou eclesiástica de
dominio, só está reservada ás autoridades públicas ou da Igrexa católica. Esta última, polo seu especial interese, analizarémola ao final e máis polo miúdo.
O expediente de dominio consiste nun procedemento de xurisdición voluntaria, de tramitación breve, sinxela e sen posible controversia –en cuxo caso cumpriría acudir a un xuízo declarativo ordinario–, no que, unha vez xustificadas ante o xuíz de primeira instancia a titularidade,
realidade física do inmoble, e por suposto, a falta de previa inscrición, autorízase por parte deste
un título hábil para acceder a herdade ao Rexistro da Propiedade. A necesaria publicidade do proceso, a citación aos interesados, a intervención do ministerio fiscal e o requisito da necesaria correspondencia da descrición do terreo coa situación do inmoble segundo o Catastro outorgan as
suficientes garantías para que o interesado poida obter a tutela do Rexistro e permitir o acceso
da propiedade aos seus libros.
En segundo lugar, a lexislación hipotecaria permite o ingreso das herdades no Rexistro mediante o sistema do dobre título translativo. A desafortunada modificación –máis pola forma, carente de suficiente rango normativo, que polo seu contido– que o regulamento hipotecario sufriu
o 4 de setembro de 1998, obxecto de posterior anulación polo Tribunal Supremo na súa sala III,
en sentencias de 2000 e 2001, deixou unha lagoa que a doutrina e a xurisprudencia xudicial e rexistral non terminan de encher. Con todo, e a modo de síntese, bosquéxase un procedemento no
que poderá inmatricularse un terreo se o titular actual –a comunidade beneditina de Samos, no
noso caso– xustifica o título –tanto formal, a escritura, como material, o negocio ou contrato adquisitivo– polo que obtivo o mosteiro e achega o documento que recolle o acto polo que o seu
transmitente pola súa vez adquiriu as dependencias conventuais. Ambos os títulos, nos que se xustifican as dúas transmisións, unidas unha vez máis á certificación do Catastro, na que tanto a descrición física –extensión, lindeiros, figura poligonal...– como a titularidade a efectos fiscais sexan
coincidentes coas resultantes daqueles, permitirán o ingreso do fundo no sistema hipotecario.
A finalidade do sistema é permitir a inmatriculación do inmoble se o actual adquirente xustifica,
con carácter fidedigno, a previa adquisición deste por parte da persoa que llo transmitiu. Con todo,
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a dificultade de poder obter titulación antiga, o seu extravío ou outras circunstancias que impidan
a súa utilización supuxo que a propia lei permitise suplir a falta dese título previo cunha acta autorizada por un notario na que declare, baixo a súa responsabilidade, a notoriedade da anterior adquisición do devandito transmitinte, de que este é tido como dono.

UNHA REFERENCIA EXPRESA
206 DA LEI HIPOTECARIA

Á CERTIFICACIÓN DO ARTIGO

Sen dúbida o máis clarificador neste caso semella reproducir o
teor literal do precepto: “O Estado, a Provincia, o Municipio e as
Corporacións de Dereito Público ou servizos organizados que forman parte da estrutura política daquel e as da Igrexa Católica,
cando carezan de título escrito de dominio, poderán inscribir o
dos bens inmobles que lles pertenzan mediante a oportuna certificación librada polo funcionario a cuxo cargo estea a administración destes, na que se expresará o título de adquisición ou o
modo en que foron adquiridos”55.
Este artigo instaura un proceso específico e exclusivo no ámbito subxectivo para as entidades que nel se recoñecen, cuxa extensión, con todo, ha ser obxecto dunha interpretación restritiva,
dado o seu carácter excepcional –e sen prexuízo das extensións
que outras normas do mesmo rango poidan facer, claro está–, e
coas consecuencias que despois veremos56.
O seu desenvolvemento regulamentario inclúese nos artigos
303 a 307 do Regulamento Hipotecario, e respecto do cal podemos facer o seguinte esquema:
-A certificación ha estar emitida por un organismo público ou
eclesiástico, que sexa o titular do inmoble, e expedida polas persoas que teñan facultades para certificar. No caso da Igrexa católica a devandita facultade, con carácter xeral, correspóndelle ao
diocesano respectivo.
Igrexa do Mosteiro

-A devandita entidade, titular do inmoble, non ha ter un título de dominio inscribible. Deste
xeito, a certificación configúrase como un medio supletorio. Pódese acudir á simple posesión inmemorial para alegar un título de adquisición, polo tanto, é a mera responsabilidade do certificante a que garante a autenticidade do título na maioría dos casos.
-No tocante aos requisitos formais da documentación, ha estar expedida en papel de selo oficial por duplicado, facer referencia aos inventarios ou documentos oficiais que identifiquen os bens
e que obren en poder do que a expida e quedar a minuta rubricada no expediente respectivo.
-Malia a falta de inclusión nestes artigos, a normativa xeral impón que en todo proceso inmatriculador no rexistro se achegue certificación catastral descritiva e gráfica plenamente coin-
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cidente co inmoble que se vai inscribir, como xa vimos antes para os outros dous medios inmatriculadores.
-No que se refire ao procedemento rexistral específico, á marxe da súa sistemática ordinaria,
e que lle é plenamente aplicable57, recoñécese unha especialidade principal: o suposto de coincidencia do terreo que hai que inmatricular con algún que xa existira no Rexistro. Se a coincidencia fose parcial, suspenderase a inscrición e a autoridade
–administrativa ou eclesiástica– que
emitiu a certificación poderá acudir ao
xuíz competente para que decida sobre
a inscribilidade do documento, unha vez
oídos todos aqueles que puidesen ter dereitos no inmoble. Polo tanto, altérase
o réxime normal de recursos, prescindindo, como reiterou a Dirección Xeral
dos Rexistros e do Notariado, do recurso
gobernativo –malia que legalmente perdeu hoxe o devandito apelativo– e só podendo acudir a esta vía xudicial58.
Con todo, e como xa analizamos,
este medio inmatriculador só se reserva
á Igrexa católica e, dentro dela, ás entidades que configuran a súa propia estrutura, e daquela quedaría excluída a
comunidade beneditina de Samos e mesmo a propia Orde beneditina en si. Só
as dioceses parecen estar destinadas a
este precepto, en relación ás súas propiedades, sen que se puidesen beneficiar
outras entidades, tales como ordes,
congregacións, institutos de vida consagrada, asociacións ou fundacións relixiosas. Os medios aos que a comunidade de Samos podería
acudir, por iso, son as dúas posibilidades analizadas en primeiro lugar: o expediente xudicial de
dominio e o dobre título translativo.

A

FALTA DE INMATRICULACIÓN DO MOSTEIRO.

Mosteiro de Samos

CONSECUENCIAS

O sistema hipotecario español establece, con carácter xeral, que o acceso das terras ao Rexistro
da Propiedade, así como das sucesivas mutacións xurídico-reais que puidesen sufrir, non teña un
carácter obrigatorio nin constitutivo, senón que se caracteriza pola súa natureza voluntaria e meramente declarativa. Noutras palabras, os dereitos sobre os inmobles nacen e se desenvolven con
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plena eficacia á marxe do Rexistro. Pero son as innumerables vantaxes da toma de razón nos seus
libros as que recomendan a inscrición. As presuncións posesorias e de título adquisitivo, a inoponibilidade fronte aos titulares rexistrais dos negocios que non tiveran acceso ao Rexistro e, especialmente –entre outras loanzas máis específicas–, a necesaria inscrición do dereito real de hipoteca para que poida proclamarse a súa existencia, validez e eficacia –configurándose así como
un dos poucos exemplos de inscrición constitutiva– caracterizaron o instrumento do rexistro como
un piar esencial na economía moderna, que atopou na hipoteca a mellor garantía na hora de asegurar o financiamento alleo e, máis singularmente, o que procede das entidades de crédito.
Neste contexto no que o acceso ao rexistro non é, como xa dixemos, obrigatorio, non obstante
tórnase na actualidade do tráfico xurídico moi recomendable, xa que resulta unha arma fundamental en caso de litixio a forza que outorga a fe pública rexistral. Esta fe pública fai inatacable
unha adquisición baseada nos pronunciamentos do Rexistro, de cumprírense sempre os requisitos previstos na lexislación hipotecaria e nos que neste traballo non podemos afondar.
Con todo, e aténdonos xa ao suposto de feito no que nos atopamos –o mosteiro lucense de
San Xulián de Samos, que vive alleo á oficina do Rexistro– o principio de fe pública sofre diversas excepcións, entre as que se atopan os casos de inmatriculación. Como xa avanzamos, a devandita fe pública só pode ser alegada se o titular rexistral, entre outros requisitos, adquiriu a propiedade doutro titular rexistral previo. Para o suposto da inmatriculación, ese anterior titular
rexistral non existe, co que o devandito principio hipotecario non poderá ser abrigado. É máis, o
lexislador, moi temeroso do efecto de adquisición a non domino que este principio rexistral pode
supor59, de xeito engadido, só permite que o adquirente do inmatriculante poida quedar protexido
pola fe pública unha vez transcorridos dous anos desde a inmatriculación –tempo concedido para
que o verdadeiro dono, no seu caso, poida reclamar–; esta limitación non se aplica ao suposto do
expediente de dominio: neste último caso, o inmatriculante, como xa vimos, non goza da fe pública, pero si os seus adquirentes, sen ter que esperar ningún período de tempo. É se cadra a seguridade que ofrecen os tribunais de xustiza e as súas resolucións o que orixina este exceso de
confianza na regulación hipotecaria.
Dunha maneira paralela, a entrada do mosteiro no Rexistro suporía, amais da debida protección para a comunidade beneditina, titular civil do inmoble, un medio de bloquear as posibles
aspiracións doutros interesados na propiedade, e que puidesen tentar inscribila ao seu nome. Por
estraño e fraudulento que isto poida parecer, a falta de documentación en moitos casos, a propia
deficiencia desta ou a súa duplicidade en favor de varios adquirentes poden favorecer esta circunstancia. Ademais, a concorrencia de autoridades e institucións de carácter relixioso –principalmente, e neste caso a Orde beneditina e a propia diocese na que se atopa o convento– e administrativo que pode facer que as certificacións de dominio se dupliquen. Será a actuación do
rexistrador, no seu labor cualificador, a que advirta a circunstancia e, aplicando os principios rexistrais, lle conceda preferencia a un título ou a outro60.
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*

Agradézolle ao padre José Luis Vélez, prior de Samos,
e a dona Carolina Casal Chico a axuda que me prestaron para acceder á documentación deste mosteiro.
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a inmatriculación por certificación de dominio, polo que
quedaron sen aplicación práctica.
58 En caso de que a coincidencia acaecida fose total, a solución non é clara. A doutrina da Dirección Xeral dos
Rexistros e do Notariado non foi uniforme. Ás veces
acudiu ao mesmo sistema que xa vimos para a coincidencia só en parte; pero noutras somete a cuestión ao
réxime xeral de recursos que se recoñecen na lexislación hipotecaria.
59 Para o suposto de que se adquira de quen non era dono,
se cumpran as esixencias legais, e o verus dominus tente reclamar o seu dominio; neste caso, non poderá recobrar a súa propiedade e só poderá reclamar a correspondente indemnización do que lle vendeu ao protexido pola fe pública, que quedaría exento de restituír
o ben e de indemnización ningunha.
60 Con todo, a Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado resolveu este suposto de presentación sucesiva
de dúas certificacións –unha do Concello e outra da
Diocese– e, inaplicando o principio clave da prioridade rexistral –que suporía inscribir o que primeiro se presentou no rexistro–, permitiulle ao rexistrador acudir
ao xuíz para que resolvera, como antes vimos para o caso
de coincidencia cos asentos do rexistro e incluíndo polo
tanto como tales os asentos de presentación practicados no libro diario.
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San Xulián de Samos.
Unha instancia de poder na Idade Media*
M.ª Carmen Rodríguez González
Universidade de Santiago de Compostela

Os mosteiros na Idade Media non eran só unha institución relixiosa. Os dereitos que tiñan sobre
as persoas e as terras explican o seu peso na organización territorial e social do territorio. O estreito
vencello que mantiñan coa realeza e a nobreza laica local constitúe un claro reflexo deste feito.
De todos os mosteiros que xorden na Alta Idade Media só uns poucos, entre os que se atopaba Samos, acadaron un nivel de riqueza e prestixio que foron quen de manter ata os decretos
de desamortización e exclaustración de 1836. Para García de Cortázar, esta selección produciuse
a mediados do século XI, e asentouse e canalizouse a través de catro instrumentos: vontade dos
poderosos, reforma dos claustros, construción de edificios e creación dunha memoria social1.
O certo é que desde as súas temperás e incertas orixes o mosteiro
lucense de San Xulián de Samos se vai afianzando no panorama
monástico galego, ata acadar a súa plena consolidación como institución feudal nos séculos centrais da Idade Media, chegando a
ser, canda Celanova, un dos cenobios beneditinos rurais máis importantes de Galicia.
Sobre este mosteiro escribiuse moito; algúns traballos foron publicados, pero outros non viron a luz2. En 1986, M. Lucas Álvarez
publicou El Tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII), a partir do que se foron elaborando múltiples estudos que nos achegaron un pouco máis ao coñecemento desta institución tan salientable na historia medieval de Galicia. Por fortuna, en 1992 editouse
a Historia del Monasterio de San Julián de Samos de Maximino Arias
Cuenllas, na que ademais de incluír os estudos, revisados, sobre
o período medieval, recollidos por el en Archivos Leoneses na década dos oitenta, prolongou a historia do mosteiro ata a década de
1980. En 1997 Andrade Cernadas publicou o seu magnifico estudo El monacato benedictino y la sociedad de la Galicia medieval (siglos X al XII), no que o mosteiro de San Xulián de Samos é parte básica da súa investigación3. É certo que ata o de agora non
existe unha monografía sobre o mosteiro de Samos na Idade Media, pero si que contamos con
estudos parciais que constitúen, sen dúbida ningunha, avances importantes no coñecemento desta
institución na súa etapa prefeudal e feudal. [foto1]

Liña de imposta
en axadrezado da
igrexa románica

Abordar nestas poucas páxinas o estudo polo miúdo dunha institución monástica tan importante como Samos durante a súa etapa medieval sería unha osadía pola miña parte, e tampouco
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é o que se pretende. O meu obxectivo, nesta breve achega, será simplemente facer una reflexión
sobre aqueles aspectos que considere especialmente significativos, partindo dos traballos realizados ata o de agora por diferentes autores, entre os que me inclúo4, e tendo presentes as fontes
documentais.

As orixes do mosteiro
San Xulián de Samos, un dos mosteiros máis antigos de Galicia, levántase nunha das vías naturais de entrada a Galicia, no sudeste da actual provincia de Lugo, “iuxta fluvium Sarrie ubi modo
dicunt Samanos”, como precisa de maneira reiterada a documentación do seu Tombo5. As súas
orixes poderían remontarse ao século VII, segundo os versos transcritos no diploma de Ordoño
II de 992, presuntamente pertencentes á chamada Lápida de Ermefredo. Nos versos da segunda
columna, reconstruídos por Anscari Mundo, o bispo de Lugo fálanos dunha restauración do mosteiro realizada por el. Considerando que este prelado aparece como confirmante nos Concilios
de Toledo VIII e X, celebrados nos anos 653 e 656, respectivamente, a mencionada reconstrución
puido realizarse a mediados do século VII6.
É posible, xa que logo, que a súa fundación fose anterior e que a realizase san Martiño de Dumio ou os seus discípulos, ou que as súas orixes estivesen relacionadas coas correntes místicas
das cristiandades bretonas establecidas a mediados do século V ao norte da provincia de Lugo.
O vello enclave monástico sufriu varios abandonos e posteriores restauracións, a primeira a
cargo de Ermefredo. Segundo parece, no X Concilio de Toledo o bispo de Lugo mencionado coincide con Frutuoso do Bierzo, nomeado arcebispo de Braga e, polo tanto, metropolitano de Lusitania e de Galicia; por iso podemos supor que Ermefredo adoptaría na restauración de Samos a
Regula monachorum, que o monxe berciano escribira para a súa fundación de Compludo cara ao
ano 640, o que evidencia o carácter cenobítico desta fundación7.
Tras un período “escuro”, Argerico e a súa irmá Sarra, chegados dos confíns de Spania, realizaron a mediados do século VIII unha nova restauración, da que temos constancia a través de dous
documentos reais contidos no Tombo, publicados por Lucas Álvarez e pertencentes aos anos 8118
e 9229. No primeiro, do ano 811, Afonso II confírmalle ao mosteiro os termos das súas posesións
concedidas por seu pai, Fruela I (†768), e malia que non menciona a abade ningún é fácil supor
que se trataría de Argerico e da súa irmá Sarra, como consta no diploma de Ordoño II do 1 de
agosto do ano 922: “Argericgus Abba et soror eius nomine Sarra, venerunt de finibus Spanie tempore dive memorie proabii mei Domini Frollani Principis”. O monarca concedeulles o lugar de
Samos, onde edificaron un “Cenobium multorum” segundo as normas dos Santos Padres e, por
orde do mesmo rei, tomaron en nome do mosteiro unha serie de vilas e igrexas, e fixeron un inventario delas10. Segundo Arias Cuenllas, “a norma dos Santos Padres” non era a de San Bieito,
senón un conxunto de regras antigas incluídas no Codex Regularum que, desde a época visigoda,
o bispo lle entregaba ao abade o día da súa bendición11; este autor supuxo que as regras de Santo
Isidoro e San Frutuoso merecerían unha especial estima sobre as demais; entre estas últimas estaría, nun segundo plano, a Regra beneditina12. No ano 853 Ordoño I confirmoulles un privile50

xio do seu antecesor Ramiro I ao abade de Samos Fatalis, que veu fuxindo da España musulmá,
“dum de ipsa Spania in regione ista ingressus fuiste”, e a todos os monxes que viviran piadosa e
santamente, no que lles concedía a posesión do lugar de Samos, o couto e todos os bens outorgados ao abade Argerico, “cum omnia quicquid ibidem Argericus abba obtinuiti”13. No texto faise
referencia a que monxes neglixentes, tras a morte de Argerico, venderan terras, non só do couto
de Samos senón tamén doutros lugares do dominio. Ao final do documento o monarca prohíbelles aos laicos a súa intromisión nas terras do couto da abadía, que abranguía milla e media “per
girum idem eclesia”. Catro anos máis tarde, o mesmo monarca outorgoulles ao presbítero Vicente
e a Audefredo, procedentes de terras cordobesas, o mosteiro con todas as posesións que lle foran concedidas polos seus antecesores14. Tras esta breve paréntese e continuando a tradición da
Regula Communis, de inspiración mozárabe, Ofilón, tamén chegado de Córdoba no ano 861, realizou unha nova restauración de Samos. En efecto, neste ano o monarca Ordoño I concedeulle
o lugar de Samos para que puidese continuar alí a vida cenobítica, con todas as igrexas e vilas que
foran outorgadas polos seus antecesores rexios15. No mesmo diploma Ofilón aparece como o superior xeral dunha congregación integrada por mosteiros e igrexas do territorio que estaba baixo
a súa xurisdición, o que foi interpretado por Arias Cuenllas, Orlandis Rovira e José Matoso como
supervivencia das normas do monacato visigodo. Deste xeito, o pactualismo e o mozarabismo tiveron protagonismo no cenobio samonense do século IX16.
Á morte do abade Ofilón o mosteiro entrou en crise unha vez máis. Diso nos fala o privilexio
de Ordoño II de 92217, no que lle confirma a Samos todas as concesións dos seus antecesores,
tras ser restaurado polo abade Sinderico, baixo os auspicios de san Virila. No “agnitio” de 944 relátase a desastrosa situación en que se atopaba o “monasterio samonensem vel restauratum, postquam destructum fuit post mortem domni Offiloni abatís”. Sabedor desta situación, Ordoño II,
que se atopaba en Galicia preto do lugar, deulle orde a Arias Menediz, nobre galego que lle acompañaba, de que buscase monxes observantes que fosen restaurar a vida monástica en Samos; este,
acompañado por don Gutier, acudiu a san Virila, abade de Penamayor, quen accedendo á súa petición enviou a Samos a varios monxes, entre os que Sinderico foi nomeado superior18. Os feitos
deberon desenvolverse a redor do ano 922, cando o monarca asturiano realizou unha nova doazón de bens ao mosteiro e concedeulle un novo privilexio.
No século XI vaise producir unha intensificación da influencia beneditina, en xeral no monacato noroccidental, o que hai que relacionar co poder de Cluny e a súa vinculación con Afonso
V e Raimundo de Borgoña. Malia iso, o peso da tradición visigótica nos medios monásticos galegos, e xa que logo tamén en Samos, foi moi importante. A beneditinización do monacato galego,
entendida como a completa submisión ao espírito da Regra de San Bieito, produciuse en datas
serodias, sobre todo no caso dos cenobios rurais. A primeira referencia documental en Samos á
Regra beneditina é do ano 108019, non obstante a súa incorporación definitiva non se produciría
ata mediados do XII, posiblemente cara a 114520. Andrade Cernadas opina que na beneditinización definitiva de Samos e, en xeral, na do monacato galego tiveron moito que ver os monxes brancos. A importancia económica e o apoio político da monarquía ao mosteiro de Sobrado, convertido en 1142 na primeira casa cisterciense da Península, induciría as renuentes abadías tradicionais
galegas a adoptar definitivamente esta regra21.
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Mapa 1. Patrimonio do mosteiro de Samos nos séculos IX-XIII

O dominio do mosteiro de Samos
(séculos IX-XIII)

O dominio do mosteiro de Samos centrouse no cuadrante suroriental da actual provincia de Lugo. A meirande
parte das propiedades que constituíron
o dominio estaban localizadas nas comarcas de Sarria e Samos. Fóra delas, e
á marxe dalgunhas propiedades dispersas –no contorno da Terra de Nendos e
en Arousa– que lle permitiron a súa saída ao mar, a outra zona na que o cenobio concentrou un importante número
de propiedades, dereitos xurisdicionais e
eclesiásticos foi a rexión leonesa do
Bierzo, concretamente o Bierzo Baixo.
En efecto, tal como puidemos constatar
en diversos estudos, o mosteiro de San
Xulián de Samos foi, entre todos os cenobios galegos, o que tivo maiores intereses na parte occidental do Bierzo, nos
arredores do Camiño de Santiago antes
da súa entrada en Galicia. A súa presenza, documentada desde época moi
temperá, e os fortes intereses concentrados na zona convérteno nun dos principais protagonistas da organización social do espazo berciano durante a Alta Idade Media. [mapa 1]
No proceso de adquisición e consolidación do dominio de Samos podemos marcar dúas etapas significativas: a primeira abranguería desde o momento en que se documentaron as primeiras adquisicións, mediados do século IX, ata que culminou a súa onda expansiva, na primeira metade do XII; a segunda, desde mediados do XII a finais do XIII, na que o ritmo de adquisicións
decreceu de xeito considerable.

PRIMEIRA

ETAPA, ENTRE O SÉCULO

IX

E A PRIMEIRA METADE DO

XII

A maior parte das adquisicións territoriais do dominio de Samos producíronse nesta primeira
etapa, cun forte ritmo durante a segunda metade do século X e un máximo expansivo na segunda
metade do XI. As fórmulas de acumulación da propiedade por parte de Samos nesta etapa foron fundamentalmente as doazóns realizadas polo seus antigos propietarios, reis e membros da
aristocracia. En efecto, entre os anos 1000 e 1050 as doazóns supuxeron o 92,8% das incorporacións ao patrimonio de Samos; de 1050 a 1100, un 70,8%, e descenderon de forma clara na
primeira metade do XII.
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Durante o período que vai desde as orixes do mosteiro ata o ano 950 a proporción de doazóns
de orixe real foi moi alta. As primeiras referencias documentais son do ano 853, no que o monarca
Ordoño I ratificou un privilexio do seu antecesor, Ramiro I, no que confirmaba as súas posesións:
“In Lauzara monasterium sancti Christofori et sancti Iohanis cum omnia quicquid ibidem domnus
Adefonsus concessit; in Laure monasterium Suveretum; ecclesiam in Kairola et villam; in Iurres,
terra”. Os reis e diferentes membros da realeza, como destacados propietarios da zona, foron tamén artífices do afianzamento de Samos no Bierzo. Así, no mesmo documento o monarca confirmoulle os mosteiros de San Juan e San Esteban de Viogio, a propia vila, e terras na vila de Naraya
ao mosteiro galego22. Non obstante, en posteriores confirmacións faise alusión a que a orixe da propiedade se remonta aos monarcas Fruela I e Vermudo I, é dicir, á segunda metade do século VIII.
Catro anos máis tarde, en 857, o mesmo rei Ordoño I, volveulle confirmar estas propiedades e engadiu outras –“in ripa Minei ubi dicunt Cellahicorantes; in territorio salinense villa que
vocitant Lustris et ecclesia sancti [Petri apostoli], salinas samanenses integras […]. Sive erga Arvorsa Cuniarrum cum ecclesia vocabulo sacta Marine”–, non mencionadas no documento anterior, e teimou en que estas propiedades llas doara a Samos Ramiro I23. Porén, como no caso
do Bierzo, a orixe da doazón podería remontarse a Fruela I, quen, como consta nun documento
posterior do ano 922, lles concedeu a Argerico e mais á súa irmá Sarra o dereito a reconstruír o
mosteiro e as vilas e igrexas mencionadas, e engadiu no mesmo diploma que foron eles os que
levantaron a igrexa de San Juan na vila berciana de Viogio: “Et fecierum Iglesia Sancti Johanni
inter duos discurrentes Sile et Cua”24. A vila foille confirmada de novo a Samos no século X por
Ramiro II, Ordoño III e Sancho I, que teimaron nos seus “terminos antiquiis”, o que nos indicaría unha ocupación antiga da mesma.
Aínda que as doazóns rexias descenderon na segunda metade do século X, o mosteiro de Samos, como outros cenobios galegos, seguiu a ser favorecido polos monarcas da dinastía ástur-leonesa. Non obstante, a resistencia á dinastía navarra tras a morte de Vermudo III en Tamarón,
en 1037, tardará en ser perdoada polo novo rei de León. De feito, a mediados do XI o mosteiro
de Samos non recibiu explicitamente ningún apoio real en forma de doazón.
Xunto cos reis, algúns membros da aristocracia realizaron tamén importantes doazóns a Samos,
entre eles os que pertencían á familia de Odoario Gamáriz, en concreto Félix Citiz e a súa muller
Godina. En efecto, o 30 de marzo do ano 982, este matrimonio dooulle ao abade Novidio, que foi
bispo de Astorga, un número importante de vilas, centradas fundamentalmente no Bierzo –Carracedo, “et fuit ipsa villa de parte socri nostri Odarii Gamariz et coniugiis eius Scemene”, Vilela,
Salas, Carracedelo, Valbona– e no val de Valcárcel: “In Bergido villa vocabulo Carracito iuxta fluvium Cue [...]; item villa parata miri; alia villa vocabulo Ranosinde; item villa Sancti Felices; similiter
alia villa vocabulo Villela hic in Bergido discurrente rivulo Burvia; Item […] villam que nuncupant
villa Romani in Valle Garcier [Valcárcel] [...]; alia villa de Salas; villa de Carracetelo, villa de Valle
Bona”. Canda elas figuran tamén a vila de “Turres”, en Navia, e a de “Ranari”, na terra de Lemos.
No documento insístese tamén nos “terminos e locos vetustísimos” de todas estas vilas, pondo así
de manifesto unha ocupación moi antiga do espazo no que se atopaban estas vilas25. A vinculación
desta familia con Samos era moi estreita, ata o punto de que un dos seus descendentes, Didacus,
chegou a ser abade de Samos nas décadas centrais do século XI.
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A vila berciana de Andinas pertencía tamén a un membro sobranceiro da aristocracia local,
o “comite” Menendo Díaz, que lla deixou en testamento a Samos no ano 973. A vila situábase entre os ríos Sil e Cúa e nela levantouse a igrexa de Santa María, doada a Samos pouco despois, no
988, pola abadesa Gondina e a súa comunidade de monxas e monxes, que posiblemente pertencía
á familia de Menendo Díaz26.

40
35
30
número

25
20
15
10
5
0

Nas últimas décadas do século X e ao longo do XI o mosteiro fíxose cun volume importante de
propiedades nestas vilas –no 997, a vila de Magaz, “in territorio bergidense ubi dicunt Villela”– e con
outras non mencionadas ata o momento, como a de Dragonte, mediante as doazóns efectuadas polos seus antigos propietarios. Así, en 1072 o conde Vermudo Bermúdez dooulle ao abade Auderico
o lugar de Vilaesteba, “cum sua criatione”27. Dous
anos máis tarde, en 1074, Elvira Ordóñez dooulle
post mortem á comunidade de Samos unha serie de
Gráfico 1. Formas de adquisición do patrimonio de Samos:
doazóns, compras e cambios nos séculos IX-XIV
vilas e bens en diferentes puntos de Galicia e do
Bierzo: “In Lemabus villa vocabulo Armentari Vª
porcione; villa vocabulo Vimaranes; villa vocabulo
Castillon; in Paramo villa Froyscende cum suis aiuncDoazóns
Compras
Cambios
tionibus et suo villare vocabulo Ferrarios; in Flamoso
ecclesia sancti Michaelis et villa Lapiu et iacent ambas inter Neira et Mineo; in Flamoso, in valle quod
vocitant sanctus Petrum, villa vocabulo Villare. Item
in valle Carceris villa vocabulo Villa Romani ipsa media; item in Bergido villa vocabulo Magaz Vª porcione
cum omnibus suis aiuctionibus et sua criatione; item
alia villa vocabulo Parata Valeri ipsa media; item viPr 875 875-950 951-1000 1001-1025 1026-1050 1051-1075 1076-1100 1101-1125 1126-1150 1151-1175 1176-1200 1201-1225 1226-1250 1251-1275 1276-1299
lla in ripa de aqua iusta illa ponte de Calzada de Francos [San Pedro de Ambasmestas, Valcárcel]”28. As doazóns efectuadas por dona Urraca en 1074 da
metade da vila de Ferreirúa, que foi de súa nai “donna
Velasquita”, e en 1091 por Munio Eriz e a súa muller Gontroda Núñez de varios lugares en terra de
Navia, Triacastela e Lemos, son tamén exemplos significativos da achega dos grupos aristocráticos
locais na formación e consolidación do dominio monástico samonense29. [gráfico 1]
Ademais dos reis e de certos grupos aristocráticos, os clérigos e pequenos labregos libres, a
través das súas doazóns, participaron tamén no proceso de formación e expansión do dominio samonense nesta primeira etapa.
As doazóns, que poderiamos cualificar xenericamente como piadosas, foron o principal mecanismo de acrecentamento territorial do mosteiro de Samos. Porén, en moitas ocasións os préstamos concedidos a campesiños que atravesaban dificultades económicas obrigábanos a doar parte
dos seus bens, ante a imposibilidade de resarcir a débeda contraída30. Mesmo un rei como Afonso
VI realizou unha importante doazón a Samos en recompensa polos 800 soldos que o cenobio lucense lle entregara ao monarca31. Aínda que con menor incidencia, non podemos esquecer que
o cenobio se fixo tamén con outras propiedades mediante compras. Neste sentido, convén indi-
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car que a súa política foi redondear as súas posesións naqueles lugares en que os seus intereses
territoriais eran sólidos, non só nas zonas máis próximas ao núcleo fundacional e documental do
mosteiro, como no val de Mao, onde realizou sete compras entre os anos 1033 e 106232, senón
tamén noutras zonas máis afastadas. Esta política monástica bateu ás veces cos intereses campesiños, que preitearon polo recoñecemento da titularidade das súas propiedades. As referencias
documentais a estes feitos son escasas pero non deixan por iso de ser salientables. Así, en 1075
Samos enfrontouse á familia de Gaudencio Citiz pola propiedade da vila de Requeixo, en Triacastela, e en 1089 fíxoo contra Elvira Vermúdez e os seus fillos pola titularidade de Nespereira.
Nambos os casos o conflito resolveuse definitivamente a prol do mosteiro33.
Como acabamos de ver, o principal obxecto de doazón nesta primeira etapa foron as “villae”.
A partir de aquí e ata o século XIII a abadía galega fíxose co control económico, xurídico e eclesiástico dalgunha destas vilas, entre elas a berciana de Vilela.
A vila, marco fundamental da vida da sociedade desta época, non era un ámbito de contornos difusos, senón un espazo que se coñecía polo miúdo. De aí que os contemporáneos puideran determinar perfectamente o contorno delas, a súa precisa delimitación, “suos terminos antiquos”, e os defenderan ata o final ante calquera tipo de agresión ao dereito de propiedade. De feito,
o mosteiro de Samos preiteou co tenente do castelo de Ulver en 1080 polos montes e herdades
que foran cavados polos habitantes de Viogio nos marcos da vila34. Pero ademais observamos o interese que os particulares tiñan en precisar os límites das diferentes propiedades. Os rexistros documentais ofrécennos exemplos significativos dabondo35.
Respecto á configuración da vila, sinalaremos en primeiro lugar a distinción entre un espazo
habitado “dentro” do núcleo da propia vila e outro “fóra”, ocupado polas terras de labranza e os
terreos incultos. Convén precisar que o termo “vila” se emprega para designar os topónimos maiores como sinónimo de aldea, pero tamén o atopamos na documentación referido a unidades de
habitación e explotación máis reducidas, integradas no conxunto da vila principal36. Aínda que o
número de cortes ou vilas que configuraban a vila aldea pode variar dunhas a outras, ímonos deter no caso de Vilela, unha das aldeas sobre a que dispomos de abondosa información e que foi
obxecto da miña atención noutros estudos realizados en colaboración con Durany Castrillo.
Vilela aparece mencionada por primeira vez no Tombo de Samos no ano 973; desde esta data
ata o ano 1000 temos documentadas tres vilas e dúas cortes integradas nesta localidade, e ata mediados do século XI nove vilas máis. A impresión que se desprende dos documentos é que o núcleo aparecía configurado por diferentes unidades habitacionais, en mans de varios propietarios,
denominadas como “villa” ou “corte”; ás veces o mesmo documento emprega os dous termos indistintamente para reflectir a mesma realidade: Helias doou “ipsa corte ubi nunc habitamus [...]
et est ipsa villa in territorio Bergidense, villa vocata Villela” .
Ás veces estas vilas ou cortes situábanse unhas preto das outras, conformando o núcleo da
aldea de Vilela, pero noutras ocasións tiñan un topónimo de seu, o que nos fai pensar que se atopaban un pouco distanciadas do centro habitacional. No primeiro caso a referencia a “alia villa
in Villela prope de illa villa de regina domna Giloira” indícanos claramente a existencia de dúas
vilas moi próximas no núcleo de Vilela. No segundo dos supostos atoparíanse as vilas de Magaz,
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“villam vocatam Magaz, in territorio bergidense ubi dicunt Villela”, de Villalonga, “in territorio beridense, hic in Villela, in locum predictum ubi dicunt Villa Longa, ipsa villa que fuit de Cidi Alvaniz”, e a de Sobrado, “mea villa propria [...] que est in territorio Bergidense [...] villa vocata Vilela iuxta villam vestram de Soberato”37.
A existencia desta toponimia menor no interior de Vilela podería estarnos indicando a ocupación dos espazos situados fóra do lugar de habitación da primitiva vila38, reproducindo os mesmos esquemas de organización, de aí tamén a súa denominación como “villa”. Deste xeito, a configuración espacial de Vilela daríanos unha imaxe posterior de unidades de poboación que
acabaron definíndose como barrios, respectando a toponimia anterior, como podemos comprobar
nun documento do ano 1231 no que se mencionaba “in eadem villa in barrio que dicitur Magaaz”39.
Canto á configuración de Vilela, as fontes indican unha serie de elementos dentro e fóra do
espazo habitado das diferentes vilas e cortes que a compuñan. A “corte” podemos definila como
unha unidade de explotación e habitación que aparecía sempre cercada, tanto en Vilela como noutras vilas do Bierzo; mesmo nalgunhas ocasións se mencionaba a porta de acceso a ela. Sirva como
exemplo a corte que lle doa Helias a Samos en Vilela no ano 981, “ipsa corte ubi nunc habitamus,
cum cunctis prestationibus suis et edificiis [...] medietatem de ipsa corte sit post partem monasterii
de contra porta ad partem occidentalem, et illa alia contra orientale sit post partem filii mei”40.
Dentro das vilas e cortes atopábanse os espazos edificados, isto é, as vivendas de residencia,
outras dependencias para o acubillo do gando e diversas instalacións de uso agrícola, e no exterior, como norma xeral, o terrádego cultivado, instalacións de muíños e os espazos incultos de aproveitamento colectivo: “Villas iam dictas cum omnibus suis edifitiis, palatiis et intus in eis nec non
et aiacentiis, molendinis, vineis et omnia genera arborum, montes, fontes, exitus et recessus, per
ubi eas vobis delimitamus et coram testibus assignamus”41.
No espazo de dentro, en xeral o que estaba habitado, podíase observar unha xerarquización
dos distintos elementos. As vivendas non eran todas iguais. Entre elas destacaba a “domus”, que
pertencía a personaxes sobranceiros da vila e identificábase co nome do seu propietario, como por
exemplo a “domum Menendi Didaci”. As outras vivendas aparecían denominadas de forma xenérica como casas, domos, dentro das que se atopaban outros edificios –“edificiis”– relacionados
coas actividades agropecuarias. O feito de que en Vilela aparezan mencións de “torculariis, cupas III, cupos”, xunto coa de viñas a carón das casas –ipsa vinea prope domum nostram ab integro”–, denota desde época moi temperá un interese polo cultivo do viñedo e un certo grao de especialización vitícola.
Xunto ás “domos” e casas menciónanse tamén, nalgunhas ocasións, os “palatii”. O vocábulo
pode ter, como din García de Cortázar e Peña Bocos, distintos significados. Nalgúns casos trátase de centros de explotación agraria, outras veces engadíronlle a este o de centro perceptor de
rendas e, por último, tamén actúan como centros de poder real ou señorial. En Vilela, aínda que
non o podemos precisar exactamente, as mencións xenéricas que temos de palacios aparecen como
elementos integrantes da vila e puideran responder a esa primeira acepción.
Fóra da cerca da vila ou da corte sitúanse o terrádego cultivado e os espazos incultos, pero
non sempre, xa que parte do terrádego cultivado podía atoparse no interior dela. Comprobámolo
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no caso dunha corte en Vilela, integrada polas casas, torcularias, cubas e unha “vinea prope domum nostram”, é dicir, cunha viña a carón mesmo da casa, “quomodo est conclusa”. Esta sería
a imaxe preliminar da corte, co seu terrádego cultivado dentro da cerca e, dispostos á beira das
casas, as hortas, cortiñas, algunhas terras, viñas e árbores froiteiras. Pero, como sabemos, esta
imaxe non permaneceu inmutable. A medida que medraba a poboación e se requirían novos espazos de cultivo, o terrrádego ampliábase polo exterior da cerca. De feito, a imaxe que nos transmiten os documentos é que as terras, viñas, árbores e todos os dereitos sobre os espazos incultos
estaban situados “extrinsecus” ou “foris domos”. O mesmo proceso de crecemento maniféstase
tamén na aparición de novos topónimos que abranguían novas unidades de explotación, como comentamos xa a propósito de Vilela; lembremos que no seu termo xurdían novas vilas como Magaz, Vilalonga e Sobrado.
A aparición de novos topónimos, de novas cortes e vilas no interior da vila principal, así como
as mencións de viñas acabadas de plantar, “vinea quam plantavit cum viro meo Citi Ceciliz, sub
illo rego qui discurrit ante illam meam portam”, son indicios de que estamos nun momento de colonización e de intensificación do espazo ocupado, anterior á intervención monástica e señorial.
Non obstante, nalgúns casos a adquisición de vilas por entidades monásticas, como a de Viogio por Samos, antes do século IX explicaría a máis temperá participación señorial neste proceso.
En efecto, os habitantes de Viogio, unha das primeiras vilas documentadas no Bierzo, foron ocupando e labrando novos espazos a medida que medraba a poboación. A creación de novos vilares
e casais nos montes de Stellos, que foron de “apressione de Viogio”, probablemente baixo o pulo
do mosteiro, acabou ocasionándolles problemas aos homes de Samos cos saións do castelo de Ulver, que os prenderon e lles arrebataron as terras labradas.
Pero volvendo ao escenario da vila, imos ver como elementos integrantes dela as igrexas e mosteiros. É sabido que a maior parte dos documentos desde finais do século VIII rexistran a existencia de “igrexas propias”, enmascaradas adoito na denominación de “mosteiros propios”. Refírense a mosteiros de pequenas proporcións, cun número moi limitado de compoñentes e cunha
tradición e observancia probablemente derivada das frutuosianas, que están en mans de laicos,
e que xogaron un papel salientable como instrumento eficaz nas tarefas de organización e ocupación do espazo42.
En efecto, sobre as vilas preexistentes levantáronse igrexas e mosteiros, fundados polos mesmos propietarios das vilas, dos que temos noticias a partir de mediados do século IX, aínda que
nalgúns casos a súa orixe semella que se remonta a finais do VIII, isto é, á época de Vermudo I.
A edificación destas igrexas e mosteiros supuxo, como nos casos xa tratados de novas vilas e cortes, unha modificación da paisaxe interior da vila e unha máis densa ocupación del. O mesmo que
a corte, ás veces a “ecclesia” identifícase coa vila43. Descoñecemos a traxectoria deses mosteiros
tras a súa incorporación a Samos, pero é probable que a vida monástica desaparecese e se converteran en simples igrexas.
Ata aquí falamos da propiedade e das súas orixes. Pero antes de rematar imponse que nos preguntemos como se explotaban estes bens, é dicir, de que medios se servía o mosteiro para asegurar a rendibilidade das súas propiedades.
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As grandes propiedades que a aristocracia lle doou a Samos foron traballadas e explotadas por
campesiños libres. De feito, na vila de Andinas, antes Viogio, doada a mediados do século IX, os
labregos vasalos do mosteiro foron ocupando e labrando novos espazos nos montes Stellos44. Agora
ben, nas cortes ou vilas principais o habitual era que os propietarios contasen con servos para a
súa explotación e que se traspasasen con elas ao cambiar de donos. Son os “homines”, “creatione”,
“homines qui ibit solebant exercere servitium”, isto é, que prestaban servizo nas vilas e se traspasaban a Samos con elas. Un destes casos atopámolo na doazón que no 958 Cartamiro, “confessus”, e Vidrilli, “Deo vota”, fan a prol do mosteiro de varias vilas con “omnem nostram criationem”, composta por un grupo de polo menos dezanove persoas. No ano 997 Vermudo II dooulle
a Samos a vila de Sáa, “cum cuncta sua bona, id est, domos et familia, servos et liberos”. O monarca engadiu no documeto unhas “adiunctiones” a esta vila, que ían acompañadas das súas respectivas “familiae”; tratábase, posiblemente, dun grupo servil. Case un século despois, en 1072,
Samos recibiu a doazón dunha vila “cum sua criatione”, composta por un matrimonio e os seus
catro fillos45.
O interese que Samos tiña pola posesión e control dos servos obsérvase a través dos preitos
e dos documentos xenealóxicos das familias de servos que atopamos no Tombo. Samos aparece
claramente litigando pola posesión de servos polo menos en dúas ocasións. A primeira en 1003,
contra San Pedro Fiz do Incio e Destriana, e a segunda, na primeira metade do XII, contra as infantas dona Teresa e dona Jimena. Nambos os casos a solución foi o reparto das familias entre
os contendentes46.
Algúns destes servos puideron mudar o seu status xurídico e acceder á liberdade e tamén á
propiedade da terra. Malia que non dispomos de referencias a casos de manumisión, si podemos
constatar este proceso con Vimara Baroncelliz e a súa muller Placidia, que foron servos de Urraca
Didaci, tal como se di nun documento do ano 1074, no que esta lle doou a Samos, “villam meam
propriam [...] et fuit ipsa villa de Vimara Baroncelliz et de sua muliere Placidia, qui fuerunt servi
nostri. Mesmo na doazón de 958 xa referida é posible que as dezanove persoas mencionadas fosen manumitidas pouco antes ou no preciso momento da doazón.
Á marxe das terras que explotaba directamente, o mosteiro empregaba outras fórmulas de explotación a través de contratos agrarios preforais. O primeiro destes contratos realizouse no ano
909; trinta veciños do val de Lóuzara estableceron un acordo con Samos para asegurarse o traballo e usufruto sobre as terras que habitaban, á vez que o mosteiro se garantía o cultivo e as rendas sobre estes predios. Xa no século XI dispomos doutros tres contratos que poderiamos incluír
nesta mesma denominación47.

SEGUNDA

ETAPA, DESDE MEDIADOS DO SÉCULO

XII ATA

FINAIS DO

XIII

Durante esta etapa descendeu o número de adquisicións ata mediados do século XIII. A estabilidade do dominio, ou a posibilidade dunha crise, non impulsaron o mosteiro a realizar compras
ou a promover permutas, polo que foron as iniciativas particulares, a través das dezanove doazóns,
as que esporadicamente aumentaron o patrimonio samonense48. As doazóns protagonizadas por membros da nobreza, clero e campesiñado respondían ás mesmas motivacións que no período anterior.
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Na segunda metade do XIII produciuse unha reactivación das compras, vinte e sete en concreto, tratando de
buscar unha concentración das súas propiedades. As doazóns non desapareceron, pero o seu número foi insignificante. Non obstante, merece unha especial atención
a que realizou dona Azena Peláez o 13 de xuño de 1168
por dúas razóns: unha, pola importancia dos bens que lle
cede a Samos, e a segunda porque esta señora foi sepultada no mosteiro –“et eius thesaurus et sepultura sit in monasterio samonensi, in qua orabunt pro ea in vita et in morte et post mortem”49; o seu sepulcro é o único que se conserva actualmente e atópase na planta baixa do claustro
das Nereidas, baixo a escaleira neogótica50. [foto 2]

O mosteiro de Samos vai amosar tamén ao longo do
século XII un grande interese polo mundo urbano. A bisbarra leonesa do Bierzo converteuse na zona de expansión
por excelencia do cenobio lucense, o que contrasta coa
escaseza de adquisicións en núcleos urbanos galegos de
certo relevo. Só sabemos que en Santiago de Compostela
adquiriu no ano 1091 un superatum e, a través dun diploma
de 1175, que tamén posuía aquí a metade dunha casa e
un soar. Pero, como acabamos de dicir, o interese de Samos céntrase principalmente na rexión do Bierzo; adquiriu
propiedades, de forma preferente, en Villafranca e o seu
alfoz. Non podemos deixar de mencionar tamén que o mosteiro lucense posuía, xa no ano 982, unha corte na cidade leonesa de Astorga que se completa posteriormente con
outras adquisicións52. [gráfico 3]

Xácigo de dona Azenda Peláez?
Gráfico 2. Compras realizadas por Samos
nos séculos XI-XIII (número e porcentaxes)
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A inmensa maioría das adquisicións de Samos localízanse na zona nuclear do dominio, especialmente nos
espazos produtivos da depresión de Sarria e na bisbarra
montañosa da serra oriental samonense, na que se inclúen
os concellos de Samos e O Incio –agás a área de Sarria–,
Triacastela, Becerreá, As Nogais e Folgoso do Courel. O
interese polo viño que manifesta o cenobio neste momento
levaralle tamén a realizar unha serie de compras na depresión de Monforte, zona galega cuxa boa produción vitivinícola é innegable51. Porén, os viñedos de Samos concéntranse especialmente no Bierzo, que se caracteriza polos seus excelentes caldos e na que, desde datas temperás, documentan a súa presenza as máis salientables institucións episcopais e monásticas galegas. (gráfico 2]
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Gráfico 3. Distribución rexional dos principais cultivos
do dominio de Samos (porcentaxes en %)
Depresión de Sarria

15

Serra oriental de Samos

Viñedos

38

10

Viñedos

33

Pumares

Pumares

Terras

47

Depresión de Monforte

53
23,5

Bierzo

Viñedos

23,5

Terras

57

Viñedos

25
45

Pumares
Terras

Pumares
Terras

30

A aparición e desenvolvemento de Vilafranca do Bierzo tivo moito que ver cos excedentes creados no medio rural, principalmente no termo de Vilela, que pertencía ao seu alfoz, durante os séculos XI e XII. A vila experimentou desde mediados do século XII unha transformación da súa paisaxe agraria, cunha economía tendente á especialización vitícola, á que contribuíu sen dúbida a
influencia da cidade e os intereses dos seus habitantes53. O despegue do núcleo urbano de Vilafranca,
desde mediados do XII, garda tamén unha estreita relación co auxe das peregrinacións e o paso do
Camiño xacobeo por este lugar; e o mosteiro galego, como outros, vai adquirir mediante doazón ou
compra varias casas na vila, xunto á “Stratam francorum”, é dicir, no Camiño Francés54. Ademais das
casas, os viñedos seguiron a ser obxectivo preferente das súas compras, como podemos constatar
no inventario que o abade Juan realizou dos bens que durante o seu mandato obtivo e que lle doou
ao mosteiro en 1144, oito anos antes de que fose designado por Afonso VII bispo de Lugo55.
Os habitantes de Vilafranca que investiron a mediados do século XII parte das ganancias obtidas co comercio e a industria na compra de herdades en Vilela viviron situacións conflitivas co
mosteiro, que se resolveron sempre a prol do cenobio galego56. [mapas 2 y 3]
Durante o século XIII as adquisicións que acometeu Samos no Bierzo foron escasas, e aínda
que seguiu interesándose por redondear as súas posesións en Vilela, efectuando compras de diferentes herdades nos anos 1238 e 1268, as máis importantes centráronse en Villadepalos. En efecto,
en 1290 e 1291 o mosteiro galego investiu nesta última localidade a suma de 380 marabedís na
compra de casas, terras, casais, soares, montes, pastos, fontes, etc.; a importancia das compras efectuadas durante estes dous anos podemos relacionala coa situación de crise que se vivía na rexión
nestes anos e a precaria situación económica de moitos propietarios que se vían na obriga de desprenderse dos seus bens ante a situación de endebedamento en que se atopaban e da que tiraron
proveito, como puidemos constar noutras ocasións, as institucións señoriais da zona57.
En Galicia, durante esta centuria, semella que Samos só concentrou os seus esforzos inversores urbanos nas pequenas vilas do seu contorno xeográfico, especialmente en Sarria, vinculada
estreitamente ao Camiño de Santiago. Mediante a documentación do último cuarto do século XIII
sabemos que o mosteiro dispuña nesta pequena vila dunha adega que podía servir como centro
de almaceamento de rendas e lugar de distribución destas para a súa comercialización.
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GRÁFICO 4. CONTRATOS AGRARIOS EN 1150-1299

GRÁFICO 5. PROPIEDADES AFORADAS EN 1150-1299
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Se ata mediados do século XII os labregos foron os principais artífices dos procesos de labranza
e colonización, a medida que se intensificou o proceso de ocupación, a iniciativa pasou ao mosteiro, como se reflicte nos contratos agrarios outorgados por el58. [gráficos 4 y 5]
Desde o ano 1150 ata 1299 podemos distinguir tres tipos de contratos agrarios empregados
por Samos: os seis “préstamos”, que inclúen os préstamos, pactos e cesións usufrutuarias; quince
“innovacións contractuais de fins do XIII”, é dicir, as sociedades gandeiras59 e os arrendamentos;
e finalmente sesenta e un “foros”.
As novas tarefas de colonización supuxeron a ampliación dos núcleos xa existentes, como se
pode observar en Vilela, en cuxo interior as unidades de explotación –vilas e cortes– espalladas
polo val van evolucionando cara a formas máis compactas a medida que se intensifica a ocupación do territorio, como evidencian as mencións de majuelos, novas terras e cultivos, e de casas
e herdades que lindaban coas doutros propietarios60.
Á luz do que expuxemos nestas páxinas, podemos concluír, sen dúbida, que nesta segunda
etapa se produciu a consolidación do señorío territorial do mosteiro lucense. Pero, ademais, será
tamén esta etapa a do inicio dun señorío xurisdicional. Poder económico, poder político e, por suposto, poder eclesiástico foron as tres manifestacións do poder feudal.

Samos e o poder público
A especial achega dos monarcas ástures e ástur-leoneses ao engrandecemento do patrimonio de
San Xulián e á custodia dos seus bens é un feito que quedou demostrado; pero a súa acción vai
máis alá, ao delegar unha serie de poderes propios da súa xurisdición. No ano 811 Afonso II concedeulle a Samos un couto de milla e media en torno á propia abadía, pero foi Ramiro II, no privilexio de 937, o que lle outorgou o “ius regale”, o que supuxo que todos os habitantes do couto
samonense lle deberan ao abade os servizos e tributos que ata entón lle correspondera á Corona61.
Non obstante, o testemuño máis ou menos claro dunha carta de couto a prol de Samos, constitúeno os diplomas que dona Urraca redactou en 1112 e 1120, nos que lle acoutou unha serie
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de territorios e concedeulle dereitos propios da xurisdición rexia: “Et in terra de Lauzara homines et hereditates quantos ibi habent de parte de Kaule de illa Petra fita usque in eira patron; quantum ibi habet de nostro regalengo et de nostro condado; et quantum debent nobis facere de fiscalia vel fazendaria faciant vobis ad ipsum locum sancti Iuliani do et offero atque concedo. Et
illas fossadarias de Homano, quas ante ibi pater meus concessit”62.
Tras Urraca, o mosteiro non gozou do favor real. Haberá que esperar ao ano 1146, en que parece que as relacións entre a abadía lucense e Afonso VII melloraron. En efecto, en 1146 o emperador ampliou o couto samonense pola súa parte surleste e, dous anos despois, acoutoulle a vila
berciana de Vilela. Con esta concesión pechábase a etapa máis importante na adquisición da propiedade de Vilela e confirmábase o traspaso dos dereitos reais sobre o conxunto da vila. Estes dereitos poderiamos remontalos, non obstante, aos séculos IX e X, durante os reinados de Ordoño
I e Afonso III, a xulgar pola lectura textual do documento: “Ego Adefonsus, imperator Hispanie
[...] dono atque concedo regalengum de Vil/ela monasterio Samanos sicut in testamentis predecessorum meorum domni regís Ordonii et domni regis Adefonsi resonat”63.
Pero haberá que esperar ao ano 1165 para coñecer os termos exactos do espazo acoutado, a
través da carta de confirmación de Fernando II e as primeras mencións dos impostos de tipo xurisdicional traspasados polo monarca: “Fosadariam, caracterium et vocem regalem”64, aos que se
engadiron, desde o ano 1183, o “prandium” e “pendigalias” dos homes de Vilela e Villadepalos65.
Dous anos despois, en 1185, o mesmo monarca concedeulles ao abade Pelayo e aos seus monxes a propiedade e privilexio de couto da vila de Armeá e os seus termos: “Libero etiam ipsam hereditatem et eius moradores ab omni voce et regia potestate”66.
Grazas aos privilexios reais, o abade de Samos obtivo o dereito a cobrar os tributos debidos
ata entón ao monarca, isto é, o “ius regale”, o “yantar”, a hospedaxe e outros tributos rexios como
o “foro de regalengo”, termo que posiblemente se mantivo para lembrar a primitiva propiedade
rexia, así como os impostos en “recoñecemento de señorío” que se exixen en determinados contratos agrarios.
Asemade, o abade exercía a súa autoridade sobre a poboación de Vilela e, o mesmo que noutros coutos, ninguén podía ter vasalos dentro da vila nin manter nin criar a fillo de nobre –“milite”–, segundo consta no privilexio de Afonso IX do ano 119567.
Prohibíronse os actos de rapina, furto, incendio, etc., nos termos acoutados da vila e da propia igrexa de Santa Marta, que tamén pertencía ao mosteiro. En 1192, Afonso IX acoutoulle a vila
de Peón, en Valcarcel, eximindo de “facendera” os seus moradores: “Quod incauto et libero et de
tota fazendaria [excu]so Deo et monasterio Sancti Julián de Samaos illam populationem de Pion
cum sua directora, cum toto eo quod ad ipsum pertinet locum”68. O mesmo monarca defendeu
a integridade e os privilexios do couto central samonense contra as intromisións e violencias dos
señores laicos. Por iso, en 1209, ante as queixas do abade e monxes de Samos, ordenoulle a don
Rodrigo González, “qui tenebat Sarriam”, restituír ao mosteiro os danos causados no couto da abadía, no que entrara o nobre violentamente69.
Non existen, tras Afonso IX, novas concesións. Os monarcas que o sucederon limitáronse a
confirmar as cartas anteriores e só Fernando III, en 1232, lle concedeu a exención do portádego
polos animais que levaban pan, viño e peixe ao mosteiro70.
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O poder espiritual
Samos, ademais de posuír propiedades rurais e urbanas, contaba no seu patrimonio desde os seus
primeiros tempos cunha salientable rede de pequenas igrexas de construción familiar ou mosteiros dúplices, vinculados tamén espiritual e patrimonialmente a unhas estruturas familiares
que dependían del. O mosteiro posuía cento sete igrexas, que son confirmadas polo papa Alexandre III na bula de 1175. No documento podemos observar unha gran concentración de igrexas na área xeográfica máis inmediata ao propio cenobio, pero tamén noutras terras de Galicia;
na parte meridional da actual provincia de Lugo, ao leste da ourensá, algunhas máis arredadas
como a coruñesa de Nendos ou a pontevedresa do Salnés, sen esquecer a importantísima rede
de igrexas que posúe no Bierzo e no val de Valcárcel71. Nun documento posterior, do ano 1195,
a avinza outorgada polo bispo de Braga no preito entre o bispo de Lugo e Samos sobre a posesión de varias igrexas nos permite ampliar a quince máis o número de igrexas controladas polo
noso mosteiro72.
Moitas destas igrexas pertencían ao cenobio samonense practicamente desde as súas orixes.
O exemplo das igrexas do Bierzo, que expomos deseguido, é claramente significativo. No ano 853,
Ordoño I confirmoulle ao mosteiro de Samos a doazón que lle efectuara o seu antecesor Ramiro
I ao abade Argericus. Nela mencionábanse os mosteiros de San Juan e San Esteban de Viogio,
que foran dos seus avós e que se consideraban herdades fiscais73. Catro anos despois, o mesmo
monarca volveu confirmarlle ao mosteiro samonense a vila de Viogio, as igrexas de San Juan e San
Esteban e a vila de Naraya, insistindo en que estas propiedades pertencían ao mosteiro segundo
as obtera o bispo de Lugo por doazón de seu pai, o monarca Ramiro I74. Non obstante, a orixe de
San Juan de Viogio, como xa dixemos, podería remontarse ao reinado de Fruela I (757-768)75. A
vida do mosteiro prolongouse polo menos ata o século XI, pois en 1023, cando se lle doaron a Samos propiedades no Bierzo que foran do abade Tanito, mencionouse entre os límites dunha herdade a vila de Carracedo e o mosteiro de San Juan76.
No ano 988, temos a primeira mención da igrexa de Santa María de Andinas, que lle foi doada a Samos pola abadesa Gondina e a súa comunidade de monxes e monxas, seguindo a vontade
do seu sobriño Gaudio77. É probable que, a diferenza do mosteiro de San Juan, nos atopemos agora
ante unha fundación protagonizada por unha familia laica de grandes propietarios, pertencente
á aristocracia. Trataríase dun mosteiro familiar dúplice, do que posiblemente Gaudio, o seu propietario, fose tamén abade. Á súa morte, e por tratarse dunha comunidade dúplice, o cargo abacial puido pasar a mans femininas, recaendo na súa tía paterna Gondina, talvez viúva doutro gran
propietario da zona chamado Félix Citiz78.
Descoñecemos a traxectoria deses mosteiros tras a súa incorporación a Samos. É probable que
a vida monástica desaparecese e se convertesen en simples igrexas. As de San Juan e Santa María seguían existindo como tales a fins do século XII, pois na bula do papa Alexandre III se lle confirmaron a Samos os dereitos xurisdicionais e patronais na “ecclesiam Sancti Johanne de Andinis
cum toto cauto eius et cum ecclesia Sancte Marie”79. A de San Esteban converteuse, probablemente, na igrexa parroquial de Carracedelo, pois tiña como titular o mesmo santo e atopábase a
escasa distancia da antiga Viogio, hoxe Villadepalos. A metade desta igrexa foi confirmada tamén
por Alexandre III na mesma data80.
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Os dereitos xurisdicionais e patronais de Samos sobre estas igrexas foron confirmados tamén polo
papa Alexandre III en 1175. Cinco anos despois, no 1180, Fernando II eximiu a todas as igrexas que
dependían de Samos de calquera tributo “real-pecto, petito, fossado, fossadaria, caritello, et homicidio, de comestione et qualibet alia invasione”, e de toda xurisdición que non fose a do abade81.
O control espiritual exercido a través das súas igrexas en Galicia e no Bierzo proporcionoulle a Samos importantes rendas eclesiásticas, entre as que salientamos o dezmo. Non obstante, sete dos oito
documentos que nos informan sobre o cobro de dezmos por parte do cenobio samonense proceden
só de dúas igrexas, o priorado de Santiago de Barbadelo e a igrexa berciana de Santa Marta de Vilela82.
A adquisición da propiedade e dos dereitos xurisdicionais e eclesiásticos non se produciu sen
certas tensións. Lembremos o preito que Samos mantivo no ano 1080 co tenente do castelo de
Ulver, Pedro Velázquez, pola propiedade dalgúns montes e outras posesións en Santa María de
Andinas (Villadepalos), que o mosteiro reclamou como seus e ao que se lle recoñeceron como tales, fixándose definitivamente os termos entre unha e outra entidade.
A finais do século XI, no momento do fortalecemento do bispado de Astorga co seu prelado
Osmundo á súa cabeza, temos novas dos primeiros enfrontamentos polas propiedades de Vilela,
que se solucionaron mediante un acordo entre as partes para favorecer a concentración de herdades de cada entidade en torno á súa principal área de influencia, diferenciando as que se atopaban no termo da igrexa de Santa Marta, que pertencía a Samos, daquelas outras herdades que
dependían da igrexa de San Pedro, baixo o control do bispado de Astorga. As relacións suavizáronse a mediados do século XII, sendo abade de Samos Sancio Reimundi, quen lle concedeu ao
bispado unha “molinaria” para facer un muíño a carón de Burbia, establecendo como condición
o pago dunha renda dun áureo en recoñecemento de señorío e que todos os bens que posuía o
mosteiro en Vilela quedasen baixo a protección do devandito bispado.
A chegada da reforma gregoriana a Samos trouxo, canda a Regra beneditina, o enfrontamento
coa diocese lucense e, malia que varios abades chegaron a ser bispos de Lugo, as loitas con este
episcopado polas rendas de determinadas igrexas ou os dereitos de padroado delas foron frecuentes
durante o século XII e a primeira metade do XIII83. Non obstante, os conflitos resolvéronse de xeito
amistoso e aparentemente favorable para as dúas partes, o que constituíu un claro síntoma da forte
posición da abadía fronte ao episcopado lucense. Así, por exemplo no ano 1250 Samos e o bispo
de Lugo asinaron un acordo polo que a abadía beneditina viu confirmados todos os seus dezmos
eclesiásticos nas igrexas do seu couto, a cambio da entrega ao bispo dos dereitos sobre unha igrexa
e tres casais. A fortaleza de Samos púxose de manifesto tamén nos momentos en que certos bispos lucenses trataron de sometelo á súa disciplina xurisdicional; o cenobio só se pregou á autoridade do arcebispo de Braga84, no que podería interpretarse como unha relación basicamente política que garantiría a liberdade de movementos de Samos85.

Administración do dominio
Sen dúbida, o mosteiro de Samos obtiña importantes rendas tanto das súas propiedades, como
do exercicio das súas atribucións xurisdicionais e espirituais, polo que podemos afirmar que estamos ante un caso auténtico de acaparación de “renda feudal”, o que Vilar denomina “renta que
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pesa al mismo tiempo sobre el hombre y sobre la tierra”. A devandita renda vaise canalizar nun
primeiro momento, no caso do Bierzo, por medio dos “vicarios” enviados aquí86, e logo mediante
“tenentes”, que se instalaron de forma permanente na zona desde o ano 1170. A súa residencia
estaba en Sobrado, unha antiga “villae” altomedieval que estivo sempre baixo o control do mosteiro e que poderiamos considerar como o “centro señorial” na zona.
As dificultades económicas que atravesaba o mosteiro de Samos nos anos centrais do século
XII fixeron necesaria unha distribución de rendas entre o abade e os monxes. En 1167 o bispo
de Lugo, don Juan, antigo monxe do mosteiro, a petición do cenobio lucense realizou a división
entre a mesa abacial e a conventual. As propiedades e rendas da mesa conventual repartiunas o
prelado en varios grupos que orixinaron diferentes obediencias que tivo o mosteiro desde entón87.
Na devandita Concordia asignáronselles ao “camerario” para o vestiario dos monxes e ao celerario ou mordomo para o sustento dos mesmos unhas rendas procedentes das herdades que o mosteiro tiña en Galicia, Astorga, o Bierzo e o val de Valcárcel, así como unha serie de ingresos xerados por outros conceptos.
As rendas xurisdicionais, como o “prandium” e as “pendigalias”, que tiñan que pagar os homes de Vilela e Villadepalos, foron destinadas ao mesmo fin, como podemos constatar na carta
de confirmación de propiedades, coutos etc., que lle outorgou Afonso IX en 1190 a Samos, na
que di: “Concedo e confirmo […] in perpetuum, pradium et pendigalias vestrorum hominum de
Villa de palis et de Villela, sicut ad regiam vocem pretiñere videbantur, videlicet quod sit ipsium
totum de<nu>tatum vestuario fratrum samoniensis monasterio. In his autem villas confirmo et
constituo cauta sicut ab antiquo fuerunt constituta”88. Os problemas do equipamento da comunidade non deberon resolverse satisfactoriamente, xa que a comezos do século XIII preitearon os
monxes de Samos co seu abade pola repartición de rendas entre as respectivas mesas. A sentenza
do bispo Martín de Braga que actuou por delegación do papa Inocencio III, dictaminou que ambas as partes habían acatar as normas dadas na xunta capitular do ano 116789.
Cara a finais do século XII, e co fin de que a xestión económica fose máis eficaz, os mosteiros beneditinos crearon novos cargos administrativos e distribuíronse as funcións entre os membros da comunidade monástica, creando así o sistema de “obediencias”, o que supuña unha delegación das funcións do abade, que ata entón levara as rendas de toda a administración. As
obediencias funcionaban en Samos con normalidade a mediados do século XIII, e eran de dous
tipos: as “ovenças”, que se poden equiparar a oficios como a da alberguería, ou a da enfermería,
e as “ovenças” concibidas como circunscricións territoriais, instaladas nas zonas afastadas do núcleo monástico, como Vilela, Vargea de Quiroga, Vilalonga do Salnés, Pumar e Barbadelo, á fronte
das que está o “ovenzal”, con funcións claramente recadatorias. Por estas mesmas datas as rendas do mosteiro no Bierzo habían pagárselle ao “oveenzal que estar en Sobrado”90.

A modo de conclusión: as dificultades do mosteiro nos dous últimos séculos medievais
O proceso de formación do dominio de Samos non pareceu interromperse coa entrada do novo
século. Non obstante, temos que supor que a xeneralizada crise de subsistencia, as malas colleitas
debidas a factores climáticos adversos e a enfermidade acompañaron tamén os habitantes do do65

minio de Samos na primeira metade do XIV91. Esta sensación de desasosego e fundamentalmente
a presenza próxima da morte foron, de certo, factores decisivos na aparición de novas doazóns,
que comezaran a desaparecer case por completo como mecanismo de engrandecemento do patrimonio do noso mosteiro. De feito, das dez doazóns que se contabilizaron na primeira metade
do século sete están concentradas nos anos 1348 e 1351, xustamente os que supomos de maior
depresión e debilidade92. As dificultades económicas polas que pasaban os labregos facilitaron a
adquisición de novas propiedades a Samos, sendo as compras o principal mecanismo do que se
valeu o mosteiro para redondear as súas posesións ou amplialas naquelas zonas nas que o cenobio lucense tiña un especial interese93.
A súa atención centrouse na zona circundante ao mosteiro e naqueloutras nas que, con anterioridade, estaba asentado, é dicir, a área de Sarria, Quiroga e O Saviñao, e de maneira especial, O Bierzo.
Efectivamente, no século XIV Samos non só mantivo as propiedades e dereitos que fora adquirindo na rexión berciana durante os séculos precedentes, senón que a incrementou. O interese do mosteiro polo viñedo semella que é a causa principal de que Samos concentre a maior
parte das súas compras no Bierzo. A explotación dos seus viñedos bercianos axudou, sen dúbida
ningunha, a comunidade samonense a paliar os efectos dos sucesivos momentos de crises conxunturais, ao tempo que constituíu un claro indicio da participación do mosteiro galego na especialización produtiva da rexión. De feito, en 1347 todas as adquisicións que realizou mediante
compra o mosteiro centráronse nesta rexión.
As súas posesións en Vilafranca tamén se ampliaron, mediante a permuta efectuada co convento mendicante de Belvís da cidade de Santiago. No convento, que empezou a habitarse en
1314, as dúas primeiras mulleres que tomaron o hábito foron dona Juana Estévez e a súa filla Teresa Alfonso, pertencentes posiblemente a unha familia nobiliaria coas súas raíces na zona do
Bierzo. Dona Juana, segunda priora de Belvís, dooulle ao convento todos os bens que posuía en
Vilafranca do Bierzo. En 1333, estes bens foron permutados con Samos por otros en Galicia, debido ao escaso proveito que tiraban deles pola súa distancia, o que foi confirmado polo bispo de
Lugo tres anos despois94.
As permutas respondían a intereses concretos do mosteiro por facerse con bens en determinadas zonas que lle resultaban rendibles economicamente e desprenderse doutros que non o eran.
Ademais da xa mencionada co convento de Belvís, realizou outra co mosteiro de San Lourenzo
de Carboeiro, na que Samos trocou as igrexas de Santiago de Fontaos e de San Miguel de Orza,
próximas a Carboeiro, pola de San Pedro do Incio, con todas as herdades a ela pertencentes95.
A finais do século XIV e nas primeiras décadas do XV asistimos a un proceso de reconstrución agraria do dominio. Para facelo o mosteiro valeuse preferentemente dos contratos de foro.
Sirva como exemplo a centena deste tipo de contratos realizados entre 1403 e 1425, polo abade
Gonzalo Yanes, durante a etapa do seu abadiato96.
Samos, o mesmo que outras institucións señoriais, non se viu libre das aladraxes de oficiais
reais, adiantados e meiriños rexios, e outros membros da nobreza que, valéndose da encomenda,
usurpáronlle rendas e dereitos ao mosteiro. As queixas reiteradas do mosteiro adoitaban recibir
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unha resposta positiva por parte da monarquía. Así, en 1311 Fernando IV prohibiulles aos seus
oficiais entrar no couto de Samos e outorgoulle ao abade, Juan Pérez, poder para designar os seus
propios oficiais. Malia iso, os desmandos proseguiron e os sucesores do monarca tiveron que seguir expedindo cartas para salvagardar os dereitos xurisdicionais do cenobio. En 1380, ante a querela presentada en cortes polo mosteiro de Samos canda outras igrexas e mosteiros do reino polo
abuso de poder de varios nobres encomendeiros, o monarca Xoán I obligoulles a restituír todos
os coutos, vasalos e herdades que retiveron contra a vontade do abade97. A situación non mellorou no XV, especialmente durante a segunda metade da centuria, pola gravidade dos conflitos que
afectaron a toda Galicia. Entre 1460 e 1470 rematou a Segunda Guerra Irmandiña. A vitoria da
nobreza sobre os irmandiños trouxo como consecuencia actitudes represivas, o máis común foi
que estes nobres obrigaran os seus vasalos a reedificar as fortalezas derrocadas polos rebeldes nos
anos 1468 e 1469. Un destes nobres, o conde de Lemos, tal como contan diversas testemuñas
no preito Tavera-Fonseca, obrigoulles a levantar os seus castelos de Monforte, Sarria, Castro Caldelas etc., non só aos seus vasalos, senón tamén a outros que o eran de diferentes señoríos, como
os de Samos, que amparándose na súa pertenza á xurisdición do mosteiro lucense pretendían librarse das prestacións a que os obrigaba o conde.
A violencia e usurpacións da nobreza laica sobre as facendas monacais pareceron agravarse
en tempos dos Reis Católicos e, aproveitando a súa estancia en Galicia no outono de 1486, moitos mosteiros formuláronlles as súas queixas e reclamacións. Os monarcas comisionaron o gobernador xeral de Galicia, don Diego López de Haro, para que estudase os casos e actuase en consecuencia. [ foto 3] As queixas do abade de Samos dirixíronse contra don Rodrigo Osorio,
segundo conde de Lemos. Na guerra sucesoria que
sostivo, tras a morte do seu avó don Pedro, o primeiro
conde de Lemos, para manter as propiedades do
Bierzo que pertenceran ao condado, tomou pola
forza o castelo de Ponferrada e, para sustentar as súas
tropas e servizo, entrou a saco na granxa que Samos
tiña en Villadepalos e noutras herdades, lesionando
gravemente os dereitos económicos e liberdades do
mosteiro e dos seus propios vasalos. Por iso, o abade
solicitoulles aos monarcas que impuxeran a súa autoridade e obrigaran o conde a indemnizar e reparar
os danos ocasionados98.

Provisión dos Reis
Católicos a favor dos
mosteiros beneditinos
do Reino de Galicia,
dada en Madrid o 28
de outubro de 1494;
Arquivo do Mosteiro
de San Xulián
de Samos (Lugo),
doc. procedente da
Casa Forte de Lusio

Nas últimas décadas do século XV a abadía samonense, como outros mosteiros beneditinos99,
non parecía pasar polos seus mellores momentos.
A situación viña provocada por problemas internos
do mosteiro, a mala xestión económica dalgúns
abades e as resistencias a aceptar a reforma valisoletana. De feito, ata o ano 1505 a abadía non se
anexionou definitivamente á Congregación de San
Benito de Valladolid.
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O mosteiro de Samos na Idade Moderna.
A sombra do padre Feijoo
Ofelia Rey Castelao
Universidade de Santiago de Compostela

A importancia do mosteiro de Samos non ten unha xusta correspondencia coa que lle outorgaron
os cronistas e historiadores, aínda que o seu caso dista de ser o único, tendo en conta as carencias
dos mosteiros galegos neste sentido, en boa medida porque os beneditinos seguiron un modelo, común a outras ordes, de crónicas xerais e centralizadas. Polo tanto, non existe unha gran crónica
de Samos, senón só as referencias en crónicas xerais da Orde beneditina e noutras historias, e abadoloxios serodios de valor historiográfico limitado. Así o manifestaba o agostiño Manuel Risco (1796) no
volume XL da España Sagrada cando, ao respecto dos mosteiros de Samos e de San Vicente de Monforte, dicía que “su historia se mantiene
hasta ahora desconocida en gran parte y obscurecida con varias opiniones, que han seguido los que la escribieron”, engadindo que “si los
referidos escritores hubiesen leído los privilegios que citan con mayor
diligencia” non terían cometido tantos erros1. Os que escribiron sobre
Samos foron autores de certo nome dos séculos modernos, mais o que
lles interesaba deste e dos demais mosteiros era só o período medieval e, en especial, a súa fundación, como era costume na historiografía
clásica e barroca. A documentación antiga e a fundación era precisamente o que buscaba o cronista real Ambrosio de Morales y Oliva,
quen visitou Samos en 1572 co gallo da súa “viaxe santa” a Galicia, recollendo a súa impresión sobre uns monxes que “no tienen reliquias,
ni libros, ni enterramiento real”2, e consultando documentos dos que
empregou na súa crónica xeral de España. Moito máis interese e esforzo lle dedicou frei Jerónimo Román, que tratou da antigüidade do mosteiro baseándose en privilexios e bulas que recompilou no arquivo do cenobio. En efecto, este agostiño dedicado ás “antigüidades”, cronista da súa orde en 1573, escribiu unha “historia eclesiástica de España en ocho
libros” que non se imprimiu, e da que hoxe se coñece a súa incompleta Historia de la Iglesia de Santiago, redactada arredor de 1590 sobre documentación de arquivo obtida en mosteiros como Samos, onde copiou abondoso material do período medieval, que parcialmente reproduciu nese texto;
malia o comentario negativo de Risco, frei Jerónimo Román aplicou a crítica á documentación e
ás igrexas e monumentos, que despois Yepes, Flórez e Risco empregaron con desenvoltura.

Escudos de Carlos V,
do mosteiro de Samos
e da Congregación de
San Benito de
Valladolid na Porta de
Carros. Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

En 1589 e 1595 a Orde beneditina (Fig. 1) mandoulles aos abades que reunisen a documentación e que organizasen os arquivos dos seus mosteiros, disposicións que callaron nun grupo de
historiadores de entre os que se ocupou de Samos o cronista da orde, frei Antonio Yepes; o Capí73

tulo Xeral beneditino ordenoulles aos mosteiros pór á súa disposición a documentación que lle cumprise; pero non todos obedeceron, de maneira que o cronista visitou moitos para recoller bulas, actas de concilios, diplomas reais, etc., que serían a base da súa crónica beneditina (1609), unha obra
de notable calidade. Samos foi unha das casas que visitou, e na súa crónica láiase de que Ambrosio de Morales e frei Jerónimo Román “vendimiaron todo lo que había en el archivo”3, de modo que
tivo que se conformar coas páxinas da Historia eclesiástica manuscrita que Román lle pasou e cunha
memoria “la qual me parece muy verdadera conforme a los papeles que yo vi en el archivo”, da autoría de frei Juan Muñoz, abade samonense e “práctico en el archivo”, quen tamén lle informou
dos outros mosteiros galegos. O certo é que Yepes tampouco superou a etapa fundacional de Samos, e detívose en 759. A Baixa Idade Media e a Época Moderna carecían realmente de interese
para calquera destes autores, unha característica que se prolongou ata o século XIX, reforzada por
un concepto anticuarial da documentación, que só valoraba a que era singular e única.
A obra de Yepes, como texto oficial da orde, frustrou a redacción de crónicas propias por parte
dos mosteiros, o que explica as carencias de Samos neste sentido. Isto non obsta para que houbera monxes que, de xeito voluntario ou inducido, escribisen algúns textos cronísticos que non
se imprimiron. É o caso dos “tres tomos que tocante a las noticias y memorias de este monasterio” se lle atribúen a frei Gregorio Rodríguez, arquiveiro de samonense da primeira metade do XVII,
un texto perdido cuxo contido semellan ter empregado tres textos que se redactaron en Samos
no século XVIII, unha Relación sucinta de los sucesos principales del real monasterio de San Julián
de Samos e dos abadoloxios de 1723 e 1736, de autor descoñecido e que non se imprimiron4. Os
tres abordan xa o período moderno e inscríbense na renovada política beneditina de recuperación
e impulso da actividade historiográfica, así como na petición da crónica de cada mosteiro feita
polos maurinos franceses aos seus irmáns españois para incorporala aos “anais beneditinos” de
Jean de Mabillon, unha solicitude que se traduciu nunhas “memorias” sobre distintos mosteiros
de Galicia –Samos entre eles–, elaboradas con desgana, xa que non pasaron de completar as noticias de Yepes5.
No propio século XVIII, as evidentes carencias sobre a historia de Samos chamaron a atención do padre Sarmiento, quen aproveitou unha estancia de varias semanas neste mosteiro en 1746
–na súa famosa viaxe a Galicia– para consultar a documentación medieval do arquivo, o que despois, en 1761, lle serviría para escribir un folleto sobre a etimoloxía do topónimo e sobre a orixe
e primeira etapa do cenobio6. Máis atención lle dedicou o agostiño padre Enrique Flórez, quen
recolleu no volume XIV da súa España Sagrada os documentos fundacionais da abadía. Pero o intento mellor intencionado foi o do seu continuador nese proxecto, o padre Risco, quen subtitulou o volume XL, dedicado á da diocese lucense, como Memorias de los insignes monasterios de
San Julián de Samos y de San Vicente de Monforte, porque ambos os mosteiros “ilustran sobre manera por su antigüedad y grandeza a la diócesis de Lugo; y por esa razón me ha parecido conveniente reconocer sus memorias y establecer las noticias verdaderas con las luces que me han comunicado los muchos monumentos que he visto conducentes a su historia”; despois das críticas
aos seus predecesores, Risco non se recata en afirmar que o seu capítulo sobre Samos era o texto
máis fundamentado, non en van “he puesto todo mi conato en describir y reconocer quanto puede
ser conducente a su honor y gloria”7; son só vinte páxinas nas que emprega os datos de quen critica, pero é do pouco que sobre a abadía se publica durante toda a Idade Moderna (Fig. 2).
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Para atopar unha monografía sobre o mosteiro cómpre chegar a 1894, cando o bispo de Lugo,
don Antolín López Pélaez, publicou a súa, que como todo o anterior pouco achegaba no referente
á Idade Moderna. É no século XX cando saen á luz dous textos relacionados entre si e de claro
corte erudito: os de Plácido Arias y Arias (1950) e de M. Arias Cuenllas (1992)8. Nos últimos tempos, o período moderno do mosteiro foi tocado de xeito complementario por outros autores beneditinos –P. de la Portilla, P. Colombás, P. E. Zaragoza Pascual, etc.– pero falta un estudo integral feito sobre fontes e métodos máis complexos, e unha das razóns é a precariedade da
documentación deste mosteiro, tras a dispersión do seu arquivo na Desamortización, e de varios
incendios que contribuíron a este estado de cousas9.

Biblioteca actual.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

O contexto do mosteiro na Idade Moderna
Samos era un mosteiro interior e illado, o que marcaba a súa identidade, como así o subliñou en
1728 o padre Feijoo ao dedicarlle o volume terceiro do seu Teatro Crítico Universal:
Tan recogido, tan estrecho, tan sepultado está ese Monasterio entre cuatro elevados montes, que por todas partes no sólo le cierran, mas le oprimen, que sólo es visto de las estrellas, cuando las logra verticales…
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La disposición del paraje retrata la religión de sus habitadores. La retrata, y aun la influye: porque cerrado por todas partes el Horizonte, faltan objetos donde se disipe el espíritu. Sólo hacia el Cielo tiene la vista
desahogo; y así se lleva todas las atenciones el Cielo…
E iso mesmo é o que salientou o padre Risco en 1796 ao dicir que estaba nun “sitio entre grandes montañas en un profundo valle muy apartado de la vista y el bullicio de los hombres y por
tanto muy oportuno para el retiro”10. O certo é que arredor do mosteiro só había un pequeno grupo
de casas no que residían, en 1753, 31 familias compostas por 144 persoas, configurado como unha
pequena concentración “urbana”; de feito cualifícase de “vila”, contaba con cárcere e, o que é máis
significativo, cun número de artesáns anómalo nunha localidade dese tamaño –seis xastres, un
ferreiro, un carpinteiro, dous canteiros e un albanel, dous zapateiros e un escultor-tallista–, só explicable pola oferta de traballo que o cenobio xeraba; había ademais un xuíz e escribáns que o mosteiro nomeaba, na súa condición de señor da xurisdición. Os demais veciños dedicábanse á agricultura e eran foreiros do mosteiro, en cuxa condición lle pagaban a renda raíz, así como o dezmo
–4 ferrados de trigo, 40 de centeo, 12 de castaña e dúas libras de manteiga en 1753–; téñase en
conta que a superficie cultivada era de 190 ferrados de terra labradía, 3 de horta, 20 de pradería,
mentres que o souto ocupaba 7 ferrados; o outro era carballeira e monte, que se rozaba para o
cultivo; sumaba todo 1.200 ferrados, dos que 30, segundo o Catastro de La Ensenada, estaban
dentro do cercado do mosteiro11. Do cenobio dependían o hospital, que non tiña renda asignada12,
e a botica, malia que esta era para auxilio dos monxes, pero non abriu unha escola na localidade
ata despois de recibir a orde dada en 1785 polo conde de Floridablanca, ministro de Carlos III,
para que os mosteiros dotasen escolas; foi daquela cando Samos creou as de Santa María de Valdemao, San Cristovo de Lóuzara e a da propia vila13.
Nun marco máis amplo, o mosteiro situábase nunha diocese, a de Lugo, caracterizada pola
escasa presenza monástica durante a Idade Moderna14, xa que só Samos e San Vicente do Pino
de Monforte, ambos os dous beneditinos, eran verdadeiramente importantes15. Non obstante, a
presenza dos regulares facíase notar a través dos priorados destes mosteiros e tamén dos priorados de cenobios doutras dioceses, aos que foron vinculados no proceso reformador de fins do século XV e principios do XVI16; en efecto, as drásticas reformas de tempos dos Reis Católicos fixeron desaparecer uns mosteiros e converteron outros en simples priorados anexionados polos de
gran tamaño, unha política na que moitos cenobios lucenses non se adxudicaron a mosteiros da
diocese, senón de fóra17. Na diocese, o mosteiro situábase no arciprestado que levaba o seu mesmo
nome, un territorio caracterizado por unha densidade demográfica superior á media lucense –8,22
veciños por km2, frente a 6,91 como media en 1753– no que a presenza do mosteiro era determinante, o que se advertía na importancia do seu poder señorial, na percepción de dereitos dos
dezmos, na súa condición de propietario dun enorme patrimonio e de perceptor de abondosas rendas, e sobre todo na “autoridad quasi quasi episcopal”18 que exercían os abades do mosteiro, algo
que creou serios e longos conflitos cos bispos de Lugo.
Boa parte desta sólida situación tivo a súa base na temperá incorporación de Samos á reforma
beneditina, impulsada no seu caso pola Congregación de Valladolid a partir de 1491, ao enviar
alí varios monxes reformados –cuxa misión sería neutralizar aos claustrais- e ao designar un pre76

sidente para neutralizar o abade claustral, frei Fernando de Castelo19. A actitude hostil e insidiosa
deste contribuíu a unha pésima convivencia entre os sectores claustral e reformista, pero a reforma
acabou impóndose en 1499 grazas a que a apelación do abade a Roma foi anulada ao prohibir os
Reis Católicos que se publicasen autos papais sen coñecemento da Coroa ou do Consello Real;
iso deu pé a que frei Rodrigo de Valencia, reformador oficial, puidese entrar en Samos acompañado dun alcalde maior da Real Audiencia de Galicia para facerse co control da abadía depondo
a Fernando de Castelo, aínda que a anexión oficial se produciu en 150520, e iniciou a lista de abades o ata entón presidente frei Juan de Estella. Neses anos de transición, o mosteiro viu incrementado o número dos seus monxes –pasou de 3 ou 4 arredor de 1491 a 12 ou 15 en 1503–, procurouse que estes levasen unha vida consonte coa súa condición e puxéronse as bases da
restauración económica, aínda que non cesaron os conflitos, xa que mesmo en 1510 houbo asinarse una concordia co cardeal de Santa Cruz, Bernardino de Carvajal, a quen o papa lle dera en
encomenda este mosteiro, xunto co de Eiré, entendendo que eran de provisión pontificia21.
Tamén se mantiveron diverxencias co bispo de Lugo, don Pedro Ribera, cuxo acceso á diocese
en 1500 se produciu en plena reforma, un proceso no que, ao seu entender, perdía boa parte da
súa xurisdición episcopal, así como dereitos de visita e doutro tipo22. Por iso, en 1501, o bispo reclamou os seus dereitos xurisdicionais sobre as parroquias do mosteiro e convocou o abade ao sínodo diocesano, ao que este estaba obrigado a ir, en tanto que desempeñaba unha dignidade no
Cabido catedralicio –o mesmo acontecía co abade de Monforte–. A actitude do prelado obrigou
os Reis Católicos, o 11 de outubro de 1501, a dar unha real cédula na súa contra xa que “molesta
a los abbades e presydentes e otros religiosos de los monasterios e casas que están en su diócesis, demandándoles subsydios e otras ymposiciones, poniéndoles entredicho en sus iglesias e monasterios”. Non obstante, isto non resolvía a cuestión e o bispo dirixiuse ao Capítulo Xeral dos
beneditinos en 1509 para queixarse dos prexuizos que lle carrexaba a reforma; a súa reclamación
non podía ser ignorada, de modo que se asinou unha concordia pola que o bispo cedía todos os
seus dereitos sobre os mosteiros masculinos e femininos da diocese, aprobaba a súa adhesión á
Congregación e comprometíase a axudalos, a cambio do dereito a visitar as igrexas e a levar os
dereitos correspondentes así como a xurisdición sobre os vasalos de Ferreira de Pallares, un pequeno mosteiro que iniciara a súa integración á reforma en 1505. Na concordia mesturábanse cuestións de xurisdición canónica e civil que volverían complicarse despois de que en 1517 o mosteiro
de Ferreira de Pallares fose anexionado por Samos e reducido a priorado mediante unha bula de
León X, seguindo o criterio da Congregación beneditina de suprimir as casas máis pequenas; porén, o bispo non estaba disposto a ceder Ferreira, e isto reflectiuse nun complicado proceso no
que Samos recorreu a Roma (1524), obtendo unha sentenza en 1546, recurrida polo prelado lucense Suárez Carvajal, quen logra un trato máis favorable en 1549; as idas e vidas deste litixio remataron en 1559, cando a Chancelaría de Valladolid lle deu a Samos o control de Ferreira, ao
tempo que retiña o dereito de visita no arcediagado.
Nese último aspecto, en 1533 Samos e o bispo e Cabido lucenses asinaran un acordo polo
que o arcediagado e o abade estarían sometidos á corrección do bispo, e o abade, obrigado a asistir ao sínodo, pero en 1542 Suárez Carvajal quixo facer visita ao distrito da abadía, ao que se opuxo
o abade Lope de la Barreira; o preito liquidouse a prol do abade pero, unha vez rematado o Concilio de Trento, o bispo Fernando Delgado, en 1564, e o bispo Vellosillo, en 1569 e 1574, volve77

ron tentar impor a súa autoridade, o que non se resolveu ata a concordia de 1623 entre o bispo
López Gallo e o abade Gabriel de Aresti tras unha longa tramitación en Roma. Por ese acordo, o
bispo recoñecía que o mosteiro e o seu distrito estaban exentos da xurisdición episcopal e sometidos a Roma; o abade podía resolver os asuntos xudiciais, xurisdicionais, civís e criminais do
territorio da abadía, presentar e examinar, facer concursos e nomear párrocos, e facer sínodos cos
eclesiásticos, polo que só lle estaba vetado administrar os sacramentos de orde e confirmación;
a cambio, o abade cedía a presentación de dezaoito beneficios que o mosteiro tiña fóra do couto
da abadía, reservándose o dereito de padroado23. Dito doutro modo, o abade de Samos gozaba do
privilexio de ser prelado nullius sobre as 33 parroquias que tras a concordia de 1623 tocaban o
territorio da abadía, máis as 14 dos 8 priorados; o abade visitaba esas parroquias anualmente e
controlaba os libros parroquiais, e desde a súa audiencia eclesiástica, exercida por un monxe que
facía de provisor e vigairo, procedía a levar a cabo o control. Nunha memoria de 1745 figuran 32
freguesías no distrito da abadía, máis as dos priorados de Santo Eufrasio (Santa María e San Salvador de Mao) e Lóuzara (San Xoán e San Cristovo), que atendían os monxes; tiñan tamén outras seis nas dioceses de Santiago, Ourense e Lugo, seis anexas ao priorado de Ferreira de Pallares e doce no bispado de Astorga24. Todo indica que as parroquias controladas por Samos, tanto
directamente –cando se trataba de priores–, como indirectamente, a través da presentación e visita de curatos, estaban en condicións parecidas ás demais e que os abades samonenses impulsaron as reformas nas igrexas da súa xurisdición –así parece probalo o sínodo abacial de 1664– e
impuxéronlles aos párrocos os retiros espirituais no mosteiro. Por iso mesmo, Samos, como San
Vicente de Monforte, se opuxo á reforma beneficial de 1769, que en Lugo tentou levar o bispo
Armanyá; as tensións repetíronse a finais do século XVIII, de modo que en 1794 o mosteiro demandoulle o bispo ante a Real Audiencia de Galicia que admitira nas ordes a todos os que levasen dimisorias concedidas por Samos, e en 1797 por parecidas razóns25, isto é, pretendía soster
os seus dereitos medievais sen ter en conta que a Coroa amparaba o episcopado nos intentos de
mellora do sistema beneficial e de reforma do clero parroquial.

As bases señoriais e económicas do mosteiro
Malia as xa mencionadas carencias documentais de Samos, hai datos significativos do volume e
composición das súas rendas, así como do poder señorial do que dispuña. Empezando por este
último, que na Idade Moderna non achegaba ingresos senón o desfrute da xurisdición civil e criminal, sabemos que Samos estendía o seu señorío sobre 226 km2, nos que había en 1761 un total de 1.968 vasalos; cifras importantes, sen dúbida, pero moi inferiores ás doutros mosteiros beneditinos como Celanova, que tiña 8.626 vasalos, e San Martiño Pinario de Santiago, con
4.37126. Por iso mesmo, o fillo máis notable da abadía, o padre Feijoo, constataba que esta perdera unha parte importante do seu antigo dominio:
Los Reyes le dieron tanta autoridad sobre sus vasallos, que apenas un
Príncipe Soberano la tiene mayor en sus Dominios; pues no sólo le concedieron todos los derechos, y pechos Reales, con el nombre de Omne
opus Fiscale, y las penas que llaman de Cámara, de homicidio, & adul78

terio; pero mandaron que ningún Gobernador, o Tribunal Real se entendiese sobre materia alguna con dichos vasallos, sí sólo el Abad de Samos: Non respondeant nisi Abbati Samonensi. Son palabras del Privilegio. Pero esta jurisdicción temporal, por su no uso, se perdió con el
tiempo. Bastábale ser temporal para que aquellos Monjes, que atendían
sólo a las importancias del alma, descúidasen de su conservación. Bien
que consta, que aun subsistía en tiempo del Rey D. Pedro, pues este
Príncipe, en la confirmación que hizo de todos los Privilegios de la Casa,
limitó algo la Soberanía de sus Abades, concediendo a los Ministros Reales poder entrar en el territorio de la Abadía, únicamente en el caso
que algún homicida de los Dominios del Rey se refugiase en él, y el
Abad no consintiese en su entrega.
O señorío de Samos estaba concentrado na súa propia contorna, de modo que se no conxunto
da diocese o señorío era predominantemente nobiliario –58,1% dos veciños lucenses, 61% do territorio en 1761– e escasamente eclesiástico –16,3% dos vasalos, 13,4% do espazo–, no seu arciprestado dominaba o señorío en mans do mosteiro. Como antes diciamos, apenas lle reportaba
ingresos, baste dicir que na propia freguesía onde estaba situado lle correspondía percibir a lutuosa –unha peza de gando á morte de cada cabeza de casa– e un día de traballo ao ano de cada
labrador en recoñecemento do señorío, pero xa en 1753 non se facía efectivo este dereito “por
no tener labores en que emplearle”. Por outra banda, tampouco semella que lle causara problemas, agás no século XVI, cando tivo que discutir os seus dereitos ante a Real Audiencia de Galicia: en 1552 contra o bispo de Lugo, pola xurisdición civil e criminal de Ferreira de Pallares e
outras freguesías; en 1553 con Alonso López de Lemus, polo couto de Aldea, anexo ao mosteiro
de Pallares; en 1558 con Mendo de Balboa e consortes polos termos da xurisdición do mosteiro
e o seu exercicio; ou en 1568 co comendador da Encomenda de Quiroga, da Orde de Malta, pola
xurisdición de varios lugares, etc.27
De maior envergadura económica eran os dezmos dos que Samos gozaba en 21 vilas, concentradas tamén arredor do mosteiro, de modo que en 1753, grazas ao Catastro de La Ensenada,
sabemos que percibía o 33,9% dos do seu arciprestado –o 58,5% ía para os curas, o 5,9% aos fidalgos e só o 1,7% a outros perceptores–. Pero en total, cobraba unha cifra módica, 20.958 reais
en 1753, pouco se se compara cos 126.820 que percibía o mosteiro de Pinario en 79 vilas, e a
metade do de Celanova28. Ademais de que no conxunto dos ingresos de Samos os dezmos non eran
de gran relevancia, cómpre ter en conta que un bo número de monxes se ocupaba da cura de almas en moitas das parroquias nas que os cobraba. Aínda así, a súa posesión foille discutida algunha
vez; por exemplo, en 1666 o mosteiro tivo que litigar ante a Real Audiencia de Galicia con Fernando de Quiroga e os seus consortes sobre a reivindicación dos dezmos de San Martiño de Berselos –así como polo dereito de presentación desta parroquia– e, ao ano seguinte, co licenciado
Domingo López, prior de San Salvador de Moreda, sobre o pago dos dezmos e a súa posesión nesa
freguesía; en 1697 litigou co licenciado Antonio Sánchez Somoza, cura de San Xulián de Cabo
Recelle e o seu anexo, sobre os dezmos dun lugar situado en Santa María de Ferreiría; durante
o XVIII non consta que se teña preiteado por esta cuestión, pero si en 1815, cando Samos o fixo
cos veciños de Santa María e San Salvador de Mao sobre o pago do dezmo29.
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Así pois, era o patrimonio raíz e, como veremos, a inversión na produción férrica o que constituía a base económica do mosteiro. Obviamente, foi preciso que o patrimonio e as rendas do cenobio
foran postos ao día e restaurados tras a deterioración sufrida a finais da Idade Media. Diso encargouse
o abade reformador frei Juan de Estella (1525), a cuxa morte a situación do mosteiro era moito mellor que a comezos do seu mandato: as rendas anuais elevábanse a 600.000 mrs., 400 fanegas de centeo destinadas á venda, 1.400 cántaras de viño e 172 cabezas de gando, co que se podía manter a uns
catorce monxes, o cuádruplo dos existentes en vésperas da reforma. Sucedeulle frei Lope de Barreira, que foi abade mediante reelección entre 1525 e 1553, 1556-1559 e 1562-1565, en cuxo período
o mosteiro viviu as dificultades provocadas por un incendio no que se perdeu unha boa parte da súa
documentación económica; procurouse paliar esta situación mediante a realización de apeos –respaldada
por unha cédula de Carlos V de 153630– e a anexión do beneficio de Santiago de Freituxe de Lemos,
concedida polo papa en 1538, co que se pretendía cubrir a carencia de produción vitícola para atender as necesidades do cenobio31. Púñase en marcha así un proceso de revisión e actualización que permitiría ao mosteiro gozar dun patrimonio que, cedido aos labregos mediante contratos de foro, sumaba
no momento da Desamortización 6.144 fanegas de cereal, que foran concertadas nun 4,5% na primeira
metade do XVI, 14,2% na segunda, 35,7% entre 1600 e 1650, 28,3% na segunda parte do XVII e só
o 16,7% ao longo do XVIII32. Detrás dese ritmo agáchase un esforzo de actualización e recuperación
do patrimonio, impulsado pola Orde beneditina e realizado polos abades con maior ou menor entusiasmo, un aspecto que se facía constar nos abadoloxios samonenses, como era habitual neste tipo
de textos; así, por exemplo, eloxian a frei Alonso Cuadrado, abade entre 1580-1583, porque foi “zeloso en mirar por el derecho y hazienda de la casa”33. Cómpre dárselle unha grande importancia ao
feito de que en 1589 os beneditinos lles ordenasen aos abades que recollesen as escrituras dispersas
fóra do seu recinto, e que en 1595 os arquivos “se encomienden a personas muy inteligentes y que
no sean naturales de la tierra donde están” –para evitar consecuencias económicas indesexadas–, e
non se puidese dar copias dos documentos nin mesmo ensinalos sen licenza do abade.
Polos seus ingresos, Samos era o terceiro mosteiro beneditino en importancia en Galicia, preto
do de Celanova pero por debaixo de San Martiño de Santiago34. A finais do XVIII e despois do
Trienio Liberal existen avaliacións internas que permiten velo:
Mosteiro

Ingresos

Gastos

Ingresos

Gastos

Pinario

1.803.807

1.686.536

1.916.078

2.002.303

Celanova

946.525

492.521

1.257.288

1.270.575

Samos

839.365

682.774

838.764

430.498

Poio

471.496

417.4685

80.247

487.979

Lourenzá

415.760

338.700

501.763

244.589

Monforte

350.382

222.960

362.767

232.179

Lérez

254.636

230.693

268.644

118.668

Tenorio

99.063

95.062

?

?

?

?

134.170

113.642

Ribas de Sil

* Elaboración propia a partir dos datos de E. Zaragoza Pascual, Los Generales..., op. cit., vol. V.
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Os ingresos en diñeiro que declaraba Samos procedían na meirande parte do patrimonio raíz,
que se xestionaba en boa medida a través dos priorados –o 32% en 1781/1785 e o 23,9% en
1823/1824–, aínda que outra parte non pequena –36,9% na primeira data, 9,3% en 1824– era o
produto das ferrerías da súa propiedade. Ademais, cómpre engadir as rendas que chegaban a Samos en especie e que se destinaban ao consumo interno e a esmola:
Ingreso por cuadrienios

1781/1785

1820/1824

Fanegas de trigo

3.029

4.673

Fanegas de centeo

11.706

19.683

Cántaras de viño

5.731

6.006

No hai dúbida, xa que logo, de que a renda da terra era o ingreso clave do mosteiro, pero
tratábase dun patrimonio moi disperso –tiña terras en zonas das Rías Baixas, no Bierzo, na diocese de Ourense–, que para a súa xestión e administración se organizaba en vinte partidos baixo
responsabilidade dos monxes. En cada partido incluíase un número irregular de lugares nos que
Samos tiña facenda, que sumados –segundo constan nunha relación de bens elaborada en
174535– nos dan unha idea da importancia e pulverización do patrimonio dol mosteiro:
Partido

Lugares

Partido

Lugares

Samos

15

Triacastela

32

Alendagua

66

Val de Armea

20

Camiño Francés

35

Carracedo e Val de Láncara

11

Do Real

27

O Salnés

1

Val de Mao

36

Celaguantes

18

Reádegos e O Incio

12

Quiroga e Valdeorras

20

Sarria

32

Moreda (priorado)

35

Barbadelo (priorado)

24

Freituxe de Lemos (priorado)

66

Piñeira (anexo ao anterior)

29

Vilafranca do Bierzo

57

Lóuzara (priorado)

36

Ferreira de Pallares (priorado)

64

Coutos: 28

Desde logo, a posesión deste enorme patrimonio non foi pacífica. Nas contas do mosteiro figuran os gastos xerados polos preitos nalgúns momentos: 27.391 reais en 1781/1785, aos que se
engadían 5.280 aboados ao procurador ante a Audiencia de Galicia –o 5% do gasto total–; en 1824
constan 9.894 reais en preitos e 7.072 no outro concepto, o 10% do gasto. Máis expresivo é o elevado número de causas nas que aparece implicado ante o tribunal da Real Audiencia –o que deixa
fóra outros preitos noutros tribunais:
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Período

Preitos

Período

Preitos

Período

Preitos

1551-1560

3

1651-1660

22

1751-1760

3

1561-1570

7

1661-1670

27

1761-1770

2

1571-1580

9

1671-1680

7

1771-1780

2

1581-1590

54

1681-1690

9

1781-1790

1

1591-1600

18

1691-1700

6

1791-1800

7

1601-1610

34

1701-1710

8

1801-1810

1

1611-1620

50

1711-1720

8

1811-1820

16

1621-1630

45

1721-1730

3

1821-1830

11

1631-1640

53

1731-1740

11

1831-1835

2

1641-1650

14

1741-1750

7

Trátase dunha conflitividade oscilante no tempo, aínda que se concentra no tramo final do século
XVI e nos primeiros corenta anos do XVII, coincidindo co proceso de actualización do patrimonio e
das rendas. E é unha conflitividade monótona no temático, xa que a inmensa maioría dos preitos son
consecuencia de demandas postas polo mosteiro por reivindicación de bens, cuxa propiedade se escurecera e que polo tanto cumpría dilucidar; polo xeral reivindicábanse lugares e algunhas veces, viñas ou casas, e en todos os casos os demandados eran xentes comúns, isto é, veciños dos que se pode
presumir a súa condición de labregos. Co paso do tempo menudearon os preitos por débedas ou impagos de rendas, algo que caracteriza os conflitos do século XVIII, ademais dalgúns litixios motivados pola percepción do dezmo, pola xurisdición civil e criminal ou pola explotación das ferrerías.
Pero a peculiaridade económica de Samos radicaba no conxunto de ferrerías das que era dono.
O cenobio tiña criadeiros de ferro nas súas posesións e aproveitounos, chegando a dispor de seis ferrerías
–Gundriz e Santalla, no Val de Lóuzara, construídas en 1555 e 1665 respectivamente, a de Ferreira de
Pallares en 1635, a de Rodelo en 1685, a de Rugando en 1705 e a de San Vicente de Leira entre 1717
e 1721–; o seu rendemento era desigual, e adoitaban estar xestionadas por monxes, como tamén o estaba a casa construída na Bañeza en 1767 para despachar o ferro, pero constituían unha boa fonte de
diñeiro, chegando ao seu máximo nos anos oitenta e decaendo logo, tanto en cifras absolutas como en
porcentaxes dos ingresos. A mediados do século XVIII as de Gundriz e Santalla producían unhas 1.500
arrobas de ferro ao ano; a de Rodela, 660 quintais anuais; a de Rugando, 825, a de Leira 1.500, etc.,
pero sobre todo se pode ver a súa diferenciación interna a partir destes datos, expresados en reais36:
Ferrería
Leira
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1777/81

1781/85

1814/18

1818/24

90.480

108.500

47.000

31.000

Rugando

89.000

96.000

62.000

20.000

Rodela

46.000

36.400

14.000

13.202

Santalla

28.720

37.500

29.500

1.600

Gundriz

35.000

19.600

20.000

14.357

Ferreira

en obras

11.803

19.170

9.800

Total

285.820

309.803

191.670

89.959

As ferrerías causaronlle ao mosteiro algúns conflitos que foron a parar á Real Audiencia. En
1658 Samos preiteou con Martín de Guiza e outros veciños sobre a reivindicación da ferrería de
Santalla coas súas viñas, bens e a súa xurisdición, e en 1690 con Antonio de Neira Sarmiento e
os seus consortes sobre a denuncia da ferrería do Val de Quiroga; en 1756 fíxoo con Francisco
Rodríguez Losada sobre o uso da de Rodela xa que non se podía construír no río Quiroga, que
pasaba ao seu carón, unha represa que impedise o traballo, un conflito que se reproduciu en 1826
con Francisco de Losada, da Casa da Ponte (San Salvador de Hospital); en 1792 litigouse con
Cayetano Martínez e outros sobre o uso e posesión do carbón que producise o monte do Lego
para a ferrería de Santalla, e en 1814 con Juan Gamillo e outros veciños de Vilaxuste por idéntica razón, no referente ao aproveitamento dos montes necesarios á de Pallares37.
Respecto aos gastos do mosteiro (Fig. 3) estamos peor informados xa que as contas existentes son poucas e as publicadas non son sistemáticas, aínda que bastan para dar unha idea de
que a disponibilidade económica dos monxes era moi ampla. En
1781-1785 investíronse en obras e reparos 254.744 reais, a partida máis voluminosa con gran diferenza; 53.525 reais sumaron
os gastos de sancristía e 10.293 os de festas, isto é, aquilo que
se destinaba ao culto; unha parte importante ía parar ás “xornadas” que o abade, monxes e colexiais facían con diferentes destinos, ademais daquelas que se pagaban con ocasión da visita do
xeneral beneditino. Para unha comunidade de setente monxes
había trinta e tres criados, unha cifra realmente rechamante –en
1753 había vinte e dous–, dos que trinta recibían salario, pero
ademais pagáronse os servizos dun médico, catro lavandeiras,
dous adegueiros, un reloxeiro, un ferrador, un retellador, un
fabricante de cadeiras, un salgador, etc. Unha vez restado todo
isto, o cenobio tivo un remanente de 390.997 reais para o mantemento dos monxes. No que respecta aos ingresos que chegaban en especie ao mosteiro, non se pode calcular o consumo
interno, pero sí consta que nese período comprou unha cantidad
considerable de viño –24.878 reais–, o que indica que non eran
abondo os miles de litros procedentes da renda ou que se mercaba outro mellor que este para o consumo dos monxes; entre os
pobres e necesitados repartíronse 6.789 fanegas de centeo nese
cuadrienio, é dicir, o 46% do cereal que chegaba ao cenobio, en
tanto que o trigo se destinou ao alimento da comunidade. En
1820-1824, cando xa había só 36 monxes, mantíñase a 32 criados, ademais dos outros traballadores mencionados, e todo o
demais, aínda que non consta a compra de viño; en esmola gastáronse 1.749 fanegas de centeo,
o 7.2% do cereal recibido, pero cómpre ter en conta que neste período se produciu o peche do
mosteiro durante o Trienio Liberal. En todo caso, Samos non tiña problemas económicos visibles, aínda que a súa situación xa no era tan boiante como antano e se vía na obriga de gastar
cada vez máis cartos en preitos para manter as súas propiedades e rendas.

Tránsito entre o
claustro das Neireidas
e o do padre Feijoo.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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A comunidade beneditina de Samos
As rendas do mosteiro puideron manter a unha comunidade de bo tamaño, polo menos se se compara coas outras comunidades beneditinas de Galicia, e malia que os datos dispoñibles son de
desigual calidade valen para comprobar que o número de monxes de cada casa estaba de acordo
co volume dos ingresos dos que dispuña, de modo que Samos era a terceira en importancia, o
mesmo rango que tiña pola súa riqueza:
Mosteiro

1575

1613

1781/5

1803

1809

1818

1824

1835

Santiago

52

78

101

134

116

64

74

?

Celanova

40

64

89

100

87

—

65

?

Samos

35

16

70

87

82

31

36

48

Ribas de Sil

27

9

?

?

?

44

25

Poio

24

5

38

?

?

19

20

Lourenzá

10

0

29

36

36

22

24

Lérez

13

10

23

?

?

13

11

Monforte

?

?

20

?

?

22

22

Tenorio

?

?

6

?

?

5

5

21
13

* Elaboración propia a partir dos datos de E. Zaragoza Pascual, Los Generales…, op. cit., vol. V.

O número de monxes que figura en diferentes documentos da orde ou en estatísticas oficiais
–Catastro de La Ensenada, censo de 1787– non equivale aos que vivían no mosteiro, xa que a necesidade de manter e xestionar o patrimonio e as súas rendas facía que polo menos 19 vivisen fóra
do claustro como priores e con outras funcións. Por outra banda, non todos eran sacerdotes, xa
que por exemplo en 1753 había sete que non o eran. En todo caso, o que nos interesa é a evolución do número total:
Data

Monxes

Data

Monxes

1491

3

1781

70

1503

12 ou 15

1787

74

1525

14

1803

87

1575

35

1809

82

1591

57

1818

31

1613

16

1824

36

1753

68

1835

48

Como se pode ver, a comunidade de Samos medrou axiña no século XVI, a medida que melloraba a situación económica do mosteiro e se construían e ampliaban as instalacións para dar
acollida a máis monxes. A estabilización dos ingresos fixo pola súa vez que se estabilizara o número daqueles, como nos demais mosteiros; convén advertir que a cifra de 1613 só se pode ex84

plicar porque neses momentos era colexio da orde. O tope alcanzouse a comezos do XIX e desde
entón se constata a crise, que percorre o primeiro terzo dese século, de maneira que a poboación
descende considerablemente, tanto polos efectos da Guerra de Independencia e do Trienio Liberal como polo descenso das rendas. Esa evolución é máis clara se se analizan as tomas de hábito, aínda que nas táboas que seguen38 non se computan os 17 legos que entraron ao longo do
XVIII e os 6 do primeiro tramo do século XIX; o ritmo de novos monxes medra de forma máis ou
menos constante ata mediados do setecentos e estáncase desde os anos oitenta, o que se debe
ás medidas de control do crecemento adoptadas pola orde e, sobre todo, impostas polo goberno
de Carlos III –incluído un peche temporal do noviciado– e á decadencia das vocacións, como nos
demais, galegos e non galegos39:
Anos

Hábitos

Anos

Hábitos

Anos

Hábitos

1690/99

5

1740/49

20

1790/99

13

1700/09

10

1750/59

24

1800/08

16

1710/19

19

1760/69

18

1815/19

19

1720/29

14

1770/79

13

1824/29

15

1730/39

19

1780/89

24

1830/34

10

Tamén, como nas outras comunidades monásticas galegas, se trataba de monxes de procedencia foránea na súa meirande parte:
Procedencia

Número

%

Galicia

88

37.0

León/Asturias

59

24.8

Coroa de Aragón

7

2.9

Navarra

7

2.9

Castela a Vella

59

24.8

Estremadura

5

2.1

Castela a Nova

9

3.8

Extranxeiros

1

0.4

Non consta

3

1.3

238

100.0

Total

Como é ben sabido, o recrutamento de novizos respondía ás directrices impostas pola orde
para evitar a concentración territorial derivada das redes de parentesco e influencia dos abades,
de modo que sucesivas bulas papais estableceron o reparto territorial das prazas vacantes, en especial a bula tripartita de 1671 e a cuatripartita de 1749. Así pois, a comunidade de Samos foi
maioritariamente foránea, dun sector que abranguía Asturias –32 monxes–, León/Zamora –24–
e sobre todo, A Rioxa –23 casos–, e Valladolid/Burgos –22–; á marxe queda o caso extraordinario
dun flamengo e dun pequeno grupo procedente da Coroa de Aragón. Polas razóns ditas, os datos
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de Samos aseméllanse aos de San Martiño Pinario de Santiago, onde eran galegos o 27-28% no
XVIII e o 40% no primeiro terzo do XIX, 26% asturianos e leoneses e 27% casteláns vellos –o que
inclúe á Rioxa–. Os galegos que entraron en Samos procedían sobre todo das dioceses de Ourense
–31, máis dous ou tres do territorio ourensán dependiente da diocese de Astorga–, Santiago (28)
e Lugo (19), mentres que Tui só achegou sete e un Mondoñedo. Dos 23 legos xa mencionados
seis eran da diocese compostelá e oito de Lugo, de modo que este tipo de monxes, como noutros
mosteiros, se recrutou en lugares próximos ao non aplicárselles as normas de partición. Finalmente,
como resultado da procedencia territorial dos monxes, houbo poucos abades galegos en Samos:
no XVI destacou o xa mencionado Lope de la Barreira, oriúndo de Estraxiz; no XVII, Alonso García Losada (1656-57 e outros períodos), natural de Monforte, e xa no XVIII, Antonio de Ribera,
que era de Noceda de Limia40.

A proxección do mosteiro de Samos na relixión e a cultura. A sombra de Feijoo
O illamento da abadía samonense, que segundo Feijoo ou Risco inducían ao recollemento e a oración, era sen dúbida un inconveniente para a súa proxección exterior. Non obstante, a experiencia da súa transformación en colexio da orde, que rachou con esa situación, non foi positiva, ou
polo menos así o entenderon os que vivían daquela no mosteiro, aínda que os historiadores de Samos a interpretan como un período de certo esplendor intelectual. O certo é que Samos foi colexio de filosofía desde 1562 por mor do incendio que inhabilitou o colexio de Ribas de Sil; ese
carácter accidental explica que en 1568 o capítulo xeral da Orde beneditina non confirmase esa
condición, se ben as Constituciones de la congregación de Valladolid de 1575 si a reflicten, e só
se anula en 1580. En 1589 o capítulo decidiu reabrilo e así se mantivo ata 1621, aínda que a supresión oficial se ditou en 1613. Durante ese tempo, pasou por Samos un bo número de mestres
de filosofía –de orixe non galega na súa meirande parte–, algún dos cales fixo carreira posterior,
entre os que hai que salientar a frei Facundo de Torres, que foi abade de Sahagún e bispo de Santo
Domingo, en América; varios ocuparon cargos internos na propia orde, sobre todo como abades,
e outros chegaron a ser catedráticos universitarios –foi o caso de frei Bernardo de Seixas, que o
foi de Teoloxía en Santiago–. Porén, a acollida dos colexiais –doce en teoría, pero en realidade,
un número indeterminado– obrigou a reducir o tamaño da comunidade e o seu mantemento xerou inconvenientes, o que sumado a problemas de convivencia, deu como resultado as conseguintes protestas ata que o colexio foi suprimido41.
Antes e despois dese período, a actividade de Samos non foi especialmente destacada e a súa
sona débese á súa condición de casa de profesión de frei Benito Feijoo (Fig. 4). Os mosteiros eran
en boa medida lugares de paso dos regulares, que facían o seu noviciado e a súa etapa formativa
nuns e, se despuntaban, íanse a outros, segundo os cargos e funcións asignados pola orde, de modo
que é difícil establecer relacións entre casas e monxes notables, aínda que na práctica interna da
cronística monástica se valora a que se principia na profesión –de feito, as ordes adoitaban elaborar
rexistros ou libros de “varones ilustres” e a beneditina así o fixo no século XVIII42–. Baseándose nisto,
os historiadores de Samos subliñan o feito de que varios dos seus monxes alcanzaran importantes
cargos na Orde beneditina –en especial o de xeneral–, pero máis aínda que chegaran a desempe86
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ñar outros externos –o episcopado era o máis valorado– porque significaba que as súas cualidades
relixiosas ou intelectuais trascenderan fóra do círculo monástico; non obstante, en moitos casos
debeuse ás súas vinculacións familiares –basta ver os seus apelidos– ou ás influencias sociais obtidas durante os períodos de goce de tarefas ou cargos que lles permitían estar fóra do claustro –cátedras universitarias, procuradurías en tribunais, postos na Inquisición, etc.
Sexa como for, Samos foi a casa matriz de varios bispos. Frei Gaspar Cardoso foi nomeado
bispo auxiliar de Potenza con título de bispo de Drago en 1603; frei Cristóbal de Aresti foi presentado por Filipe IV para a sé de Asunción en Paraguai e despois promovido a Bos Aires; o monfortino frei Alonso García de Losada foi nomeado en 1672 bispo auxiliar de Plasencia polo poderoso don Diego Sarmiento de Valladares, pero cesou ao renunciar este a esa diocese, morrendo
en Samos43. Un dos máis destacados foi Anselmo de la Peña, abade de Samos (1689-1693), xeneral da Congregación de Valladolid e abade de San Martín de Madrid (1701-1705), “singularísimo varón, modelo de sabios, de religiosos y prelados […] cuya virtud y ciencia merecieron la
estimación de los soberanos”44; así se expresaba en 1765 frei Eladio de Novoa en referencia a que
frei Anselmo foi proposto polo arquiduque Carlos de Habsburgo como bispo de Cotrone (Nápoles),
confirmado polo papa Clemente XI en 1719, e trasladado despois a Agringento por Inocencio XIII;
pero o certo é que en 1711 fora desterrado por Filipe V, canda outros beneditinos, pola súa actitude proclive aos Habsburgo na Guerra de Sucesión, de modo que o arquiduque Carlos lle pagou a súa fidelidade cunha mitra episcopal. Por razóns ben distintas destacou frei Antonio Sarmiento de Sotomayor, bispo de Mondoñedo (1729-51), xa que o seu nome se asocia ao de Feijoo,
a quen animou a escribir, dándolle despois a súa aprobación ao primeiro tomo do Teatro Crítico
Universdal, algo que o escritor recompensou dedicándolle outro dos volumes da obra que o fixo
famoso. Xa no XIX, chegou ao episcopado frei Pablo Colmenares, moi afín a Fernando VII, que
foi designado por este bispo de Lleida en 182445.
Poucos monxes achamos que deixasen escritos que nos permitan avaliar as súas cualidades,
senon que na meirande parte dos casos hai referencias a que foron homes piadosos ou bos mestres e oradores, ou a que tiñan capacidades que os singularizaban. Por exemplo, o estudo dos ritos valeulle a frei Miguel de Guntín o encargo de redactar o “ceremonial” da Congregación –semella que é o impreso en Valladolid en 1599–; frei Alonso de Villagómez, de fins do XVI, era
“experto en lenguas sagradas”; frei Julián de Castro, nos anos sesenta e setenta do XVII, especializouse en confeccionar e adornar cantorais, algo que tamén facía frei Antonio Sánchez; frei
Juan Vázquez destacou nos anos vinte do século XVIII polos seus deseños e cálculos en construcións diversas, e frei Plácido Camiña, por ser mestro de obras, etc. Autores de textos de diverso
contido –aínda que nunca publicados– foron, en materia cronística, o xa mencionado frei Gregorio Rodríguez no XVII e quen redactaran os abadoloxios do XVIII; en haxiografía, frei Antonio
de Venegas, que escribiu a mediados do XVII unha historia da imaxe da Virxe de Valvanera; en
teoloxía moral, Mauro Añel, abade de Samos (1677-81), autor dun tratado sobre “consciencia escrupulosa”, etc.46 Pero pouco máis, o que non debe xulgarse como algo que caracterice esta abadía, xa que se corresponde co habitual nos mosteiros galegos.
Esas carencias ocúltanse no caso de Samos porque se asocia necesariamente ao nome do padre Feijoo, xa que o famoso escritor ilustrado, nado en Casdemiro (Ourense) en outubro de 1676,
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ingresou alí como novizo e alí profesou en 1690, sendo abade o xa mencionado Alonso de la Peña.
A estancia de Feijoo durou pouco, porque seguindo a habitual traxectoria monástica, pasou a estudar Artes no Colexio de San Salvador de Lérez e Teoloxía en San Vicente, en Salamanca, ampliando a súa formación en San Pedro de Eslonza (León), e xa non volveu a Samos, senón que
en 1709 se incorporou ao Colexio de San Vicente de Oviedo, para ser mestre de novizos; ademais,
na Universidade ovetense conseguiu a Cátedra de Teoloxía, da que foi docente durante trinta anos.
San Vicente foi a casa definitiva de Feijoo, e alí desenvolveu a súa carreira intelectual ata se converter no nome de referencia do pensamento dezaoitesco grazas á publicación do seu Teatro Crítico Universal (1726-1740) e das súas Cartas Eruditas y Curiosas (1742-1760), cuxa inusitada difusión respondeu á novidade –hoxe reducida ás súas xustas proporcións– e á claridade do seu
bosquexo e dos seus contidos.
Non obstante, todo monxe era ata a súa morte un fillo do mosteiro onde profesaba, e Feijoo
non alterou esta norma, senón que a recoñeceu ao dedicarlles o volume terceiro do Teatro Crítico ao abade e a comunidade de Samos. A longa dedicatoria escrita por Feijoo en 1728 contén
unha síntese dos dereitos e privilexios do mosteiro –explicándoos como unha recompensa ás virtudes e espiritualidade da comunidade na Idade Media– e do afecto que o unía á súa casa matriz – “mi amor a ese Sagrado Monasterio se mide por mi obligación, y la obligación es tan grande,
que sólo puede satisfacer con el amor”–, e a débeda formativa e relixiosa que con ela tiña –“lo que
yo debo a ese Ilustrísimo Monasterio, cabe en mi conocimiento, no en mi voz, ni en mi pluma”
– desde que ingresara alí con menos de catorce anos porque “siempre contaré por el mayor de todos la enseñanza que debí a esa ilustre Escuela de virtud, Teatro donde se desengaña de los errores del Mundo, harto mejor que el Mundo puede desengañarse de sus errores en mi Teatro”. O
segundo e máis significativo xesto do padre Feijoo consistiu en cederlle parte dos seus dereitos
de autor: nun texto de 1743, o padre Sarmiento informa de que por ser “hijo profeso de la Casa
de Samos, cedióle en vida, para que ella pudiese proseguir la fábrica de su nueva iglesia, el uso
de todo el útil que podrán producir todas las reimpresiones de sus escritos”47, e en 1765, frei Eladio Novoa engade que, tendo incitado Feijoo aos abades de Samos para que construísen a igrexa
do mosteiro, “para la conclusión del tempo […] para su adorno, para el culto de Dios en el sitio
en que logró ser admitido religioso, para obsequio de los santos, que invocó testigos de su profesión, cedió los privilegios que tenía para reimpresión de sus obras hace treinta años, sin que su
producto pueda tener otro destino”48.
En xusta correspondencia, a morte de Feijoo, en Oviedo o 26 de setembro de 1764, foi honrada en Samos cunhas exequias nas que actuou como orador o padre Eladio de Novoa, mestre
xeral e definidor da orde, o que despois se completou coa publicación da oración fúnebre pronunciada por este49. Trátase dun texto propio da oratoria barroca, de notable calidade, cargado de
eloxios ao monxe desaparecido e estruturado do modo habitual nestes casos, é dicir, en torno á
vida e obra e Feijoo, de quen o autor dá algúns datos biográficos e literarios, aínda que se prodiga
máis nos lugares comúns das vidas dos regulares, como a súa existencia conforme á Regra beneditina e ás exixencias do claustro, a súa pobreza e caridade, a súa capacidade para obedecer sen
discutir, etc. Non obstante, Feijoo era a figura máis relevante da orde no século XVIII, e iso non
permitía a Novoa eludir as especiais características do monxe, nin a repercusión da súa obra fóra
dos muros monásticos, nin podía deixar de se pronunciar sobre a súa actividade intelectual. Por
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iso mesmo principiaba a súa oración anunciando que “perdió España el Padre de su Erudición,
apagose la hermosa luz que la alumbraba con claridad de doctrina, vertida con la más dulce, suave
y sublime elocuencia”, en tanto que a República Literaria “perdió un héroe que entendió los límites de sus dominios, con nuevos descubrimientos de verdades en todas facultades y dio mucho esplendor al Imperio de la Verdad, destruyendo errores, descartando ignorancias, deshaciendo
preocupaciones”50. Tan senlleira aportación tiña as súas bases, segundo Novoa, en tres elementos: a nobreza “calificada con la antigüedad de muchos siglos” dos pais do escritor, don Antonio
Feijoo Montenegro e dona María de Puga Sandoval Novoa y Feijoo; a disponibilidade de medios,
que lle permitiron ter “en su niñez la educación correspondiente a la distinción y solicitud de sus
padres”, e as precoces capacidades do neno, percibidas polos seus mestres e polo seu pai, de modo
que, mesmo sendo o maior da súa prole, o enviou a estudar filosofía a Ribas de Sil, onde o neno
decide entrar en relixión, profesando despois de renunciar aos seus dereitos ao morgado familiar.
Como é lóxico, Novoa fai referencia ao noviciado samonense de Feijoo, no que a “devoción, promptitud y humildad con que acudía a los Ejercicios más penosos, la amabilidad de su corazón, el candor, sencillez y modestia que conservó toda su vida, le adquirieron la estimación y amor de toda
la comunidad”; esas virtudes acompañaríano de por vida, de modo que rexeitaría diversos cargos
na Orde beneditina e un bispado en América, co que Filipe V quixera compensalo (Fig. 5). Pero
Novoa detense especialmente en subliñar a condición de Feijoo como escritor relixioso, o seu dominio da teoloxía, as Escrituras, a oratoria sagrada –laiándose de que os seus escritos nestes temas non se publicaran pola modestia do seu autor– e a súa elocuencia comprensible para todos,
e só na segunda parte da oración fúnebre fala da obra publicada e do recoñecemento de Feijoo
como “crítico”, aclarando que “no es la crítica algún animal extraño, que hace terribles estragos
en el País de las Letras como piensan algunos idiotas”, senón o uso recto do bo sentido, sen o que

Monxes na antiga
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“estamos expuestos al engaño creyendo ligeramente historias falsas, fabulas supersticiosas”, e que
polo mesmo é imprescindible “no solo para las cosas naturales sino para las sobrenaturales y de
nuestra creencia”51. A partir de aí, Novoa repasa as aportacións do Teatro crítico, a súa rápida difusión e tradución, e a admiración internacional –a Academia de Ciencias de París, o papa Benedito XIV e unha morea de nomes importantes–, e aos ataques de “pseudoescritores empeñados en promover la ignorancia”52, que non atoparon resposta en Feijoo, ocasión que Novoa
aproveita para deixar noticia da súa amizade persoal con el, de modo que lle tería feito partícipe
da súa actitude privada respecto aos seus críticos53, e para gabar a Fernando VI por prohibir por
decreto as críticas ao beneditino.
O legado post-mortem de Feijoo a Samos, alén do puramente sentimental, é difícil de avaliar
por falta de datos. Por unha banda, ao finar o monxe, a Real Compañía de Impresores y Libreros
de Madrid pediulle e conseguiu de Carlos III o privilexio da impresión por oito anos das obras
de Feijoo, polo que o padre Sarmiento elevou unha protesta que non só non foi atendida senón
que, reiterada polas autoridades da orde, en 1772 o rei renovoulle a concesión á Compañía e só
en 1781 Samos puido publicar unha edición, corrixida e reforzada con manuscritos de Feijoo atopados tras a súa morte, pero non semella que xerasen ingresos importantes54. Por outra banda, os
libros persoais de Feijoo pasarían a formar parte da biblioteca de Samos, o mesmo que os seus
manuscritos, pero non se sabe cando nin como se fixo o trasvase desde San Vicente de Oviedo,
como tampouco se coñece o tamaño e características da biblioteca samonense, salvo que a súa
construción foi financiada en 1769-1771 por frei Antonio Puga, natural de Augas Santas (Ourense),
catedrático en Salamanca e abade de San Vicente desa cidade, pero retirado en Samos55; as carencias documentais nesta importantísima faceta da vida monástica impídennos ir máis allá, aínda
que cabe supor que a relación de Samos cos libros sería moi semellante á doutros mosteiros galegos de tamaño e riqueza semellantes56.

O final
No primeiro terzo do século XIX prodúcese a longa agonía dos mosteiros, da que Samos non puido
fuxir, como é lóxico. Dalgúns episodios saíu mellor parado ca outros, como aconteceu durante a
ocupación napoleónica de Galicia, xa que non consta que os franceses ocuparan a abadía, aínda
que se refuxiaron alí monxes fuxitivos de Castela e alí houbo, por orde da Xunta de Galicia, un
hospital militar atendido por once monxes pouco entusiastas da súa tarefa, como revela a protesta
elevada pola Xunta en 1811 contra o “espíritu de partido, intriga y desunión que reina entre algunos religiosos empleados en el hospital […] y otros de esta respetable comunidad”, o que ía en
detrimento dos que “han vertido su sangre en defensa del Estado contra unos enemigos, cuyo rencor singularmente se ha distinguido contra los religiosos”57. Pasado o período bélico, a restauración absolutista significou a volta á orde antiga, interrompida de novo durante el Trienio Liberal
1820-1823), no que os monxes se refuxiaron na vila e arredores, mentres o goberno liberal inventariaba e vendía parte dos seus bens, e en 1821 privóuselle ao mosteiro do dereito de territorio nullius que defendera con tanta coraxe. O abandono definitivo do cenobio produciuse finalmente no momento da Exclaustración.
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Ao abeiro dos monxes de Samos.
A “antesala do Paraíso” no Camiño Francés
Francisco Singul

Comezos
O mosteiro de Samos foi un dos centros beneditinos máis poderosos e prestixiosos da Idade Media
galega, reformado no século XVI e engrandecido ao longo de todo o Antigo Réxime. Polos datos
documentais que se posúen pode ser considerado como un dos máis antigos do noroeste peninsular e, daquela, un dos primeiros do Occidente cristián1. Para frei Martín Sarmiento, o antigo
nome de Samanos é de orixe céltica ou sueva e significa “lugar onde viven congregados monxes
cenobitas a vivir en comunidade”2. Un epígrafe visigótico do ano 653, achado en 1753, encaixado
no claustro grande do mosteiro e publicado polo Padre Flórez3, informa de que nesa data de mediados do século VII o bispo lucense Ermefredo atopara, na súa visita pastoral, o cenobio de Samos
en ruínas, e ordenou a súa reconstrución inmediata e a restauración da vida monástica4. Esta comunidade monástica samonense seguía como ideario de vida a Regla de los antiguos Padres, segundo o Padre Risco, sen clarificaren os documentos se se refería esta expresión a san Bieito ou
a outro Padre determinado5, como san Froitoso de Braga, cuxa Regula Monachorum foi amplamente difundida na Gallaecia altomedieval, aínda que en Samos, como na maioría dos mosteiros do noroeste, os monxes estarían rexidos por unha especie de síntese de regras monásticas denominada Regula Mixta mestura das de santo Isidoro, san Froitoso e san Bieito6. A vida en
comunidade e a observancia regular afianzáronse grazas ao rei Fruela I (756-768), quen repoboa
o mosteiro con monxes de Toledo e lle fai doazón da vila de Samos ao abade Argerico7. A vida cenobítica nestes tempos é tan florecente que, en 785, a abadía pode prescindir de varios monxes
para os trasladar a outros lugares de Lugo.

Samos, Afonso II e Compostela: ¿a crónica dun descubrimento longamente anunciado?
Entre finais dos anos sesenta do século VIII e mediados da década dos setenta o mosteiro acubillou e educou o futuro monarca ástur Afonso II o Casto8, baixo cuxo reinado (791-842) se descubrirá, cara a 820, o sepulcro do apóstolo Santiago9, feito que dará inicio á ruta de peregrinación
máis importante da Idade Media occidental. Parece significativo que, na ordenación do locus
Sancti Iacobi, Afonso II decida construír o primeiro templo apostólico compostelán, o baptisterio de San Xoán e o mosteiro de San Salvador de Antealtares, cuxa igrexa contaba con tres altares dedicados ao Salvador a san Xoán Evanxelista e a san Pedro. Antealtares estaba habitado por
unha comunidade monástica que o rei puxera ao servizo do culto xacobeo. Aínda que non semella
que fose unha solución estraña, como pode verse na Roma da época, esta alternancia dunha co95

munidade secular -o bispo de Iria e a súa curia- con outra cenobítica na atención dos oficios divinos da igrexa de Santiago10, algo tivo que influír nesta decisión o respecto que o monarca sentía polos monxes cos que se criara e formara. É de certo plausible que en Samos, nas décadas de
760-770, época na que alí viviu o futuro Afonso II, se coñecesen as tradicións e os textos alusivos á predicación de Santiago o Maior en Hispania11, quizais prestándolle maior atención ao exposto por santo Isidoro de Sevilla no seu De ortu et obitu Patrum12. Mesmo é posible que os monxes tamén tivesen noticia da obra do monxe anglosaxón Beda o Venerable (673-735), autor dunha
revisión crítica das diversas versións occidentais do Breviarum Apostolorum, analizadas e contrastadas con antigas fontes gregas e mais latinas. Como resultado deste labor, Beda sostivo a idea
de que a evanxelización de Hispania foi obra de Santiago o Maior, reforzando os contidos do Breviarum; neste sentido, non é novo o texto do Venerable, aínda que ofrece datos substanciais verbo
do lugar onde se supuña, na fin do século VII, que estaba enterrado o apóstolo: nos confíns de
Hispania, nun lugar próximo ao mar Británico (o Atlántico)13. O testemuño de Beda, nese primeiro
cuarto do século VIII, cen anos antes do descubrimento da tumba xacobea por Teodomiro e Afonso
II, afonda na crenza de que o devandito sepulcro se atopaba oculto nos confíns de Hispania, nun
lugar preto do mar de Occidente, territorio doadamente identificable con Galicia.
É evidente que o rei Casto, persuadido polas súas crenzas e guiado polas ensinanzas recibidas no claustro samonense, asume como certo o descubrimento de Teodomiro de Iria e auspicia
a creación do santo lugar con xenerosas doazóns14, encargándolle o coidado do oficio divino supra corpus apostoli a unha comunidade de doce monxes dirixida polo abade Ildefredo15, baixo autoridade diocesana do bispo de Iria16. Naqueles anos do século IX a nova do descubrimento do
sepulcro apostólico tivo que se vivir con grande esperanza no reino de Asturias, e en xeral no Occidente cristián, dado que as previsións de Beato de Liébana, autor dun célebre Comentario ao
Apocalipse, incluían a segunda chegada de Cristo ao mundo para o ano 80017. Ao deixar atrás a
data fixada para a fin dos tempos, a sociedade ástur de principios do século IX, polo menos aquelas elites familiarizadas coas ideas de Beato, terían razóns dabondo para o sosego e para confiar
en tempos mellores, crenza que se reafirmaría co providencialista achado do sepulcro do evanxelizador de Hispania e santo patrón do reino18.

Xerusalén en Samos. Unha evocación de Terra Santa no Camiño de Santiago
A mediados do século IX novos monxes procedentes do emirato de Córdoba dinamizaron a vida
monacal en Samos, de xeito que o rei Ramiro I lle doa o mosteiro con todos os seus edificios e
posesións ao bispo Fatalis, acabado de chegar de al-Andalus. O prelado gobernou o mosteiro sen
esquecer a dignidade na que fora consagrado en Córdoba; este vínculo coa capital andalusí refórzase poucos anos despois, cara a 852, cando Ordoño I lle cede o mosteiro ao presbítero Vicente
e a Ofilón, a quen fai abade e lle encomenda a dirección da comunidade e mais do resto dos mosteiros relacionados con Samos19. Con estes compoñentes humanos e culturais de carácter mozárabe e orixe galaico-andalusí, crease en Samos, durante o século X, un mosteiro do que subsiste
a denominada capela do Ciprés, dedicada ao Salvador. Un cenobio restaurado por Ordoño II en
92420 pero que, non obstante, sufriu entre 924 e 931 un período de decadencia motivado polo
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relaxación da vida regular e as tensións entre o cenobio e o bispo de Lugo don Ero (924-941). Estes desarranxos foron a causa da intervención do rei Ramiro II (931-951), quen ordenou a rehabilitación da vida monástica en Samos en 931, e reuniu despois un concilio en Lugo para obrigar o bispo a que devolvese as propiedades usurpadas aos monxes21. O Padre Risco asegura que
esta reforma foi tan sincera e arraigou de tal xeito en Samos que mereceu durante moito tempo
a devoción e as dádivas dos reis e do pobo fiel22.
A prosperidade e a seguridade vividas no mosteiro durante o século X favoreceron a creatividade no seo da comunidade samonense. Proba diso é a capela do Ciprés, un pequeno edificio
de finais do século IX ou primeira metade do X, construído, algo afastado do resto dos edificios
monásticos, con aparello de cachotería de lousa e pezas de cantería en zonas moi concretas -o
lintel do vano aberto no testeiro-, seguindo un deseño de planta rectangular de nave única cuberta
con armadura de madeira e tellado de lousa a dúas augas, coa cabeceira tamén rectangular, máis
baixa e estreita que a nave. Os trazos de estilo da súa arquitectura son de tradición hispano-visigoda, como o xogo volumétrico de nave e presbiterio e a tendencia ao perfil de ferradura nos arcos da porta sur e no de acceso ao presbiterio23. No seu interior amosa un banco perimetral na
nave, vínculo coa liturxia visigótica, posto que xa existía no século VII en San Pedro de la Nave
(Zamora). No presbiterio, o altar, apegado ao testeiro, está preparado para recibir reliquias24, algo
normal na hora de concibir espazos sagrados na alta Idade Media25.
Se cadra o máis notable deste recinto sexa o conxunto de murais que decoran todo o interior,
da mesma época que a arquitectura, vestixios preciosos da pintura altomedieval galega, e que representan a cidade santa de Xerusalén e o Santo Sepulcro26. É posible que a ornamentación mural tamén afectase ao exterior, posto que a capela estaba encalada, ocultando a pobreza de cachotería da súa fábrica27. Nos muros da nave da capela do Salvador represéntase unha decoración
arquitectónica simple: sobre un zócolo formado por unha malla romboidal, de orixe romana28, disponse unha imitación de perpiaños regulares debuxados a soga con pintura vermella que, por estaren plasmados sobre o encalado, buscarían unha aparencia marmórea para enmascarar tan pobre arquitectura. No muro onde se abre o arco triunfal, o zócolo é columnado, o mencionado arco
ten no seu intradorso unhas cruces inscritas en círculos, e en cada xamba, un rectángulo que encerra circunferencias concéntricas, esquema tamén de orixe romana29.
O arco triunfal está enmarcado por unha arquitectura arquitrabada, conformada por dúas columnas sen capitel que sosteñen unha cornixa decorada con cruces inscritas en círculos e liñas
onduladas. Aquela remátase cunha serie de semicírculos -doce pedras- que lle serven de pedestal a unha cruz latina; en cada extremo hai unha cruz-roseta que enaltece o motivo principal, identificado como Xerusalén e o seu contorno: a Cruz do Gólgota, centro aglutinador dun programa
decorativo-simbólico de carácter anicónico e tradición bizantina30. Quizais esta decoración orientalizante, impulsada pola monarquía e asumida pola comunidade, cumpra relacionala co mesiamismo político de Afonso III, gran benfeitor do culto xacobeo, aínda que sen esquecer un contexto cultural proclive ás relacións entre centros de peregrinación como Xerusalén e Compostela31.
Lémbrese que no século X a cidade de Santiago xa é un centro internacional de peregrinacións32,
situando a Galicia e en xeral ao reino de León nun ámbito xeopolítico e relixioso que supera amplamente o escenario peninsular; algúns conxuntos algo posteriores, aínda que dentro do século
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X, parecen certificar o interese das comunidades do noroeste por perpetuaren nos seus mosteiros a memoria de Terra Santa: en Celanova representouse, coa construción da capela de San Miguel (década de 960), unha evocación do Gólgota e do Santo Sepulcro33, mentres que na igrexa
de Santiago de Peñalba a tradición asturiana inspira na súa decoración pictórica, de inicios da segunda metade do século X, a inclusión de tres cruces na zona da ábsida, memoria do Gólgota e
símbolo da Xerusalén Celestial34.
Este ambiente hierosolimitano evocado na capela do Ciprés de Samos, situado a unha certa
distancia do conxunto monástico, serviría para que os forasteiros chegados ao cenobio gozasen
dun lugar de culto diferente ao dos monxes, co propósito de que estes viaxeiros ou peregrinos que
se acollían temporalmente ao abeiro da abadía non interferisen no normal discorrer da vida da
súa comunidade35. Se estes viaxeiros eran peregrinos xacobeos poderían recollerse nun ámbito sagrado que gardase memoria da Terra Prometida e mais da Cidade Santa por excelencia, preparándoos emocionalmente para o seu encontro coa nova Xerusalén de Occidente.

Samos e a hospitalidade beneditina na plena Idade Media. Cultura e pensamento
A vinculación de Samos coa peregrinación xacobea e a hospitalidade debida aos romeiros de Santiago tivo que ser temperá, aínda que é de supoñer que se intensificou a partir do último terzo
do século XI e durante o XII36, época áurea para o Camiño Francés, e coincidindo coa plena beneditinización do cenobio37. A casa monástica samonense, que na segunda metade do século XII
construíu un templo románico de influencia compostelá38, do que unicamente subsiste unha porta
lateral39, está situada na alternativa que, a través do val do Oribio, comunica Triacastela con Sarria. Aínda que non aparece reflectido no itinerario do Libro V do Liber Sancti Iacobi, “Codex Calixtinus”40, e malia a vitalidade da ruta xacobea por San Xil, non hai dúbida de que Samos estivo
ligado á rede viaria galega mesmo antes da chegada masiva de peregrinos xacobeos41. A variante
de Samos era unha vía activa en época medieval e na casa solicitarían acubillo, alimentos e roupas non poucos xacobitas, algo ao que estaban obrigados os monxes atendendo ao capítulo LIII
da Regula Benedicti: todo peregrino que chamase ás portas do mosteiro tiña que ser tratado coma
se fose Cristo. Sábese que a hospitalidade monástica floreceu na abadía durante os séculos XIXIII, pois xa no XI había no cenobio un hospital42, e no XIII unha hospedaría e mais unha enfermería para mellor atención dos pobres e peregrinos43.
Co tempo –entre os séculos X-XIII- e grazas ás doazóns e privilexios de reis e nobres, compras e permutas, Samos chegou a administrar amplos territorios, nos que tiña grandes atribucións
económicas e xurisdicionais44, guiando os destinos espirituais e terreais de máis dun centenar de
pequenos cenobios. Moitas das doazóns de vilas e terras que Samos recibiu nos séculos XI e XII
estaban situadas no contorno do Camiño de Santiago, nos actuais municipios de Sarria, Samos,
Triacastela e mais no Bierzo, co encargo, por parte dalgúns dos seus doadores, de que unha porción dos recursos destas doazóns servisen para sustento de peregrinos45. Os monxes sabían corresponder a estas dádivas con xenerosas contraprestacións. Exemplo disto é a cesión, por parte
da comunidade samonense, en novembro de 1256, ao bispo e ao Cabido de Lugo, dunha serie
de herdades, rendas e posesións –como a parroquia de Santa María de Vilamaior (Paradela)–
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en agradecemento á doazón realizada ese mesmo ano pola Mitra lucense á abadía de Samos, da
igrexa de Santiago de Barbadelo, en pleno Camiño Francés, con todos os seus décimos e posesións46. Parece evidente que a comunidade tería recursos dabondo para acubillar aqueles que chamasen á súa porta, aínda que é posible que non fosen multitudes as que tomasen esta variante
do Camiño de Santiago no traxecto Triacastela-Sarria, posto que xunto cunha documentación
parca en noticias sobre hospitalidade, os peregrinos que deixaron constancia escrita dos seus itinerarios, paradas e vicisitudes non mencionan Samos como lugar de paso47.
Cómpre lembrar, con todo, dúas premisas de rigor para entender o papel que na plena Idade Media desempeña o mosteiro,
situado con numerosas propiedades nun camiño de peregrinación de relevancia internacional48. En primeiro lugar o labor reformista dos monxes de Cluny, interesados xunto co papado en
promover unha renovación espiritual intimamente ligada á Reforma gregoriana; e en segundo lugar a oportunidade de concretar
este espírito renovador nun camiño que era un espazo sagrado
no que o peregrino se entregaba a unha experiencia de ascese,
penitencia e superación persoal49. Un camiño devocional e sacro,
capaz de transmitir os valores espirituais e culturais da cristiandade latina50. A mentalidade europea do momento era sensible
a estes estímulos; como proban os numerosos casos de conversións individuais, alentadas polo amor a Deus, o temor ao inferno
e o desdén polas glorias do mundo, que daban paso a unha nova
vivencia da relixiosidade51. Máis alá do formalismo da unidade de
rito, a sociedade do século XII buscará unha nova forma da vida
relixiosa que inflúa tanto nos ambientes monásticos coma nos populares. Polo seu dobre carácter, cómpre valorar a influencia do
movemento eremítico occidental dos séculos XI-XII, como fonte
de inspiración complementaria para os peregrinos. De feito, as
diversas influencias nacidas no seo da nova espiritualidade gregoriana favorecerán, na práctica da peregrinación no século XII,
unha vivencia do ascético e do penitencial, que pesará máis no
ánimo dos peregrinos que as motivacións votivas ou devocionais. Os
teólogos composteláns do século XII deixaron ben claro no Veneranda dies do Libro I do “Calixtino”
que a peregrinación tiña que servir o fiel para a súa conversión e rectificación52.

Plano, seccións
e alzados da capela
do Ciprés.

Aínda que nesta época a peregrinatio non coñecerá unicamente a forma de viaxe expiatoria,
xeneralízase a súa práctica na fin do século XII e durante o XIII baixo o nome de paenitentia publica non solemnis, concretándose nun proceso penitencial que ten como obxecto, para os laicos,
a expiación de pecados non escandalosos, e para os clérigos o perdón de faltas especialmente escandalosas e públicas, para que así teñan unha vía de penitencia e reconciliación53. Existe, non
obstante, nos séculos XII-XIII unha dimensión espiritual pura, segundo a cal a peregrinación debe
procurar o encontro do fiel con Deus54, acentuando o carácter do Camiño como espazo sagrado
no que consagrar a reconciliación do crente co Creador. O Camiño decántase como vía penitencial,
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atendendo a un voto ou a unha intención ascético-devocional, de xeito que o peregrino, no seu
afastamento do mundo, someténdose ás inclemencias da ruta, e confiando na Providencia Divina,
pode ser entendido como un eremita itinerante55. Non faltan os casos nos que, na fin do camiño,
o peregrino se retira en soidade, na propia catedral, nun recanto propicio para a oración; e logo
dalgún tempo vivindo austeramente no recinto sacro recibe a graza dunha revelación56.
Brillaba no pensamento agostiñano -crucial para a espiritualidade do século XII- o concepto
da peregrinatio ascética ou relixiosa57, en contraposición á peregrinatio penitencial, cuxa inspiración bíblica se atopa no episodio de Caín58. A peregrinación, inspirada no sentimento de nostalxia da patria celestial perdida, é para santo Agostiño a expresión máis completa da existencia
cristiá59. Esta busca da patria espiritual foi tamén propia das comunidades monásticas dos séculos XI e XII. Os seus membros eran peregrinos de corpo e de espírito, pois deixaban atrás a
súa terra e familia para se introducir na sobria vida do claustro, moitas veces a gran distancia
da súa terra de orixe. Aínda que foron non poucos os regulares que peregrinaron a Xerusalén,
Roma ou Santiago60, reformadores como san Bernardo desalentábanos a participar en peregrinacións ou cruzadas, posto que a busca do monxe tiña que se centrar na Xerusalén celestial, non
na terreal, á que había que viaxar usando os sentimentos, non os pés61. Os monxes tiñan dabondo
coa súa participación asistencial nos camiños de peregrinación, de modo que a ruta que cumpría seguir para acadar a patria celestial era a estrita observancia da regra.
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Esta axuda asistencial contiña nas súas accións o
tesouro espiritual da caridade, virtude que se practicaba nun ámbito de especial significación. A ruta xacobea, na cosmovisión dos séculos XI e XII, non era un
camiño corrente62. Servía, é certo, para a comunicación, a defensa e a vertebración dos reinos do norte peninsular, pero a súa forza residía en representar un espazo sagrado, custodiado pola hospitalidade dos
monxes, das xentes de boa fe e pola axuda supraterreal
do apóstolo e mais dos demais santos do Camiño, intermediarios entre Deus e a humanidade peregrina. O
ordo cluniaciensis reforzaba a sacralidade da ruta xacobea, ao estaren as súas comunidades más preto que
ninguén do ámbito celeste63; os mosteiros de Cluny
crían conformar na terra –e, daquela, na ruta compostelá- unha especie de colonia do reino dos ceos, con
basílicas pensadas como antesalas do paraíso, onde se
reunía a comunidade de monxes nunha liturxia na
que cantaban ao unísono as loanzas do Señor.
Nesta busca por eliminar as fronteiras entre o terreal e o divino, os monxes negros asumen un novo referente espiritual. Se os reis dos séculos XI e XII están imbuídos dunha aura de divindade, en virtude da
súa unción e consagración, a nova espiritualidade
que inspira o labor do monacato no camiño de peregrinación baséase no novo modelo de divindade ao
que os monxes aspiran emular: a humanidade de
Cristo64, obxecto de devoción e imitación. Un concepto que adquire unha gran relevancia a partir do século XI, de xeito que a vida humana de Xesús, sobre
todo os períodos da súa infancia e morte, son especialmente venerados polos monxes, por seren os períodos de máis pobreza e sufrimento do Redentor65.
Esta nova sensibilidade auspiciada pola devoción ao
corpo de Cristo penetra en aspectos relevantes da vida
da Igrexa, con especial incidencia na liturxia66.
A vida terreal estaba rexida pola solidariedade das
tres ordes do corpo social, segundo o sistema ideolóxico enunciado entre 1025 e 1030 por Gerardo de
Cambray e Adalberón de Laon, dous bispos do norte
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de Francia que reflexionaron sobre a trifuncionalidade da sociedade: os que oran, os que combaten
e mais os que traballan; un sistema que anuncia un principio de reciprocidade, de solidariedade
na terra. Os oradores poden dedicarse ás súas actividades grazas á seguridade garantida polos pugnatores e o sustento que lles ofrecen os campesiños; por outra banda, os labregos están baixo a
protección dos guerreiros e obteñen o perdón divino a través das pregarias dos oratores; e en terceiro lugar, os guerreiros obteñen o seu sustento coas rendas dos campesiños e os impostos dos
mercadores e salvan a súa alma coas oracións dos clérigos67. O principio de solidariedade tamén
existía entre vivos e mortos, posto que a nova espiritualidade podía empregar os sufraxios -xaxúns,
pregarias, esmolas e misas- e un medio tan valioso como a peregrinación xacobea, para paliar as
penas do purgatorio dos defuntos. Os beneditinos, que dedicaban un terzo da súa actividade á
oración, tiñan a firme crenza de que se podía mellorar a situación dos defuntos no máis alá68. A
peregrinación xacobea por encomenda -en representación doutra persoa enferma ou falecida-, tamén serviría para redimir as penas do fiel a favor do cal se fai tal sacrificio. Segundo esta concepción, e grazas aos sufraxios ofrecidos polos peregrinos, a Igrexa de Santiago e os mosteiros intercedían a favor dos falecidos que estivesen nese lugar intermedio onde as almas penan durante
un tempo indefinido pero moi intenso69.
A vixencia da peregrinación occidental durante a Idade Media, o seu grande éxito nos séculos centrais e a súa permanencia no período final70, é froito inequívoco da mentalidade da cristiandade latina medieval. No Camiño de Santiago o peregrino podía lograr unha reconciliación
con Deus atendendo á fonda dimensión relixiosa deste espazo sacro. O itinerario físico correspóndese cun camiño espiritual, guiado pola meditación, a oración71 e a esperanza no poder mediador das reliquias e dos monxes que habitan os espazos anxélicos de cada cenobio. Trátase, en
definitiva, dun camiño de ascese, situado á marxe do mundo terreal, onde se practica a hospitalidade, a compaixón e a caridade cos compañeiros da ruta, e onde se reciben as axudas espirituais
e materiais das comunidades monásticas, en abadías que son, sobre todo, espazos sagrados e antesalas do paraíso. No transcorrer da ruta, cun modo de vida austero e piadoso, e a través dun programa de renuncia, o peregrino procura a súa purificación espiritual. Este proceso de depuración
interna dá lugar a unha renovación vital, de xeito que, unha vez de regreso á súa terra de orixe,
debe entregarse ao exercicio das boas obras72.
En tan sofisticada cosmovisión desempeñou, sen dúbida, a abadía de Samos o papel que lle
correspondía. Logo dun glorioso pasado medieval, e tras pasar no século XV un período de certas crises, o 27 de maio de 1505 o mosteiro é anexionado á Congregación de San Bieito de Valladolid, no marco da reforma das ordes relixiosas auspiciada polos Reis Católicos73. A partir de
entón a comunidade medrará en número de irmáns e esforzarase por sanear a súa economía, sen
esquecer as obrigas espirituais e regulares. A Idade Moderna ábrese cara ao futuro como un novo
tempo de evanxelización e piedade. O acubillo que, a partir de agora, os monxes poderán ofrecerlles aos peregrinos non será moi distinto ao que puideron dispensarlles nos séculos centrais
do medievo.
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misericordia, como con unos peregrinos, que escaparon
de los sarracenos de Córdoba”; cfr. Idem, p. 216.
20 H. de Sá Bravo, El monacato..., op. cit., p. 449; Frei M.
Risco, España..., op. cit., t. XL, apéndice XXII, p. 399-402.
21 H. de Sá Bravo, El monacato..., op. cit., p. 449.
22 Frei M. Risco, España..., op. cit., t. XL, p. 218-220. As
doazóns continuaron nos anos finais do século; así, por
exemplo, o 14 de maio de 997 Vermudo II faille ofrenda ao mosteiro de Samos e ao seu abade Mandino da vila
lucense de Sáa de Láncara, a carón do río Armea; véxase
M. Carriedo Tejedo, “La donación de Vermudo II a Samos del año 997”, en P. de la Portilla (coord.), Miscelánea Samonense. Homenaje al P. Maximino Arias, O.S.B.,
Lugo, 2001, p. 223-239.
23 M. Núñez, Arquitectura prerrománica. Historia da Arquitectura Galega, Santiago de Compostela, 1978, p. 227236; e R. Yzquierdo Perrín, “Arte Medieval (I)”, en Galicia. Arte, t. X, A Coruña, 1995, p. 117-119; e “El arte
medieval en el arciprestazgo de Samos”, en P. de la Portilla (coord.), Miscelánea…, op. cit., p. 56.
24 C. Casal Chico, “La Capilla de San Salvador de Samos:
un testimonio único de la pintura altomedieval gallega”,
Compostellanum, XLVII, 3 e 4 (2002), p. 582.
25 Na fin do século IX procédese a situar, de xeito permanente,
reliquias de santos sobre os altares dos templos, de modo
que altar e sepulcro forman unha unidade; a partir do século X, cando o culto aos santos adquira unha crecente
importancia, os santuarios que gardan con orgullo e veneración os seus corpos completos ou parte deles, deveñen lugares de gran devoción e destacada afluencia; véxase R. González Cougil, “As reliquias no culto da Igrexa”, en En Olor de Santidade. Relicarios de Galicia, catálogo da exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 42.
26 C. Casal Chico, “La Capilla de San Salvador de Samos…”
op. cit., p. 588-589.
27 Idem, p. 583, nota 6.
28 Idem, p. 585.
29 Idem, p. 586. Véxase tamén C. Casal Chico, “O século X en Samos: a capela do Salvador, un programa ideolóxico singular”, en Rudesindus. A cultura..., op. cit., 2007,
p. 253-255.
30 C. Casal Chico, “La Capilla de San Salvador de Samos…”
op. cit., p. 593-596; e “O século X en Samos…”, op. cit.,
p. 255-258.

31 C. Casal Chico, “O século X en Samos…”, op. cit., p. 260.
32 F. Singul, “Entre Roma e Santiago. O locus Sancti Iacobi
no século X, lugar de encontro de Occidente”, en Rudesindus. A cultura…, op. cit., p. 71-89.
33 F. Singul, “Simboloxía do espazo. San Miguel de Celanova e o seu contorno”, en Rudesindus. O legado do santo, Santiago de Compostela, 2007, p. 147-155.
34 M. Guardia Pons, “Galicia e León nos séculos IX e X. Arte
de repoboación no noroeste e no fronteira”, en San Froilán. Culto e festa, Santiago de Compostela, 2006, p. 123124; e “Galicia e as artes pictóricas na arte ástur-leonesa
do século X”, en Rudesindus. A cultura..., op. cit., p. 205.
35 Esta función da capela do Salvador como lugar de culto distinto e autónomo do mosteiro, e relacionado cos
forasteiros hospedados en Samos foi destacada por M.
Núñez, Arquitectura prerrománica…, op. cit., p. 236; J.M.
Andrade Cernadas, “El monasterio de Samos y la hospitalidad benedictina con el peregrino (siglos XI-XIII)”,
en H. Santiago-Otero (coord.), El Camino de Santiago,
la hospitalidad monástica y las peregrinaciones (León, 38 de julio de 1989), Valladolid, 1992, p. 274 e 275.
36 M. Arias, “El monasterio de Samos durante los siglos XI
y XII”, Archivos Leoneses, 73 (1983), p. 24; e Historia del
monasterio de San Julián de Samos, Samos, 1992, p. 180;
e tamén M. Lucas Álvarez, El Tumbo de San Julián de
Samos (siglos VIII-XII): Estudio introductorio. Edición diplomática. Apéndices e índices, Santiago de Compostela, 1986, doc. 223, p. 406.
37 A primeira mención verosímil da observancia da Regra
de San Bieito en Samos atópase nun documento de 1080,
a seguinte noutro de 1145; a comunidade samonense,
igual que outras casas rurais como Celanova e Lourenzá, beneditinizouse tardiamente; véxase J.M. Andrade Cernadas, El monacato benedictino…, op. cit., p. 43 e 46.
Unha visión global deste tema en A. Linage Conde, “El
monacato en Galicia de San Martín a la benedictinización: un problema”, en Monacato Galego. Sexquimilenario
de San Benito. Actas do primeiro coloquio (Ourense, 1981),
Ourense, 1986, p. 29-53; e J.M. Andrade Cernadas, “En
torno a la benedictinización del monacato gallego”, Compostellanum, 3-4 (2000), p. 649-656.
38 A partir de 1167 os monxes comezan a construír unha igrexa románica que se concluiu cara a 1228, en tempos do
abade frei Pedro Franco; presentaba planta basilical de cruz
latina, con tres naves, cruceiro e cabeceira de tres ábsidas;
os seus muros estaban reforzados por contrafortes unidos
por arcos, sistema tamén empregado na fachada. Esta igrexa sería un claro expoñente da arquitectura románica galega do último terzo do século XII. O seu exterior amosaba
un sistema construtivo de orixe compostelá -os contrafortes
unidos por arcos de medio punto–, empregado na catedral de Santiago e na máis achegada igrexa de San Xoán
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de Portomarín; non sería estraño que, do mesmo xeito que
este templo sanxoanista, a igrexa medieval de Samos asumise, pola súa cronoloxía e proximidade con Portomarín,
certa influencia mateana. A igrexa medieval serviu á comunidade samonense durante séculos, ata que foi abandonada, despoxada dos seus retablos e demolida durante o abadengo de frei Vicente Marín (1757-61); verbo desta desaparecida construción véxanse M. Arias, Historia del
monasterio…, op. cit., p. 160 e 224; R. Yzquierdo Perrín,
“El arte medieval en el arciprestazgo…”, op. cit., p. 59.
39 Situada no ángulo nordeste do claustro das Nereidas; o
seu deseño, molduras e decoración son semellantes ás
portas do templo románico de San Pedro Fiz do Incio;
confórmase esta portada de Samos con arquivoltas tóricas
de medio punto -decoradas con flores de catro pétalos–,
asentadas sobre dous pares de columnas acobadadas, con
capiteis derivados do corintio, unhas, e outras con capiteis
con decoración zoomórfica -cuadrúpedes afrontados que
entrelazan os seus longos pescozos- e xeométrica -entrelazos de cintas e vexetais; o tímpano conta cunha cruz
grega, procesional, que leva superposto un entrelazo en
aspa; véxase R. Yzquierdo Perrín, “El arte medieval en
el arciprestazgo…”, op. cit., p. 60-61.
40 A. Moralejo, C. Torres y J. FEO (trad.), Liber Sancti Jacobi, “Codex Calixtinus”, Libro V, capítulo 1 (ed. revisada
por J.J. Moralejo e M.J. García Blanco), Santiago de Compostela, 2004, p. 531 e 536-538.
41 E. Ferreira Priegue, “Los caminos medievales de Galicia”, Boletín Auriense, anexo 9, Ourense (1988), p. 233.
42 M. Lucas Álvarez, El Tumbo…, op. cit., doc. 15, p. 9093, especialmente, 91.
43 Non é moi abundante a documentación do Tumbo de Samos relativa á hospitalidade; como indica o profesor Andrade Cernadas, dos 350 documentos só en 30 se poden ver alusións ao labor hospitalario, un 8,5% do total
da documentación. A partir do século XIII hai, non obstante, un aumento das noticias fidedignas relativas á hospitalidade en Samos, en concreto documéntase a presenza
de dous oficiais monásticos específicos, como son o albergueiro e mais o enfermeiro; véxanse os traballos de
J.M. Andrade Cernadas, “El monasterio de Samos…”,
op. cit., p. 276-279; “Dentro y fuera del claustro: aspectos
de la vida cotidiana en torno a los monasterios medievales de Galicia”, en Morte e sociedade no noroeste peninsular. Un percorrido pola Galicia cotiá. V e VI Semana Galega de Historia, Santiago de Compostela, 1998, p.
328; e El monacato benedictino..., op. cit., p. 227.
44 Sobre a formación e organización do dominio monástico
de Samos nos séculos X-XIII véxase J.M. Andrade Cernadas,
El monacato benedictino…, op. cit., p. 49-69 e 132-134.
45 J.M. Andrade Cernadas, “El monasterio de Samos…”,
op. cit., p. 280-282.
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46 A. López Valcárcel, “Un esquecido documento de Samos”, en P. de la Portilla (coord.), Miscelánea…, op. cit.,
p. 83-87.
47 Ninguna noticia sobre a hospitalidade samonense en K. Herbers, R. Plötz, Caminaron a Santiago. Relatos de peregrinaciones al “fin del mundo”, Santiago de Compostela, 1999.
48 Unha interesante visión deste fenómeno en tempos de
Diego Xelmírez (1100-1140) en E. Falque, “Las peregrinaciones a Santiago en la Historia Compostelana”,
Compostellanum. En camino hacia la Gloria (Miscelánea
en honor de Mons. Eugenio Romero Pose), Santiago de
Compostela, 1999, p. 588-592.
49 R. Plötz, “La peregrinatio como fenómeno alto-medieval. Definición y componentes”, Compostellanum, Santiago de Compostela, XXIX (1984), p. 239-265; G. Bueno, “O novo Camiño de Santiago”, en Itínere, Camiño
e Camiñantes, catálogo da exposición, Santiago de
Compostela, 1994, p. 45-85; F. Singul, “El Camino de
Santiago en la Edad Media: símbolo, vivencia y realidad
histórica”, en XVIII Rutas Cicloturísticas del Románico
internacional, Pontevedra, 2000, p. 139-142; e “La sacralidad del espacio en el Camino de Santiago”, La Corónica. A Journal of Medieval Spanish Language, Literature & Cultural Studies, vol. 36.2, Spring (2008), p. 273294, especialmente, 277-281.
50 P. Caucci von Saucken, “Vida y significado del peregrinaje a Santiago”, en Santiago. La Europa del peregrinaje,
Barcelona, 1993, p. 91-99; D. Péricard-Méa, Compostela
e il culto di san Giacomo nel Medioevo, Bologna, 2004, p.
217-240; F. Márquez Villanueva, Santiago: trayectoria de
un mito, Barcelona, 2004, p. 83-95; F. Singul, Il cammino
di Santiago. Cultura e pensiero, Roma, 2007, p. 121-161.
51 G. Constable, The Reformation of the Twelfth Century,
Cambridge, 1996, p. 257-261.
52 M.C. Díaz y Díaz, “La espiritualidad de la peregrinación
en el siglo XII”, en M. Domínguez García, De Santiago...,
op. cit., p. 249-260, especialmente, 254-256.
53 C. Vogel, En rémission des péchés: recherches sur les systèmes
pénitentiels dans l’Eglise latine, Norfolk, 1994, p. 113-153.
54 Concepto desenvolvido no século XIII por R. Llull, Liber de contemplació en Deu, 1272; véxase M. Santos Noia,
“El camino en el pensamiento de Ramón Llull, Roberto Holkot y Martín Lutero”, Compostellanum, Santiago
de Compostela, 36 (1991), p. 363-369.
55 P. Doyère, “Erémitisme en Occident”, en Dictionnaire
de Spiritualité, IV, p. 961; C. Violante, Studi sulla Cristianità medioevale. Società, istituzioni, spiritualità, Milano,
1975, p. 138.
56 É paradigmático o milagre XIX do Libro II do “Codex”:
en 1064 o bispo grego Estevo renunciou á súa mitra para
ser peregrino; unha vez en Compostela solicitou permi-
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so para se retirar a un lugar afastado, no interior da catedral. Quixo dedicarse ao xaxún, a vixilia e a oración. Un
día escandalizouse, pois un grupo de devotos invocaba
como mediador dos seus males a Santiago como cabaleiro;
axiña os increpou: “aldeáns parvos, xente necia, a Santiago
debedes chamalo pescador e non cabaleiro”; esa mesma
noite recibiu a visita do apóstolo, que se lle apareceu con
brancas vestimentas, portando armas e dúas chaves na
súa man; nesta visión, Santiago reveloulle: “Estevo, servo de Deus, que mandaches que non me chamasen cabaleiro, senón pescador; por iso te me aparezo deste xeito, para que non dubides máis de que milito ao servizo
de Deus e son o seu campión e na loita contra os sarracenos precedo os cristiáns e saio vencedor por eles. [...].
E para que creas isto máis firmemente con estas chaves
que teño na man abrirei mañá ás nove as portas da cidade
de Coimbra que leva sete anos asediada por Fernando,
rei dos cristiáns, e introducindo a estes nela devolveréillela ao seu poder”; véxase A. Moralejo, C. Torres e J. Feo
(trad.), Liber Sancti Jacobi…, Libro II, op. cit., p. 375-376.
A práctica da peregrinación ascética ou espiritual é anterior
á peregrinación expiatoria dos séculos XII e XIII, segundo C. Vogel, En rémission des péchés…, op. cit., p. 123.
Xénese IV, 12-14.
J. Fontaine, “La aportación de San Agustín a la espiritualidad de la peregrinación”, en Actas del Congreso de
Estudios Jacobeos..., op. cit., p. 307; J. Barrio Barrio, Peregrinar en Espíritu y en Verdad. Escritos Jacobeos, Santiago
de Compostela, 2004, p. 223-246; S.L. Pérez López, Religiosidad Popular y Peregrinación Jacobea, Santiago de Compostela, 2004, p. 70. O pensamento agostiñano influíu
nos clérigos e teólogos medievais nese sentido e noutros
temas relevantes como o nacemento do concepto do purgatorio, algo que se desenvolverá no século XII pero que
ten como pai ao santo bispo de Hipona. A partir de 39798 (Confesiones, IX, XIII, 34-37) destacou o valor dos sufraxios a favor dos defuntos, “aqueles cuxa vida non tería sido nin moi boa nin moi mala”, asunto sobre o que
volve incidir en 426-27 (La Ciudad de Dios, libro XXI, capítulos XIII, XXIV, XXVI); para santo Agostiño é posible
mitigar as penas dos mortos que se tivesen esforzado por
seren mellores cos sufraxios dos vivos, sempre que estes
leven unha existencia piadosa e xusta; véxase J. Le Goff,
El nacimiento del Purgatorio, Madrid, 1981, p. 80-102.
G. Constable, The Reformation…, op. cit., p. 150 e 151.
Así o expresa o santo cisterciense nunha carta ao abade de San Miguel de Thiérache, como apuntan J. Leclercq, C.H. Talbot e H.M. Rochais (ed.), Sancti Bernardi
opera, Roma, 1957-77, t. VIII, p. 379-380; G. Constable, The Reformation…, op. cit., p. 267.
Así o entende tamén R.N. Swanson, Religion and Devotion in Europe, c. 1215-c.1515, Cambridge, 1995, p.
206-209.

63 Afeitos a frecuentaren os espazos anxélicos, os beneditinos non aceptaban o control do episcopado, polo que
se sentían superiores aos bispos e demais clérigos; desde 998 Cluny gozaba desta exención, ampliada aos seus
priorados en 1024, por decisión do papa Bieito VIII; desde entón a abadía borgoñona medrou en poder e mais
en prestixio, gobernando un imperio monástico ao que
periodicamente se sumaban novas filiais que conformaban en cada diocese un espazo á marxe do control do
bispo; véxase G. Duby, Los tres órdenes o lo imaginario
del feudalismo, Madrid, 1992, p. 198.
64 G. Constable, Three Studies in Medieval Religious and Social Thought, Cambridge, 1995, p. 160-217. Esta idea da
“hominización” de Deus quizais teña a súa contrapartida
na idea da “divinización” do home, segundo C.S. Jaeger,
The envy of angels. Cathedral schools and social ideas in
medieval Europe, 950-1200, Filadelfia, 1994, p. 280.
65 G. Constable, Three Studies..., op. cit., p. 179-193; e The
Reformation..., op. cit., 1996, 278-284.
66 Isto exprésase na eucaristía, coa elevación da hostia
para convocar ao pobo á súa adoración, no cántico de
novos himnos ao Sagrado Corazón, e coa celebración
de procesións, xa no século XI, portando a sagrada forma. Co xesto da elevación da hostia, introducido polo
Císter na segunda metade do século XII, a Igrexa representaba a corporeidade de Deus, ao tempo que se
aseguraba o monopolio da exhibición do corpo de Cristo; véxanse J.A. García de Cortázar, “Cultura en el reinado de Alfonso VIII de Castilla: signos de un cambio
de mentalidades y sensibilidades”, II Curso de Cultura
Medieval. Seminario: Alfonso VIII y su época (Aguilar
de Campoo, 1-6 de octubre de 1990), Aguilar de Campoo, 1992, p. 180; e G. Constable, The Reformation...,
op. cit., p. 280 e 281.
67 G. Duby, Los tres órdenes..., op. cit., p. 76 e 77.
68

J.M. Andrade Cernadas, “Lo imaginario de la muerte
en la documentación gallega de los siglos IX al XI”, en
Galicia en la Edad Media, Madrid, 1990, p. 55-65; e El
monacato benedictino..., op. cit., p. 224 e 225.

69 J. Le Goff, El nacimiento..., op. cit., p. 337 e 338.
70 F. Singul, “O Camiño de Santiago no século XV: rutas
terrestres e peregrinacións marítimas”, en Os Capítulos
da Irmandade. Peregrinación e conflito social na Galicia
do século XV, Santiago de Compostela, 2006, p. 468-483.
71 S.L. Pérez López, Religiosidad Popular..., op. cit., p. 86
e 87.
72 M.C. Díaz y Díaz, “La espiritualidad de la peregrinación...”, op. cit., p. 260.
73 Frei M. Risco, España..., op. cit., t. XL, p. 223; H. de Sá
Bravo, El monacato..., op. cit., p. 452.

107

O seu patrimonio artístico desde a
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O Camiño Francés e Samos
Aqueles peregrinos que, desde Castela, moitas veces procedentes de terras francesas, se encamiñaban cara a Compostela para visitar a tumba do apóstolo Santiago o Maior, pasaban polas
terras de Samos, e algúns deles achegábanse ao seu mosteiro.
É coñecido, e recoñecido, o apoio que os beneditinos lle prestaron á peregrinación xacobea
ao longo dos séculos. Xa ao aproximarse a estas terras, no Cebreiro, podemos lembrar con Elías
Valiña que o cenobio “surgió con los peregrinos y para los peregrinos. Es uno de los primeros
refugios que surgen a favor de todos los que se dirigen a la tumba del Apóstol. Más tarde, ya
con rango de hospital, Alfonso VI, en 1072, lo pone en manos de los monjes de la abadía de
San Geraud d`Aurillac, luego anexionada a Cluny, para así mejor atender a los peregrinos extranjeros, sobre todo a los franceses. Este hospital siempre estuvo regido por monjes benedictinos, hasta 1854”1.
Pero, en certo modo, o ir e vir dos camiñantes foi o que fixo o Camiño. O seu paso pode ter
deixado a súa pegada no propio territorio, nos edificios que o rodean e tamén nos máis variados
testemuños, escritos ou figurados, en esculturas, pezas de ourivería, heráldica...
É evidente que Samos non ten unha presenza significativa na literatura vinculada aos viaxeiros
en relación co Camiño de Santiago. En certo modo, xa desde a Guía do Libro V do Códice Calixtino, se trazou unha ruta que desde Triacastela levaba por “San Miguel, Barbadelo, Portomarín”2. Esa senda atravesa as parroquias pertencentes á xurisdición de Samos que responden aos
nomes de San Xil do Carballo, Santa María de Montán, Santiago de Zoó, San Martiño de Lousada, San Román de Lousada e Santo Estevo de Calvor. No Códice Calixtino só se cita un deles, “San Miguel”, que foi identificado como a actual Santa María de Montán3.
Hai, non obstante, constancia documental dabondo para confirmar que era costume que os
peregrinos se achegasen ata Samos partindo desde Triacastela. Nese caso, a ruta atravesaba as
parroquias de San Cristovo do Real, Santiago de Renche e San Martiño do Real, antes de chegar ao mosteiro; todas estas freguesías pertencían tamén á xurisdición de Samos.
Segundo afirma Vázquez Santos, “desde el monasterio era posible regresar al Camino Francés a través de una ruta que puede considerarse parte del mismo a través de las parroquias de
Santalla de Pascais, San Martiño de Romelle y Santiago de Estraxiz, todas ellas pertenecientes
al llamado «Partido del Camino Francés» [...]. Dicha senda desembocaba en San Estevo de
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Calvor [...], muchos peregrinos [...], en lugar de desviarse desde Triacastela, la utilizarían como
camino de ida y vuelta”4.
Tras pasar por Sarria, o Camiño volvía tomar a dirección sueste e a internarse no territorio de
Samos, xa que Barbadelo –Santiago de Barbadelo– foi priorado seu. Estamos de novo nun lugar
que desde hai moito tempo se ligou á peregrinación xacobea, seguindo a esteira do Códice Calixtino. Aínda o lugar de Rente, pertencente ao priorado de Barbadelo, é cruzado por quen vai ou
vén por esta ruta que leva a Santiago de Compostela.
Así mesmo atravésanse lugares que teñen relación con Samos pola senda empregada hoxe entre o seu mosteiro e Sarria, que segue a dirección marcada na guía de Elías Valiña, polas parroquias de Tevillide e Frollais5. Porén, na descrición proposta desde a Xunta de Galicia, o Camiño
pasa polas parroquias de Santalla de Pasais, Santo Estevo de Reiriz e o lugar de Aián6.
Cómpre ter en conta, por outra banda, que todas as parroquias polas que atravesaban os camiñantes a Santiago no territorio da xurisdición de Samos se estruturaban internamente en partidos, tal como se recolle documentalmente nunha fonte datada en 1745, onde se alude, entre outros, ao “Partido do Real”7, ao “Partido del Camino Frances”8, ao Partido de Barbadelo9 e ao
Partido de Alendagua10, todos eles relacionados con este territorio xacobeo e a peregrinación que
engrandece a devoción ao apóstolo Santiago o Mayor.
Dicía Pedro de la Portilla en El Monasterio de Samos, que se publicou en 1984, ao se referir ao
Camiño Francés na súa ruta alternativa que pasa polo devandito centro monacal, que é “en la actualidad
[...] casi el único transitado de los dos caminos”11. Foron as obras –e a promoción– realizadas no Camiño entre Triacastela e Sarria as que orientaron, fundamentalmente desde o Ano Santo de 1993, o
tránsito do peregrino por esa variante. Atrás quedaron outros tempos nos que o paso polo mosteiro
resultaba cotián. Non obstante, o emprego da alternativa que pasa por Samos está medrando actualmente.
En calquera caso, o abondoso número de freguesías vinculables co mosteiro –que teñen que
ver, dun modo ou doutro, co paso dos peregrinos por este territorio– reflicte que existe unha
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relación entre o fenómeno da peregrinación e esta comunidade
beneditina que ha de ser posta de relevo.

O lugar e o mosteiro
LOCALIZACIÓN. PRIMEIROS TEMPOS.
O CULTO A SAN XULIÁN E SANTA BASILISA
O mosteiro de Samos atópase a carón dun río, o Oribio, que discorre plácidamente polas terras dun pequeno val rodeado por montañas. A mirada de quen alí estea hase orientar, necesariamente, ao ceo porque o horizonte é curto. Tanto
o actual espazo monástico como o que, presumiblemente, puido ocupar nun primeiro momento, nas
inmediacións da capela do Salvador –coñecida tamén como capela do Ciprés–, están relativamente
próximos ao curso fluvial. Posiblemente o suposto cambio de localización haxa que xustificalo pola conveniencia de procurar un lugar máis folgado, sendo este, en certa medida, prolongación do anteriormente elixido. Tamén cómpre ter en conta, neste mesmo sentido, a posibilidade de que, xa desde un
primeiro momento, esta dobre localización estivese, dalgún xeito, relacionada coa condición dúplice
que tivo o cenobio.

De esquerda a dereita:
San Xulián
Santa Basilisa
Escudo do Mosteiro
de Samos
Claustro das Nereidas.
Claves dun tramo

Por outra banda, se a devoción ao Salvador ten notorias resonancias asturianas –a existencia,
en concreto, da basílica do Salvador en Oviedo, vinculable aos reis Fruela I (757-768) e Afonso II
o Casto (791-842)–, ese dobre culto aos santos Xulián e Basilisa como patróns do mosteiro de Samos tamén presenta indubidables paralelismos co mundo asturiano prerrománico. Nese mesmo
contexto levantouse nas terras ovetenses a igrexa de San Julián de los Prados, dedicada igualmente
aos santos Xulián e Basilisa. Estas devocións, por outra banda, son moi axeitadas como exemplares referencias á vida dos monxes e monxas, dada a súa condición dúplice nos primeiros momentos. Argerico (768-812), restaurador canda a súa irmá Sarra deste lugar, outorgoulle esa condición
de dúplice e vinculouno daquela á chamada regula communis.
Desde moi cedo debeuse contar aquí, polo demais, con reliquias relacionadas con ambos os
santos. Xa Ambrosio de Morales nos di que “en las Escrituras muy antiguas nunca se hace mención de haber más Reliquias en esta Casa de las de S. Juliano, y Basilisa, y de Santa Eufemia”12.
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O certo é que o culto aos santos Xulián e Basilisa contou cunha presenza importante no mosteiro. Existe un relevo, concibido a modo de labra heráldica, de 154113,
no que se representa a ambos os dous en pé, un a cada lado e cunha palma dobremente
coroada nas súas respectivas mans. Se Xulián leva un hisopo na súa dereita, Basilisa
porta na mesma man un acetre; deste xeito refórzase a imaxe do rito cultual compartido que merece a dobre glorificación –significada polas dúas coroas– pola súa exemplar vida en castidade, tanto no matrimonio como no convento. Entre eles, un esvelto
cáliz deixa ver no alto a imaxe da Virxe co Neno ante a que se dispón san Bieito, representando a toda a Orde, nunha ofrenda perpetua do Fillo de María14.
Existen, así mesmo, cinco claves na bóveda do claustro, denominado hoxe das Nereidas –no tramo que se corresponde coa entrada do refectorio–, que presentan unha
decoración que se debe entender no seu conxunto e con data de 1562. Na central sitúase o escudo de Samos; nas outras, san Bieito, santa Escolástica, san Xulián e santa
Basilisa. Deste xeito vincúlase, dalgún modo, aos fundadores da orde cos patróns deste
centro monástico.
A heráldica propia fai mención aos mesmos patróns aínda que de diferente forma.
No escudo da citada clave hai catro cuartais. No segundo faise referencia aos santos
Xulián e Basilisa a través da palma e a espada. A presenza en primeiro lugar da palma
refírese a Basilisa, primeira en morrer; a espada debe relacionarse con Xulián, que finou decapitado.

Labra de 1541
San Xulián
Santa Basilisa

Na Porta dos Carros –que dá paso, desde o exterior, ao claustro grande polo seu
lado oriental– pódese ver un escudo de Samos, posterior no tempo ao do claustro das
Nereidas, no que se fai alusión aos patróns en dous dos seus catro cuartais. No da parte
superior, dúas mans sosteñen, respectivamente e por esta orde, espada e palma, o que
ben pode entenderse como mencións diferenciadas a Xulián e Basilisa. Na parte inferior desta mesma labra, o cuartal dedicado a ambos os santos non deixa de ser leccionador: faise alusión a eles a través dunha palma coroada e, entre ambas, pódese ver
unha vieira, o que semella vincular a devoción xacobea a este centro, que comparte
a advocación a estes dous santos.
En 1615, sendo abade Cristóbal de Aresti (1613-1617), o culto aos patróns de Samos viuse reforzado grazas a que os monxes conseguiron traer de Roma unhas reliquias
de ambos os santos que foran descubertas daquela; así pois, trasladáronse solemnemente ao mosteiro15 as cabezas dos seus santos patróns; en tempos do abade Antonio
Maseda (1665-1669), tales restos gardáronse en dous relicarios en forma de busto16.

Relicarios de
San Xulián e
Santa Basilisa
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Tamén está presente unha evocación aos santos Xulián e Basilisa no escudo da caixa
do órgano, sita no lado do Evanxeo, na tribuna que se atopa aos pés do templo17. Neste
caso tamén se parte da existencia de dous cuartais, igualmente dispostos en diagonal,
dedicados a estes santos e representados con matices dignos de ser tidos en conta.
O que amosa, coas mans que portan a espada e a palma, a parte dedicada ao corpo
humano de cada un destos santos está máis desenvolvido; tanto é así que en ambos os

De esquerda a dereita:
Escudo da
Congregación
de Valladolid
Porta dos Carros
Escudo do Mosteiro

dous se talla, na zona correspondente, unha parte do torso
das dúas figuras en cuestión. Tamén é rechamante o
modo en que se representan no cuartal inferior as dúas
palmas coroadas; neste caso enlázanse na parte inferior
cunha terceira coroa coa que, sen dúbida, se quere facer
alusión ao casto matrimonio que compartían os santos.
Así mesmo hai que se referir a outro escudo: o que a
modo de termadores sostiñan os abades Argerico e Ofilón,
e que se tallou para estar sobre o trascoro, recibindo a
quen chegaba á igrexa pola súa porta principal18. Hoxe
esta labra está integrada no conxunto do retablo maior.
Neste caso a mención aos santos Xulián e Basilisa resérvase a un cuartal da parte superior; óptase aquí por unha
representación dos dous brazos, empuñando un a espada e o outro a palma.
No que atinxe á imaxe exterior da igrexa monacal de
Samos, as devocións a Xulián e Basilisa son tratadas cun
certo criterio igualitario á hora de forxar o programa iconográfico aplicado á súa fachada principal. A imaxe de
san Bieito, o fundador, preside a entrada e aparecen en
pé, acompañándoo, un a cada lado e nun nivel máis elevado, os patróns do cenobio19, posiblemente esculpidos
anos despois de que se rematase a obra da igrexa,
en 174820.

Caixa do órgano,
lado do Evanxeo
Escudo do Mosteiro

Escudo do Mosteiro,
entre os abades
Argerico e Ofilón
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O retablo maior outórgalles tamén a debida presenza, aínda que en graos diferentes, aos patróns de Samos21. É san Xulián
quen, na representación, ocupa o espazo
central do primeiro corpo. Móstrasenos
como un nobre, inmerso nunha revelación,
tal como se deduce do conxunto de sobrenaturais raios que, partindo dunha nube,
inspiran ao santo –chamado a manter a súa
castidade ao recibir a Basilisa como esposa– que vai ser a referencia principal da
comunidade monacal. Aos seus pés outros
dous anxos preséntanlle a espada do seu
martirio e a palma que o glorifica22. O anxo que desprega unha cartela na súa
honra, na que tras un símbolo de vitoria se di ADAETHEREUM /JULIANUSS CANDITHON/ OREM, supón unha especie de elemento de enlace
co que o retablo nos amosará nun nivel superior.
Santa Basilisa preséntase nun espazo á parte. Sitúase á dereita de Xulián, tamén de pé, cun lirio que alude á súa pureza na man dereita e un
libro co que se pretende lembrar que tamén ela estivo á fronte dunha comunidade monacal. É certo que, deste xeito, o honor a Basilisa minórase
en relación co que se ofrece a Xulián, pero cómpre ter en conta que este
é un mosteiro masculino e que o santo en cuestión ben se pode entender
como un exemplo de vida. O feito de arredar a Basilisa a un lugar secundario con respecto a Xulián leva a valorar, desde a perspectiva dun mosteiro masculino, a figura da esposa casta, en certo modo, cun atributo máis
do santo ao que se lle fai especial honra.

Retablo Maior
San Xulián
Cartela alusiva
a San Xulián

A necesidade de concretar un programa iconográfico que garde as debidas simetrías fixo aconsellable que a figura de Basilisa tivese, ao outro lado
do retablo, unha representación de tamaño e consideración semellantes.
Móstrase a unha muller que, neste caso, testemuña un tipo de santidade
de orientación diferente á de Basilisa. Con esta segunda figura –situada á
esquerda de Xulián, polo tanto no lado da Epístola– preténdese honrar a
santidade feminina gañada no martirio. A imaxe da santa preséntase en actitude contemplativa, como se tamén ela participase dunha revelación divina. A súa entrega maniféstase coa disposición da súa man dereita sobre
o peito; na outra man leva a palma do martirio. Dunha maneira unánime recoñécese a esta figura
como santa Cristina, algo que posiblemente se manteña na tradición do mosteiro desde o mesmo
momento en que foi concibida a súa imaxe para este lugar.
¿Por que se atopa santa Cristina en Samos e nun lugar tan principal? É evidente que esa
idea de propor dous tipos de santidades de orientación diferente –presentando a Basilisa e

116

Cristina como posibles modelos a seguir– debe estar presente á hora de formular o programa, pero esta proposta
esixe concretar a elección da mártir a ter en conta. A
devoción a Cristina é acostumada entre a monarquía
asturiana, coa que se vincula tan intimamente este centro monacal –santa Cristina de Lena, por exemplo, así o
testemuña–. E tamén se pode relacionar a Cristina coas
devocións propias dos beneditinos; no caso galego existe
una comunidade masculina que ten a esta santa como
especial patroa: a de Ribas de Sil. Existe, por outra
banda, unha razón que non debe pasar desapercibida:
nos arredores de Samos atópase Santa Cristina do Viso.
Sitúase nas próximas terras do Incio, e se é certo que no
século XVIII –momento en que se fai esta imaxe– a freguesía do Viso pertencía á xurisdición de Rendar e
Sirgueiros –sendo de señorío eclesiástico e de xurisdición ordinaria do Cabido de Lugo23–, tamén é verdade
que no Tombo de San Xulián de Samos, nas súas escrituras incluídas entre os séculos VIII e XII, fanse diferentes mencións a este lugar24 e a O Viso25; cómpre lembrar, neste sentido, que Afonso VII estendeu en 1146 a
xurisdición ata as freguesías de Santiago de Toldaos,
Santa Cristina do Viso e San Xoán de Sirgueiros26.
Trátase dun castro que ten, desde hai moito tempo, a denominación de Santa Cristina –algo que testemuñan as
crónicas asturianas: a Albeldense (881), a versión Rotense
e a Ovetense–. Desde o mundo da etnografía tamén se vincula a propia Santa Cristina con este lugar, recoñecéndoa
como “moura pero se enamorou dun blanco e deuse unha
batalla tan fera que iba a auga do río Mao roxa hasta Belesar”; enténdese que detrás desta tradición pode atoparse un
feito histórico acontecido no ano 840, cando o rei Afonso II
prendeu e matou o mouro Mahamud, poida que neste lugar
castrexo de Santa Cristina do Viso27. Unha historia acaecida
nas inmediacións do mosteiro na que é protagonista Afonso
II, e con Santa Cristina como fondo, supón en todo caso
unha posible liña de xustificación para entender a elección
desta santa para este lugar.
De todos os xeitos, Fruela I e Afonso II son considerados
como especialmente protectores, nos seus respectivos reinados, deste mosteiro. Tanto é así que as súas respectivas figuras se dispoñen orixinariamente como esculturas de tamaño

Retablo Maior: santa Basilisa e santa Cristina
Fotografía antiga do trascoro, hoxe perdido
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Afonso II O Casto
Fruela

natural sobre o peche do trascoro, e gardan, aos lados, o escudo do mosteiro que
conta como termadores cos abades Argerico e Ofilón28. No caso de Fruela móstrase
como un rei guerreiro que brande a súa espada e ten aos seus pés a cabeza dun
mouro, posiblemente Ahumar, fillo do emir de Córdoba Abderramán I, a quen tomou como refén en Galicia e mandou degolar ao principio do seu reinado. No de
Afonso II, a cabeza degolada que aparece aos pés dun maduro rei non pode ser outra que a do mouro Mahamud, morto no próximo lugar de Santa Cristina do Viso.
O estudo de Vila Jato29 sobre a obra de Moure, en relación co retablo maior
que antecedeu o actual, e que foi realizado sendo abade Cristóbal de Aresti
(1613-1617)30, dános a coñecer unha imaxinería na que aparecen tamén os santos Xulián e Basilisa. Pedro de la Portilla formulou a atractiva hipótese de que
neste retablo de tres bandas estivesen aos lados, no primeiro corpo, santa Basilisa e santa Cristina –esa hipotética figura hoxe non se conserva–. Deste modo
Xulián centraría o segundo corpo –posiblemente con relevos aos lados– e as representacións do Calvario localizaríanse no terceiro corpo31.
La Bañeza,
escudo do Mosteiro
de Samos
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Cómpre indicar tamén, no tocante ás devocións de Xulián e Basilisa, o testemuño dun escudo do mosteiro que se localiza en La Bañeza32. Óptase tamén por aludir aos patróns en dous dos seus cuartais. No segundo aparecen os brazos de cada un deles; no primeiro,
a man porta a espada, no segundo, a palma. No segundo cuartal, alusivo a ambos os santos, dispóñense dúas palmas, cada unha delas engalanada por unha coroa, que simbolizan a gloria que
lles corresponde.

OS ABADES OFILÓN, SINDÉRICO
SANTA CRUZ

E

BRANDILA. A

LENDA DE SAN

VIRILA

E O CULTO Á

Tamén Ofilón (861-878), procedente de Córdoba, acudiu a Samos acompañado da monxa María e o presbítero Vicente33. Samos seguía a ser un mosteiro dúplice, e foi neste momento cando adquiriu o privilexio de abadía nullius, que mantivo ata a exclaustración34.
Cómpre salientar así mesmo a importancia da figura do abade Sinderico (922-928?),
enviado con dezasete monxes por san Virila, abade de Penamaior, en Becerreá (Lugo), para
restaurar a vida monacal en Samos, “secundum normam SS. Patrum”. Cando Virila decidiu ir
cara a Roma, Siderico volveu a Penamaior e deixou no seu lugar a Leovigildo35.
No mosteiro cisterciense de San Salvador de Leire localízase tamén un abade Virila, ao que se
lle atribúe unha lenda datada nos anos centrais do século IX. Ao discorrer sobre como sería a eternidade, escoitou o canto dun reiseñor. Cando volveu ao mosteiro pasara moito tempo e “en pleno
Te Deum de acción de gracias se abre la bóveda de la iglesia y se oye la voz de Dios: «Virila, tu has
estado trescientos años oyendo el canto de un ruiseñor y te ha parecido un instante. Los goces de
la eternidad son mucho más perfectos». Un ruiseñor entra entonces por la puerta de la iglesia con
un anillo abacial en el pico y lo colocó en el dedo del abad, que lo fue hasta que Dios lo llamó a comprobar la gloria eterna”36.

Claustro de Feijoo.
Fragmento
do Escudo do Mosterio.
¿Primeira metade
do s. XVI?

A historia de Samos deixou constancia da existencia de san Virila na súa heráldica e fixo seu un
relato que se vincula ao Camiño de Santiago37. Nun escudo, posiblemente da primeira metade do
século XVI, do que se conserva unicamente un fragmento, pódese ver como último cuartal, e só en
parte, un ciprés e unha construción que deixa ver no seu interior as ás dun paxaro. No ciprés semella
haber unha indubidable referencia ao lugar de Samos, en concreto ao seu Ciprés.
Na clave, de 1562, que presenta o escudo repítese a escena alusiva a san Virila, o mesmo que
no cuarto cuartal que o remata. Chama a atención que a árbore, neste caso, non parece un ciprés;
posiblemente o formato dese cuartal non permitise alongar a forma da árbore.
Xa no escudo da caixa do órgano, o cuartal de san Virila repite o cuarto lugar pero neste caso
existen dúas variantes de interese: a árbore convértese en certo modo nun bosque, xa que son tres
os cipreses presentes no contorno arquitectónico no que se inclúe o reiseñor. O seguinte trazo diferenciador está constituído polas ondas que, na parte inferior, significan as augas dun río, que ben
puidera ser o Oribio, próximo ao propio mosteiro samonense.
No tocante ao escudo situado hoxe no retablo maior, a súa caracterización desdóbrase; por unha
banda está a arquitectura na que se inclúe o paxaro –no primeiro dos dous cuartais da parte inferior– e, por outra, nun espazo distinto, móstrase o ciprés. Quizais a heráldica reflicta o que a tradición conta. A Virila ten que se lle relacionar cun mosteiro diferente ao de Samos; para os samonenses,
o de Penamaior. A el débeselle a restauración deste cenobio. No cuartal seguinte –o que pecha a
serie de catro– pódese ver o ciprés –representativo de Samos– e outra árbore diferente ao seu carón, co que quizais se queira aludir a outro mosteiro –¿o dese Penamaior que lle infundiu vida outrora a Samos?; ¿quererase con dúas árbores aludir ás oríxes da súa condición dúplice?; ¿será unha
alusión á Congregación de Valladolid que fortalece a Samos?–. En certo modo, a árbore de copa redondeada parécese á marca que vale como insignia de San Martiño Pinario, o máis importante entre os mosteiros beneditinos de Galicia e que se atopa alí onde remata o Camiño de Santiago.
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No escudo dezaoitesco pertencente á Casa de Samos, en La Bañeza, vólvense integrar
nun único cuartal o tema da arquitectura co reiseñor no seu interior e o ciprés; neste caso
son dúas as árbores presentes –ambos os dous con formas semellantes e un a cada lado
da construción–, e todo iso se nos mostra, como nas armas presentes na caixa do órgano,
coas ondas alusivas a un río como fondo.

Fonte da Statio.
Escudo con cruz

Outro abade relevante na historia de Samos é Brandila (1063-1067), quen ocupa reiteradamente un lugar nas crónicas deste mosteiro por ser o doador dunha cruz de brazos
iguais, á maneira das asturianas. Gardaba esta cruz dúas lascas do Lignum Crucis, dispostas
no seu brazo inferior, baixo un vidro. No anverso, unha inscrición dicía: IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI, OB ONOREM QUE SANCTI IULIANI ATQUE BASILISSA VIRGINIS, OFFERT FAMULUS DEI BRANDILANUS E SOCIIS EIUS
HOC SIGNUM CRUCIS38.
Por descricións do século XVIII sábese que é “tan celebrada por los muchos milagros [...] hasta hoy dura la devoción. Todos los viernes del mes de marzo se saca en procesión y concurre mucha gente de las aldeas cercanas”, e tamén que é “de madera cubierta de chapa de plata, filigranada y sembrada de piedras, y en disposición de
asegurarse e introducirse en hástil como la de hoy”. En 1869 esta xoia samonense sería roubada39.
Tal importancia ten na historia do mosteiro que se repite a súa forma en distintos escudos seus. Abre a serie dos seus catro cuartais na labra de 1562, sita na clave do claustro, aínda que, neste caso, se trata máis dunha cruz latina que dunha propiamente con
brazos iguais. Tamén inicia a serie dos catro cuartais no da Porta dos Carros. O mesmo
acontece no que se atopa nunha das caixas do órgano; neste caso acompáñanna tres cunchas de vieira, algo que non debe relacionarse necesariamente co formato do cuartal no
que se inclúe40. Xa no escudo que se atopa hoxe no retablo maior abre igualmente a serie
dos seus catro cuartais e conta con catro cunchas de vieira, unha en cada bisectriz da cruz.
É evidente a relación que se pretende establecer entre esta cruz e o xacobeo, como se verá
máis adiante.
Así mesmo, no escudo dezaoitesco da Casa de Samos en La Bañeza está, iniciando o
seu discurso, a cruz –coa forma latina–, acompañada de catro vieiras; neste caso dispóñense
na parte baixa do cuartal, dúas –unha encima da outra– baixo os seus brazos menores.

San Eufrasio

NOVOS TEMPOS PARA SAMOS.
SANTO EUFRASIO, VARÓN APOSTÓLICO, DISCÍPULO DE SANTIAGO
Tamén no pasado deste mosteiro tivo unha importancia relevante o culto de santo Eufrasio.
Relaciónase co abade Arias González (1368-1463) o feito de que se trouxese ata aquí a
cabeza do santo, varón apostólico, discípulo de Santiago41. O resto do seu corpo atópase
nun priorado do propio mosteiro, non demasiado afastado, o do Val do Mao42.
Un dos retablos do mosteiro de Samos está dedicado precisamente a este varón apostólico43.
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Samos foise consolidando co paso do tempo como o máis importante mosteiro beneditino sito
na diocese lucense –na que resulta escaso o clero monástico44–, no territorio polo que discorre o
chamado Camiño Francés.
Coa incorporación deste mosteiro á Congregación de Valladolid iniciouse o seu fortalecemento
na Idade Moderna, que se visualizou na magnitude deste centro monástico. É, por outra banda,
o terceiro en importancia económica de Galicia, tras os de San Martiño Pinario e San Salvador
de Celanova45. Coa Exclaustración de 1835 crebouse esta brillante historia e coa súa nova restauración iniciouse a etapa monacal que contemplan os seus centenarios muros.
Cómpre ter en conta, polo demais, que estamos ante un mosteiro en cuxa comunidade abundan os monxes de procedencia foránea46.

O

CULTO XACOBEO

A presenza dos monxes e das súas devocións propias ten abondosos testemuños nos tramos samonenses do Camiño Francés. Vázquez Santos puxo de relevo, por exemplo, que o retablo maior de
San Xil de Carballo, “parroquia perteneciente al monasterio de Samos y primera en su territorio sobre el Camino Francés”, está presidido polo titular –“cuyas reliquias se veneraban en el Camino de
Santiago”– e os copatróns do mosteiro de Samos –san Xulián e santa Basilisa47–. Esta mesma autora
afonda, referíndose a estas terras, na presenza do “culto y la iconografía como huellas jacobeas”48.
Por outra banda, a heráldica samonense testemuña fielmente o culto ao xacobeo, expresado de
xeito simbólico a través das vieiras que distinguen tanto os peregrinos como o Apóstolo, o primeiro
deles. Xa salientamos como a cruz de Brandilase se asociou nalgún caso coas vieiras compostelás
–na caixa do órgano, no do trascoro, agora no retablo maior, no da casa de La Bañeza– e que tamén
o fan as propias armas representativas de san Xulián e santa Basilisa –na Porta dos Carros.
Ademais, non debemos deixar de ter en conta que a lenda de san Virila –que fai súa desde a
heráldica o escudo de Samos– ten a súa presenza noutros lugares de pasado e presente monacal,
como é o caso de San Salvador de Leyre, que se sente vinculado tamén á peregrinación xacobea49.
Non obstante –e igualmente en cuestións de heráldica–, as cunchas xacobeas son tamén motivo único dun dos cuartais do escudo de Samos en bastantes ocasións –así aparecen no escudo
do claustro das Nereidas, de 1562, catro cunchas, tantas como santos presentados nas outras claves do mesmo programa: Bieito, Escolástica, Xulián, Basilisa–, no fragmento de escudo que se
pode ver encaixado nunha das paredes do claustro grande –son parte de dous dun cuartel que habería ter tamén catro.
É certo que na heráldica barroca o tema das cunchas se puxo en relación coa Cruz de Brandila en máis dun caso. Iso non quere dicir que se suprima a mención; máis ben débe interpretarse como vinculable deste modo, dalgunha forma, á máxima icona do xacobeo co principal referente simbólico do propio Cristo, a súa Cruz.
Pero ademais, ao mesmo tempo, en determinados casos mantense a existencia dese cuartal
das vieiras; non deixa de ser significativo que sexan determinadas pezas do botame da botica do
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mosteiro de Samos as que fagan uso dese referente, evidente, do xacobeo e singularmente do Camiño de Santiago.
Tamén as vieiras de Santiago son motivo único dalgunhas
das claves do claustro das Nereidas e, polo tanto, débense encadrar, en canto á súa realización, entre 1562 e 1582. Hai unha
moi peculiar na que se colocan catro vieiras que deixan evocada no espazo que as separa unha certa visualización dunha
cruz grega50.

Claustro das Nereidas.
Claves alusivas
ao culto xacobeo

Xa no interior da igrexa do mosteiro de Samos –agás unha
talla recente dedicada ao apóstolo Santiago o Maior que se dispón sobre unha peaña nun lateral do cruceiro, a carón do altar da Inmaculada–, o culto a Santiago
apóstolo, no que á súa representación se refire, semella en principio ter unha presenza mínima.
Pódese observar a súa imaxe nunha pequena pintura que nos presenta a Santiago en pé e
brandindo a espada51, nun programa iconográfico que se pode relacionar cunha imaxe de San
Millán de la Cogolla, tamén representado con espada52. O culto asociado ao Apóstolo e a san
Millán é propio da Orde beneditina e repítese, por exemplo, no retablo maior do mosteiro de
San Martiño Pinario, en Santiago de Compostela.
Seguindo a Pedro de la Portilla, hai que precisar que estas táboas pintadas, como a xeneralidade da obra do retablo no que se atopa –o da Madalena, na nave lateral do lado do Evanxeo– pertenceron ao que, como maior, presidía o templo e que se debe a un primeiro momento
de Francisco de Moure en Samos53.
O feito de que esas figuras de Santiago o Maior e san Millán ocupasen lugares simétricos,
aos lados do texto da Consagración, outórgalles unha posición certamente importante nese lugar inmediato ao altar principal do templo e en íntima relación con Cristo a través do culto eucarístico. Dalgún xeito saliéntase a importancia destas figuras se se ten en conta que, a os lados do altar, se dispuñan nada menos que as reliquias de san Xulián e santa Basilisa54.

¿Antigo Retablo Maior?
Santiago o Maior

Esa mesma condición belicista que Santiago e Millán presentan é a que se propuxo cando se
decidiu realizar as figuras de Fruela I e Afonso II para o peche do trascoro, por parte de Gregorio
Durán, en tempos do abade Eladio de Nóboa (1749-1753)55. En relación coa súa concreción –á
que se suma a do grupo dos abades Argerico e Ofilón, portando as armas da abadía– cabe citar o
padre Sarmiento –cronista xeral da orde desde 1733–, que realizou unha estancia no mosteiro de
Samos, en 1746, o que fixo que se avivase na comunidade o interese polo pasado desta casa56. En
certo modo, o escultor Durán, ao concretar a personalidade dos monarcas asturianos, parte dunha
forma de concepción deles moi parecida á que se propuña nas pinturas de Santiago e Millán.
Pero, sen dúbida, a maior insignia de carácter xacobeo presente na igrexa monacal de Samos vén dada polo papel que distingue a Santiago o Maior como un dos apóstolos elixidos polo
Señor, para acompañalo, no momento da Transfiguración.
Xa na portada das Praterías, na catedral compostelá, cando se representa o patrón do templo se lle relaciona precisamente co episodio da Transfiguración, como tamén acontece no
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retablo que preside no seu claustro a capela de Alba, realizado por José Gambino e José Ferreiro hacia 177057.
Esta formulación dunha temática vinculada intimamente ao culto e á catedral compostelá vai ter a súa proxección nas propias terras diocesanas, xa
pouco despois –1774–, no retablo maior do Divino Salvador de Orro (Culleredo)58. Este tema pódese ver así mesmo de forma moi parecida no retablo maior da igrexa de beneditinos de Lourenzá –dedicada ao Salvador59–, en
terras da diocese mindoniense, nunha obra que, na súa parte escultórica, se
debe a José Ferreiro e que se encadra entre 1766, data da traza do retablo, e
1789, momento en que se pintou o conxunto60.
Pois ben, a escena que concibe José Ferreiro, relativa á Transfiguración, para o novo retablo
maior de Samos, realizado arredor de 1781 –que se concretou seguindo unha traza de Miguel Fernández, director da Academia de San Fernando e que foi levantado polo santiagués Juan Domínguez de Estivada–, tende a se simplificar con respecto aos seus precedentes. Aquí o espazo do medallón conta con seis personaxes, xa que non se inclúe a figura do Pai, no alto. A Cristo acompáñano
nos ceos, como é costume, Elías e Moisés. E sobre o monte están Santiago, Pedro e Xoán61, tal como
se relata nos evanxeos de Mateo –17, 1-9– e Lucas –9, 28b-36– que recollen esta teofonía62.

Reatablo Maior.
Transfiguración

O medallón ovalado disposto verticalmente –ao xeito dunha mandorla, algo que ben pode carrexar
o debido simbolismo inherente a tal forma–, consonte co sentido ascensional da escena, fai da cor
dourada a dominante de todo o conxunto, incluído o marco que o rodea. Realízase así una indubidable alusión á luz, imaxe mesma do Reino de Deus63, da que os tres apóstolos son testemuñas64.
É a gloria divina, personificada en Xesús, o que contemplan uns apóstolos que teñen que testemuñar o acontecido. Relacionouse este momento da vida do Señor, tamén, coa exaltación de la
Cruz, algo que bien puede tener una especial significación en Samos65.
En calquera caso, debe verse a Santiago o Maior, desde esta escena, como o especial transmisor
da Gloria do Tabor. El morrería pola espada, tal como se relata desde os Feitos dos Apóstolos, como
tamén o fixeron ese san Xulián, que participa do ben da iluminación sobrenatural, e santa Cristina,
festexada precisamente o 24 de xullo, véspera da festividade do Apóstolo66.

Apoio ao peregrino

Botes co escudo
do mosteiro
da súa antiga botica

En 1020, o abade Diego (1020-1061)67 recibiu do conde Sarracino Siliz varios
lugares no alfoz de Triacastela, segundo a conseguinte escritura, para prestarlles sustento a pobres e peregrinos68. Non se trata dunha decisión illada; no ano
1024, tamén un tal Odoario Díaz fixo unha doazón con parecida intención69.
En tempos do abade Brandila (1063-167)70 mantívose o costume deste
tipo de doazón para o apoio aos peregrinos; nunha escritura de 1064, Marina,
cos seus fillos, dooulle a Samos a vila de Belante, en Barbadelo, con idéntica
intención71. Neste sentido cabe citar, igualmente, a doazón que ese mesmo
ano 1064 realizou Rodrigo Quintilaz cun propósito semellante72.
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Como un testemuño máis do culto xacobeo –e tamén durante o abadiado de Brandila, en
1063– pódese valorar a cita ao apóstolo Santiago e a súa relación con España73.
No século XVI mantense na documentación samonense a presenza de testemuños que aluden, dalgún xeito, á peregrinación. Sitúase en 1538 unha carta apostólica pola que Paulo III anexiona a Samos a parroquia de Santiago de Freituxe de Lemos. Disponse que, dado que o lugar
en que se localiza o mosteiro non é apto para o cultivo do viño, a freguesía que se cede achegue
ese recurso a un centro que, segundo o documento en cuestión, o precisa para os seus monxes
e para os camiñantes que por alí pasan cara a Santiago; neste momento, para atender a estes peregrinos, contan os beneditinos cunha casa a carón do mosteiro propiamente dito74. Daquela era
abade do mosteiro Lope da Barreira (1525-1553)75, “primer profeso de Samos después de la reforma vallisoletana”76.
Desde el año 1690 está documentada a existencia dunha botica no mosteiro de Samos77.
O padre Juan Vicente Rodríguez era o boticario en 1835. Tras o proceso desamortizador este frade
seguiu á fronte da botica ata que morreu, en 186578. É evidente que a existencia desta botica supuña un apoio indubidable aos peregrinos no seu paso por estas terras.
Delgado Gómez salienta que, en 1723, o arquivo do mosteiro nos informa de que “los peregrinos que iban a Compostela entraban a comer en el receptorio la misma ración que un monje,
lo que podían hacer durante tres días, y si eran sacerdotes o persona de calidad, se les proporcionaba cama y mesa, como huésped más honrado”79.
A contabilidade do mosteiro relativa a 1763 testemuña que “se procuraba atender a los necesitados con medicinas y alimentos […], ascendían a unas cien fanegas de pan al mes. En esta
cuenta […] no entran los gastos para atender a los peregrinos, a quienes se proporcionaba comida
y hospedaje. En caso de enfermedad o defunción cumplían con ellos los deberes propios de la
caridad cristiana. Los libros parroquiales del monasterio han dejado constancia del funeral y de
la sepultura dispensados a algunos peregrinos durante este siglo”80.
Na actualidade, os monxes de Samos seguen a prestarlle o seu apoio ao peregrino.
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62 “Es la gloria de Dios mismo en su camino hacia la Pasión. Para los discípulos se trata de una “metamorfosis”
(el vocablo aparece en Mc 9, 3) de la forma aparente
del siervo en la no-aparente de Dios. Pero lo que aquí
se hace visible de un modo más profundo es la metamorfosis inversa y fundadora de la forma de Dios en

66 “A la hora de evocar la importancia que la Iglesia le otorgó, en otro tiempo, a santa Cristina debe tenerse en
cuenta que se la conmemora en la misa de la vigilia de
Santiago el Mayor, según el calendario tridentino”; en
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Christina, consultado
o 30 de agosto de 2008.

60 X.X. Mariño Reino, O escultor..., op. cit., p 80.
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67 M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p.
524; E. Zaragoza Pascual, “Abadologio...”, op. cit., p. 474.
68 “Concedimus, ut sit pabulum egenis, pauperibus et peregrinis et fratibus et servis Dei degentibus normam
sanctam in ipso loco sancto Samanos”; cfr. M. Lucas
Álvarez, El Tumbo..., op. cit., doc. 214, p. 396. Véxase tamén M. Arias Cuenllas Historia del Monasterio...,
op. cit., p. 101 e 102.
69 “Pro sustentatione fratum et monacorum, pauperum
et peregrinorum, vel aliquorum indigentium”; cfr. M.
Lucas Álvarez, El Tumbo..., op. cit., doc. 182, p. 356.
Véxase, así mesmo, M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 102.
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72 “Ut habeant de illa villa servi Dei temporale subsidium,
victum atque vestitum hospites et peregrini seu supervenientes”; cfr. M. Lucas Álvarez, El Tumbo..., op.
cit., doc. 130, p. 284. Véxase tamén M. Arias Cuenllas,
Historia del Monasterio..., op. cit., p. 110.
73 “Emittet sanctos apostolos suos predicare evangelium in universum mundum et confirmare in fide credentes Christum; ex quibus noster unus Zebedei filius
Yspanie sortitus est”; cfr. M. Lucas Álvarez, El Tumbo...,
op. cit., doc. 223, p. 406. Véxase, ademais, M. Arias
Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 109.
74 M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 202.

70 M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 524 e 525; e E. Zaragoza Pascual, “Abadologio...”, op.
cit., p. 474.

75 E. Zaragoza Pascual, “Abadologio...”, op. cit., p. 479.

71 “Ut abeant inde servi Dei in ipsum locum manentium
in ipsum locum manentium et pauperes et peregrini
et advena et hospitum subsidium temporale, et ille iam
dicto Oveco ante Deum esca spiritale”; cfr. M. Lucas
Álvarez, El Tumbo..., op. cit., doc. 71, p. 195. Véxanse, ademais, M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 109; e R. Vázquez Santos, Arte..., op.
cit., p. 72.

77 Idem, p. 261-266.

76 M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 527.

78 Idem, p. 375.
79 J. Delgado Gómez, El Camino francés de Santiago en
su tramo lucense, Hércules de Ediciones S, A. e S. A.
de Xestión do Plan Xacobeo, A Coruña, 1993, p. 76.
80 P. de la Portilla, El Monasterio..., op. cit., p. 31.

A formulación da arquitectura beneditina logo da incorporación
á Congregación. O mosteiro de San Xulián de Samos
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Este estudo foi realizado dentro do marco do proxecto de investigación
financiado pola Xunta de Galicia: O patrimonio artístico monástico.
O seu estudo e xestión como valor potencial no sector turístico e no
desenvolvemento comarcal (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)
(Código PGIDIT06 PXIB2101013PR)

O 27 de maio de 1505 publicouse a bula Cathedram praeminentiae pastoralis
do papa Xulio II, a petición dos Reis Católicos e do abade xeral da
Congregación de Valladolid, frei Pedro de Nájera. Este feito relevante significaba a anexión definitiva do mosteiro de San Xulián de Samos á reforma do
clero regular, ou o que é o mesmo, a fin da encomenda e do proceso de desmembración que sufrira a abadía durante os séculos XIV e XV1. Os trámites
para conseguir a incorporación desta comunidade á Congregación de San
Benito de Valladolid principiaran uns anos antes, en 1499, cando frei Rodrigo
de Valencia depuxo o derradeiro abade vitalicio, frei Fernando de Castelo, e
colocou no seu lugar a frei Juan de Estella como presidente (1499-1505), pero
a reforma non foi efectiva ata que aquel renunciou ao seu cargo en 1505. Nese
momento foi nomeado primeiro abade trienal o propio frei Juan de Estella,
que rexentou o mosteiro ata 1514, tras dúas reeleccións en 1508 e 15112.
A partir de entón Samos iniciou unha nova etapa de prosperidade e desenvolvemento que o levará
a se converter nun dos máis salientables centros de poder do noroeste peninsular. Foto 1.
Cando o mosteiro de San Xulián de Samos se incorporou á Congregación de San Benito
Valladolid, o seu aspecto e a súa fisionomía eran moi diferentes aos actuais. Segundo se di na
bula de Xulio II, as súas fábricas atopábanse “destrutum et ruinosum”, e só acollían tres ou
catro monxes que levaban unha vida pouco ordenada3. Esta situación cambiou debido á reforma, e a comunidade puido principiar unha nova etapa moito máis prometedora. Daquela, a
superficie que ocupaba o conxunto era significativamente menor, á vista das referencias que
aparecen recollidas nas fontes conservadas4. Aínda estaban en pé a igrexa románica e os chamados “claustros vellos”, que se estendían cara ao río. O templo situábase no terreo que hoxe
ocupa a portería do mosteiro e parte do claustro grande ou de Feijoo. Na actualidade é posible
imaxinar a súa disposición se se toma como referencia a orientación do chamado claustro das
Nereidas que, como veremos, se construíu sobre o anterior e apegado á igrexa medieval.
Segundo os diversos autores que se ocuparon do estudo do mosteiro5, é posible identificar
parte dos paramentos medievais pertencentes á nave da Epístola do templo, na parede do ángulo nororiental do claustro das Nereidas, así como os restos da portada lateral que o comunicaba coa igrexa e que se conserva un tanto alterada, debido ás modificacións que se introduciron
a finais do século XVI e mediados do XX. Á primeira intervención corresponde a edificación
dunha bóveda de canón que foi preciso levantar cando se construíu o claustro actual. A segunda data da restauración realizada por Juan Molezún, tras o incendio de 1951, e consistiu en

Vista panorámica
do mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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modificar o lintel, que no canto de asentarse directamente sobre as mochetas, como adoita ser
nas construcións da época, descansa sobre un arco neogótico deseñado por este arquitecto
durante a reconstrución do conxunto6.
Segundo as escasas referencias que puidemos reunir sobre a igrexa abacial, esta era unha
construción de amplas e harmónicas proporcións, que presentaba unha planta de tres naves,
probablemente co seu correspondente cruceiro e unha tripla cabeceira absidal que albergaba
tres altares; o principal, dedicado ao Salvador; o do Evanxeo, á Virxe María; e o da Epístola,
ao fundador da orde, san Bieito de Nursia. Arias Cuenllas7 supón que tanto na fachada como
nos muros laterais se empregaron arcos de descarga; unha solución construtiva empregada
antes na basílica compostelá e que volvemos atopar na igrexa de San Xoán de Portomarín e
en Santo Estevo de Ribas de Miño, por citar dous exemplos que están relativamente preto do
cenobio samonense8.
As obras do templo debéronse iniciar arredor do ano 1167, porque o catro de maio o abade
Sancho Raimúndez asinou unha concordia coa comunidade, en presenza do bispo de Lugo, don
Juan, antigo prelado de Samos, pola que se fixo un reparto das rendas entre a mesa do abade e
dos monxes, pero especificouse –e aquí radica o interese do dato– “que, cuando el abad inicie
la obra de la iglesia”, lle corresponderán a el, as dúas terceiras partes das doazóns ofrecidas polos
defuntos; e un terzo, ao monxe camerario, que era o que se ocupaba de vestir os relixiosos.
Afortunadamente chegou ata nós unha copia deste documento no Tombo9 que nos permite afirmar que, en torno a esta data, comezaron a erixirse os muros do novo templo.
Ese mesmo ano, o prior e a comunidade de Samos rubricaron un acordo cunha dama da
nobreza chamada dona Azenda Peláez, polo que lle concederon permiso para se enterrar no mosteiro, sempre que entregase unha serie de posesións que detentaba e que lles interesaban aos
monxes. Descoñecemos o lugar exacto en que foi inhumada, pero o seu sarcófago é o único que
se conserva de época medieval e actualmente atópase no arrinque da escaleira neogótica deseñada polo arquitecto Juan Molezún Sapiña, cando restaurou o cenobio tras o incendio de 1951.
Cara a 1228, as obras da igrexa debían estar aínda sen rematar, porque durante a visita a
Samos do bispo de Lugo, don Miguel ordenou que a partir dese momento todas as doazóns que
se fixeran por vía de testamento ao mosteiro se dividirían en catro partes: unha para o abade,
outra para o sustento da comunidade, unha terceira para o monxe camerario, e unha cuarta para
a construción da igrexa, que daquela estaba a punto de rematarse10. Á luz destes datos pódese
afirmar que entre 1167 e 1228 se erixiu a maior parte do templo abacial, e que este se custeou,
en boa medida, grazas ás doazóns testamentarias que os fieis lles deixaron aos monxes.
Á marxe da igrexa, o mosteiro contaba cuns edificios destinados á comunidade que estaban apegados ao muro sur do templo e se organizaban en torno ao claustro regular. Nesta zona
era onde se localizaban as principais dependencias, arredor das que se desenvolvía a vida dos
monxes, como a sala capitular, a biblioteca, o arquivo, o dormitorio comunitario, o refectorio
ou a cociña. O conxunto completábase cunha serie de edificios auxiliares, entre os que destaca a hospedería, situada a carón da portería vella, á ourela do Oribio, na fachada meridional do conxunto.
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Cando frei Juan de Estella (1505-1514) foi nomeado abade da nova comunidade reformada, o número de monxes elevárase xa dos tres ou catro que había en 1499 a uns quince,
e este incremento continuou ao longo dos séculos XVI e XVII, de maneira que nun documento de 1723 recollido por Miguel Duran11 dise que a comunidade ordinaria estaba composta daquela por corenta e cinco ou cincuenta monxes, sen contar os frades que estaban
á fronte das facendas, nin os irmáns conversos, que xuntos sumarían uns noventa e sete
membros. Sen dúbida, o crecemento das novas comunidades significou unha maior necesidade de espazo pero, ao noso xuízo, o realmente determinante foi o cambio na organización da vida relixiosa, que carrexou a aparición das celas individuais en substitución dos
dormitorios comunitarios, típicos da época medieval; isto provocou que os claustros, que
ata daquela eran dunha sola planta, medrasen en altura para aloxar nestes corpos as novas
celas dos monxes.

O proxecto de frei Lope de la Barrera para os edificios conventuais
Novos aires parecían percorrer toda a abadía a principios do século XVI, cando os abades trienais se fixeron cargo do mosteiro. Seguindo o mesmo esquema que puidemos documentar noutras abadías galegas12, en Samos comezaron as obras para a consolidación e reforma dos edificios comunitarios que se atopaban en pésimas condicións e non eran quen de albergar a nova
comunidade observante. Estas intervencións foron de baixo presuposto porque, nesta fase inicial do proceso, o mosteiro non contaba coas rendas necesarias para acometer este tipo de gastos, polo que houbo que esperar o saneamento das súas fontes de ingresos para poder afrontar
proxectos máis ambiciosos13.
Pasados os primeiros anos, desde o xeneralato da Congregación de San Benito de
Valladolid impulsouse un plan de actuación que, sen variacións substanciais, se aplicou a
todas as abadías e que supuxo, ao final, a remodelación total dos conxuntos monásticos, que
pasaron a desempeñar un papel salientable no medio rural, como símbolos do poder terreal
que tiña a orden no campo. Atrás quedaban os principios de austeridade e pobreza que imperaran nas fases iniciais do monacato, porque os monxes entendían que todo o ornato e a
riqueza que rodeaba as novas realizacións estaban ao servizo do Señor e, xa que logo, contribuían á gabanza do seu nome.
Contra 1530 os abades samonenses, e en especial frei Juan de Estella, que gobernara o mosteiro durante 38 anos, conseguiran mellorar moderadamente o estado das arcas do cenobio, o
que lles permitiu afrontar esa primeira fase de restauración para se acomodar ás necesidades
das comunidades observantes. Evidentemente, esta intervención era unha medida a curto prazo,
unha solución de “emerxencia” para rehabilitar uns inmobles que, cando os ingresos o permitisen, terían que ser substituídos por outros novos. Un dos cronistas do mosteiro describe as limitacións e deficiencias que presentaban as vellas edificacións, que resultaban angostas e insuficientes para os frades. No documento fálase de que “el edificio antiguo era muy tosco; las celdas eran sumamente estrechas, pues después de una cama apenas cabía un escritorio, prueba
de la gran observancia de aquellos antiguos monjes”14.
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En 1533, sendo abade frei Lope de la Barrera, o mosteiro ardeu. Un violento incendio,
a xulgar polos testemuños conservados, calcinou o arquivo e destruíu parte dos inmobles
acabados de restaurar. Este tráxico suceso reduciu a cinzas toda a documentación relacionada coas propiedades e a administración da casa. O dramático episodio conmoveu tanto á
Coroa15 como ao Papado16, que apoiaron os monxes, concedéndolles novos privilexios que
contribuísen á súa rápida recuperación. Grazas á estas mercés, o mosteiro de Samos puido
impulsar o ansiado proxecto de reforma integral, que permitiría substituír os inmobles existentes por edificacións de nova planta, de acordo cos criterios construtivos defendidos pola
Congregación de San Benito de Valladolid. Desa maneira, e grazas ao incendio, púidose
cumprir un obxectivo que a comunidade samonense se formulara a máis longo prazo.
O abade frei Lope de la Barrera foi unha figura imprescindible neste proceso. De feito,
en todos os abadoloxios abórdase a súa personalidade con especial atención. Gobernou o
mosteiro durante trinta e un anos mediante reeleccións, feitas primeiro pola comunidade,
desde 1525 ata 1549, e despois polo xeneralato, en 1550, 1556 e 1562. Estas circunstancias conferíronlle un protagonismo indiscutible en todo o proceso de renovación monástica, xa que el foi o impulsor do proxecto de reforma das dependencias comunitarias.
O padre Arias Arias é consciente da relevancia da súa actuación cando, parafraseando unha
crónica do século XVIII, salienta que “puede decirse con toda verdad que él asentó los
cimientos de la grandeza y pujanza en que ahora se vive”17, e engade, “dedícase primeramente a reparar la parte incendiaba, habilitándola para morada de los monjes […] entre
tanto se van levantando los edificios con no pocas fatigas y en el 1541 se concluye la portería, en la cual se coloca la mencionada lápida Regium Coenobium”18, e continúa asegurando que “pocos años antes de morir, inició la construcción de nuestro claustro gótico,
cuyo primer cuerpo se terminó en el año 1582”19.
Se se analiza polo miúdo o que se di no texto, semella que o abade Lope de la Barrera
reparou as partes do edificio que quedaran danadas polo incendio, porque nelas era onde
se ían aloxar os monxes, ao tempo que foi levantando as novas dependencias, entre as que
destaca a portería. Finalmente, antes de morrer, principiou as obras do claustro, como unha
segunda fase do proxecto. É evidente que resulta difícil situar no espazo estas realizacións,
porque o soar do mosteiro variou moito desde a época deste abade ata hoxe, pero quizais
poidamos facer unha aproximación.
Polo menos desde tempos do abade frei Mauro de la Vega (1633-1637) está documentada a existencia no mosteiro de Samos de dous claustros: o regular e o chamado “claustriño da Cámara”, que se construíra en eixe co anterior, cara ao leste, e foi derribado cando
se demoleu a igrexa medieval. Tanto frei Plácido Arias20 como Zaragoza Pascual21 atribúenlle, sen dúbidas, a edificación deste segundo patio ao abadiato de frei Mauro de la Vega,
afirmación que non cuestionamos, pero que cómpre matizar. Quizais este segundo claustro
se concibiu para organizar unha serie de espazos e edificios preexistentes, como un elemento artellador que comunicaría a portería, construída en tempos de Lope de la Barrera,
co claustro regular. Isto semella tirarse do fragmento que transcribe frei Plácido Arias que
di textualmente que se construíron “dos lienzos del piso superior del claustro viejo, el claus132

trillo de la Antigua Cámara y las antiguas hospederías, que se deshicieron al construirse el
claustro nuevo”, isto é, houbo que liberar o soar do claustriño antes de construílo, e para
iso tiveron que demoler as vellas hospederías medievais que posiblemente fosen as que frei
Lope de la Barrera restaurou e que os monxes ocuparon mentres se construía o claustro
regular e o resto de edificacións anexas.
Un dato corrobora esta idea. En 1592 o abade frei Claudio Tenorio (1601-1604)22
contratou dous mestres de cantería, Lope de la Sota y Carriazo e Pedro de Palacio, para
que pavimentaran as catro galerías do actual claustro das Nereidas, e eles comprometéronse a “losar el claustro principal y baxo del dicho monasterio”23, o que parece indicar
que xa daquela existía un segundo patio, quizais non concibido como unha estrutura
regular coas súas catro fachadas iguais, pero con entidade dabondo como para que os
dous canteiros considerasen oportuno especificar neste documento público o lugar exacto no que van intervir.
De confirmarse esta hipótese, a organización espacial da abadía de Samos acusa unha
serie de particularidades moi interesantes e que a diferencian doutros conxuntos galegos. A
cerca que definía o perímetro do terreo do mosteiro corría paralela ao río Oribio, incluíndo
a capela do Ciprés. A reconstrución das cercas foi un dos obxectivos das comunidades
observantes desta época, xa que tentaban deste xeito delimitar un espazo e preservar a clausura24. Os monxes de Samos ocupáronse diso e a construción da portería en tempos de frei
Lope de la Barrera enmárcase dentro deste proxecto. A mediados do século XVI, para acceder ao interior do conxunto abacial, había que cruzar unha ponte, que non se conserva,
pero que se localizaba no extremo suroriental do recinto. Segundo esta disposición, a igrexa medieval quedaría descentrada con respecto á porta de acceso, o mesmo que acontecía
en Santo Estevo de Ribas cando se traspasaba a portada do muro do mosteiro. En ambos
os casos, a orografía do terreo semella que condiciona esta distribución.
Sobre como era a portería de frei Lope de la Barrera hai moitas dúbidas. É posible que
se tratara dunha portada entre robustos torreóns, seguindo un esquema que se repite en
Ribas de Sil, Armenteira ou Melón. O único que sabemos é que en 1541 frei Lope de la
Barrera deuna por rematada coa colocación dunha lápida de lousa que levaba unha inscrición conmemorativa en latín e que podemos traducir así: “Este Real Mosteiro de San
Xulián e compañeiros mártires fundouno o rei Fruela I, dotándoo esplendidamente, o que
confirmou despois Afonso o Casto. Atopándoo destruído, erixiuno de novo e ampliouno o
rei Ordoño II o ano 922. Por fin, os Reis Católicos, Don Fernando V e Dona Isabel, patróns
nosos, reformárono introducindo nel a observancia regular o día 28 de setembro de 1491,
sendo o primeiro abade o P. Frei Juan de Estella, que descansou no Señor o 24 de xaneiro
de 1525, e construíuno o abade Fr. Lope de la Barrera no ano 1541”25.
Ademais da inscrición, consérvanse dous medallóns fincados na galería suroccidental
do claustro grande. Un representa o escudo imperial de Carlos V, coa aguia bicéfala; e o
outro, unha escena de san Bieito, a Virxe e o Neno, acompañados polos patróns do mosteiro, os santos Xulián e Basilisa, que revestidos dos hábitos monacais portan as palmas
do martirio26.
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A edificación do novo claustro
A construción da portería non se pode interpretar como un proxecto illado, senón que forma parte dese programa xeral de
modernización de espazos que a Congregación de Valladolid
impulsou a mediados do século XVI. Rematada a primeira fase,
acometeuse unha segunda, na que se abordou a ampliación das
principais dependencias comunitarias; para iso derribouse paulatinamente o claustro medieval co fin de substituílo por outro
de nova planta que se levantara sobre o soar do anterior, e que
hoxe coñecemos co nome de claustro gótico –polas bóvedas de
crucería do corpo inferior– ou das Nereidas –polas caprichosas
figuras que decoran a fonte do patio–. Durante o terceiro mandato deste abade, entre 1562 e 1563, principiáronse as obras,
malia que é moi probable que desde 1541 a comunidade samonense contara cunha traza xeral do edificio, na que estarían
incluídas todas as dependencias que preveran construír, entre
elas o claustro. Esta data resulta moi temperá se a comparamos
coas doutros mosteiros galegos como Celanova ou Poio27, onde
o proceso de reforma se atrasou algúns anos máis. Neste sentido, gaña protagonismo a figura de frei Lope de la Barrera como
o grande impulsor das obras. Foto 2.
Claustro gótico
ou das Nereidas.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

En decembro de 1563 a comunidade recibiu o pulo definitivo para os seus proxectos da
man dos visitadores da congregación, frei Hernando de Medina, abade de San Martiño
Pinario, e frei Juan Corcuera, que acudiron ao mosteiro para dar a coñecer as novas
Constitucións aprobadas en 1562, pero aproveitaron a súa estancia, como fixeron en San
Vicente do Pino28, para inspeccionar a casa e indicar aquelas melloras urxentes que cumpría
acometer. Así “hizieron proveer algunas cosas de la manera que las Constituciones lo mandan y disponer en la iglesia y sacristía, como en la enfermería y hospedería; y lo que hubo
lugar lo proveerse de presente se proveyó; y lo que avía menester más tiempo o no se podía
hazer, por no haber posibilidad, lo dejaron mandado el término y el tiempo para hazerlo que
les paresçio ser necesario convenible y el que podía sufrir conforme a la facultad que la cassa
tenía por entonçes: hazer la cassa de nuevo y aplicaron y señalaron para la obra della lo que
se determinó en Madrid, quedando lo demás de la renta de la cassa para la substentación
de diecinueve monjes que de presente tenía”29.
A construción do chamado claustro das Nereidas debeuse iniciarse e rematar pola galería occidental, porque nas claves de dúas das súas bóvedas se conservan as inscricións que
nos axudan a datar a obra. Fronte á porta do refectorio atópase a clave que leva gravada a
data de 1562, ano en que comezaron os traballos, e na seguinte aparece a inscrición
“Acabose el año 1582”, que sinala o seu remate. É dicir, vinte anos aproximadamente tardaron os sucesivos obradoiros de cantería en acometer as catro galerías, e ata 1592 non foi posible pavimentalo. O 31 de agosto dese ano o abade frei Claudio de Tenorio (1592-1595) con-
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tratou a Lope de la Sota y Carriazo e Pedro de Palacio30 para que se comprometesen a lousar os catro panos do claustro xunto a seis oficiais que lles axudarían, a cambio de catrocentos ducados31. A localización da escritura de fianza que Duro Peña32 cita na súa monografía sobre o mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil permitiunos facer algunhas achegas.
En primeiro lugar, podemos afirmar que Lope Sota de Carriazo se comprometeu a realizar a
obra en colaboración con Pedro de Palacio33, un dato que ata o de agora se descoñecía, e que
ademais os dous mestres de cantería xunto aos seus oficiais se encargaron de extraer e tallar
a pedra que cumpría para a obra en só dous meses, porque pasado ese tempo tiveron que se
empregar na pavimentación das galerías para dar por rematada a obra nun prazo máximo de
dez meses.
No documento citado especifícase que Lope de la Sota y Carriazo era veciño de San
Pedro de Froián, unha parroquia próxima ao mosteiro34, pero as súas orixes estaban probablemente en Cantabria, igual que as do seu “paisano” Pedro de Palacio. Trataríase de dous
canteiros trasmeranos que, traballando en obradoiros itinerantes, percorreron a Península.
Era una man de obra barata pero moi cualificada, por iso os canteiros trasmeranos tiveron
en Galicia un peso moi considerable na época do Renacemento e do Barroco35. En definitiva, Lope de la Sota é un deses canteiros cuxa pegada se perde no anonimato dos obradoiros
e do que temos poucas referencias documentais. Duro Peña considérao un discípulo do obradoiro de Diego de Isla e vincúlao ao proxecto de reforma do mosteiro de Santo Estevo de
Ribas de Sil, non obstante, Pérez Costanti36 relaciónao con obras realizadas na zona de
Samos e Sarria, concretamente coa construción dos campanarios das parroquias de Santo
Estevo de Reiriz ou Santa María da Pena (Lugo).
A planta do claustro37 ten forma cadrada, de 34 metros de lado e cunhas galerías de 4,5
metros de ancho. Cada un dos corredores do claustro baixo divídese en oito tramos de diferentes dimensións, e albergan un total de vinte e oito capelas, contando dúas veces as dos
ángulos. O alzado componse de tres corpos, pero só o claustro baixo corresponde a este
momento38, xa que as dúas plantas superiores foron engadidas no século XVII e XVIII39.
Mesmo así, estas mantiveron o ritmo binario que se orixina ao duplicar o número de vans do
claustro alto con respecto ao andar inferior, recorrendo a unha fórmula repetida ata a saciedade durante a segunda metade do século XVI e que atopamos noutros exemplos como o
claustro regular de Poio (Pontevedra) e de Montederramo (Ourense), ou o da portería de
Ribas de Sil (Ourense).
No claustro baixo ábrense, sobre un banco corrido, vinte e catro ventás grandes, seis por
cada lado, das que as dos extremos son apuntadas e o resto se combinan coas de medio
punto; non todas deixan pasar a mesma luz, pero presentan a rosca e o intradorso finamente moldurados con perfís moi sinxelos, que se prolongan sen interrupción polas xambas ao
non estar “trasdosados”. En cada unha das fachadas ábrese unha porta que permite o acceso ao xardín. Cara ao patio, as bóvedas contrarréstanse con contrafortes prismáticos, que
rematan nun sinxelo entaboamento composto por unha tripla cornixa. A esquina soluciónase cunha solución pouco afortunada, como é a disposición dun piar en ángulo, excesivamente estilizado, que contrasta co resto dos contrafortes.
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Cada un dos tramos nos que se dividen os corredores do claustro baixo
cóbrense con bóvedas de crucería de
medio punto, cuxos nervios debuxan unha
estrela de catro puntas obtida a partir da
intersección dos cruceiros, diagonais e
terceletes, moi similar ás que polos mesmos anos se realizaron no claustro dos
Bispos do mosteiro de Santo Estevo de
Ribas de Sil. Os arcos formeiros e faixóns
das bóvedas son de medio punto, e non
apuntados como os dos claustros de
Celanova e Poio, e empregan o rampante
recto, o que entraña unha indubidable
dificultade. Foto 3.
O capítulo da decoración circunscríbese exclusivamente ás claves e ás repisas das
bóvedas. As primeiras son circulares, con
forma de medalla, e presentan unha ornamentación diversificada na que se combinan formas puramente ornamentais, a base
de motivos vexetais ou xeométricos, con
retratos de personaxes do Antigo e do Novo
Testamento, así como relacionados coa
Orde beneditina ou co propio mosteiro. De
especial relevancia son as medallas correspondentes a san Xulián e santa Basilisa,
patróns do cenobio, que se dispoñen na
bóveda situada fronte á entrada ao refectorio dos monxes. Foto 4.
Galería meridional
do claustro das
Nereidas. Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
Detalle da cuarta
bóveda da galería
occidental do claustro
das Nereidas, onde
aparece a inscrición:
ACABOSE.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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Polo que se refire ás ménsulas ou repisas, presentan unha gran variedade. As máis sinxelas
e esquemáticas son as que se atopan nos corredores setentrional e occidental, cuxo deseño deriva da simplificación dun capitel, é dicir, unha sección troncocónica moldurada e rematada con
simples volutas, que lembra as ménsulas da arquitectura tardogótica40. Bastante máis complexas son as que se localizan nas galerías meridional e oriental, nas que se recorre a un modelo
que evoluciona a partir dunha meseta semicircular, na que se apoian os nervios, e que se estrutura a modo dun entaboamento, cunha cornixa saliente, un frixo con motivos de guirnaldas e
cintas, e un arquitrabe decorado con ovas e frechas, que se remata cun bocelón gallonado.
Especial atención merecen as portadas que se abren ao claustro e que permitían o acceso
ás principais dependencias que se atopaban en torno ao patio. Estas distribuíanse ao longo das
galerías occidental, meridional e oriental, e non da setentrional; porque en orixe, esta era a que

estaba apegada á igrexa e só tiña comunicación con ela a través da porta medieval; pero cando
se demoleu o templo, reorganizouse toda esta ala e abríronse as portas actuais que comunican
cunha zona que na actualidade está destinada a almacéns.
Das que existían con anterioridade, destacan as do refectorio e da biblioteca. Ambas as dúas
presentan unha mesma estrutura, un arco de medio punto rebaixado, lixeiramente moldurado e
sen “trasdosar”, formado por grandes doelas que completan o vistoso despece da rosca. A porta
de acceso á antiga biblioteca aparece decorada cunha elocuente inscrición: “Claustrum sine
librario sicut castrum sine armamentario”, isto é, “un claustro sen biblioteca é como un campamento sen armamento”, nunha clara alusión ao importante papel que tiña o mosteiro como centro de estudo e divulgación do legado cultural herdado.
Digno de salientar é o arco de ingreso na antiga escaleira, hoxe substituída por unha construída tras o incendio de 1951. Este presenta un van de medio punto abucinado e de ampla luz,
cuxa rosca e intradorso están decorados con casetóns que presentan motivos florais, se prolongan sen interrupción polas xambas e lembran pola súa fisionomía os que se empregaron na escaleira do claustro regular de San Xoán de Poio. En Samos atopámonos con casetóns na bóveda
de canón que enmarca a portada románica da igrexa medieval, decorando os nervios das crucerías do refectorio, así como na varanda, o pasamán e o antepeito do púlpito, polo que consideramos que o emprego deste recurso ornamental constitúe un argumento para vincular todas
estas obras a un mesmo obradoiro, ao que se lle poden atribuír as trazas do claustro e das dependencias anexas.

Os problemas da autoría do claustro das Nereidas

Clave coa inscrición:
PERO RODRÍGUEZ,
NATURAL DE
MONFORTE.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Sobre a autoría do proxecto aínda existen moitas dúbidas. As referencias
documentais que coñecemos non contribúen a aclarar a situación. Como
vimos, na clave central da bóveda que se atopa fronte á porta do refectorio consérvase unha inscrición que conmemora o remate das obras do
claustro baixo e que di: “Acabose el año 1582. Pero Ros. Natural de
Monforte”. Arias Cuenllas41 considerou que Pero Ros era en realidade
Pedro Rodríguez e que a el se lle debían atribuír as trazas do claustro.
Esta afirmación, porén, resulta demasiado categórica e pode polo menos
ser cuestionada, porque o citado canteiro é posiblemente Pedro
Rodríguez de Remberde, un modesto mestre natural de Monforte de
Lemos que viviu durante os últimos anos da súa vida en Sarria, onde o 29
de xullo de 1591 redactou testamento. Segundo se recolle neste documento, entre as obras realizadas destacan a construción da ponte de
Monforte que “va hacia San Antonio”, pola que tivo que cumprir prisión
por incumprimento de contrato, e algúns traballos menores para o conde
de Lemos; todas estas obras eran de pouca entidade e non constituían un
bo aval da súa mestría, por eso poderiamos cuestionar cal foi realmente a
súa intervención no claustro de Samos. Foto 5.
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A priori, a abadía contou ao longo dos séculos XVI e XVII con artistas de calidade para realizar as principais obras. A presenza dos mestres de cantería Juan González e Alonso Rodríguez,
dos escultores Aymon de Ponchelet e Francisco de Moure, do pintor Fructuoso Manuel ou dos
prateiros Marcelo de Montanos, Miguel de Mojados e Juan de Nápoles así o testemuñan, polo
tanto parece estraño que unha obra tan importante como o claustro, cos pavillóns de celas anexos, quedase en mans dun descoñecido canteiro sen apenas experiencia.
Ben é certo que á sombra dos principais obradoiros de cantería se formou unha nómina de
profesionais nada desdeñable, que pasaron practicamente desapercibidos na documentación,
porque moitas veces non chegaron a contratar en solitario. É posible que Pedro Rodríguez de
Remberde fose un deles, un simple aparellador que traballou con trazas alleas, pero entón debemos intuír a existencia dun proxecto previo elaborado por un arquitecto de incuestionable valía.
Se comparamos o caso de Samos coa situación que se vive noutras abadías, inmediatamente nos
decatamos de que en todas as casas beneditinas estaban a traballar os principais arquitectos da
época, como Juan Ruiz de Pámanes, Juan de Herrera o de Gajano, Mateo López ou Diego de
Isla, por iso nos resulta estraño que Samos fose a única das grandes casas beneditinas que recorrera a un canteiro anónimo para deseñar o seu claustro, e cremos que detrás da figura de Pedro
Rodríguez ten que haber un bo arquitecto que asinara as trazas.
Pola situación xeográfica do mosteiro, a carón do Camiño de peregrinación e preto do
núcleo monfortino, inclinámonos a pensar que o autor do proxecto puido ser un mestre vinculado ao obradoiro de Rodrigo Gil de Hontañón. Neses momentos, os hontañonianos estaban
copando os principais postos á fronte das fábricas monásticas e catedralicias, por iso é unha
opción factible, que ademais explicaría certas analoxías entre obras castelás como a escaleira de
Soto do convento de San Esteban de Salamanca42 e algúns restos conservados en Samos, que
parecen demostrar o alto grao de difusión que tiveron estas fórmulas polo noroeste peninsular,
grazas ás estreitas relacións que existían naqueles anos entre os mosteiros galegos e a Meseta.

Principais dependencias en torno ao claustro das Nereidas
O chamado claustro das Nereidas, ao funcionar como regular durante case dous séculos, era o
núcleo distribuidor máis importante do mosteiro, que comunicaba as principais dependencias
monásticas coa igrexa. Foto 6.
O refectorio e a cociña aínda conservan a súa localización orixinal. Nos mosteiros era frecuente que ambos os espazos estivesen moi próximos, por razóns prácticas, e mantivesen unha
comunicación directa. En Samos o refectorio ocupa unha boa parte do corredor occidental e responde ao modelo planimétrico da orde, é dicir, unha dependencia rectangular paralela ao eixe
da galería do claustro, toda ela abovedada e con iluminación do exterior mediante ventás de
medio punto con dobre derramo. O tipo de cuberta empregado é un sistema de crucería moi
sinxelo, a base de bóvedas cuadripartitas cos arcos diagonais decorados con casetóns e puntas
de diamantes. Na actualidade consérvanse catro claves e algunhas ménsulas fincadas nos plementos das bóvedas, que foron colocadas alí no transcurso das diferentes restauracións. As catro
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medallas que en orixe decoraban a crucería do tramo central están moi erosionadas, pero poden
identificarse, polo menos dúas, coas efixies de san Bieito e san Bernardo, mentres que as outras
dúas xeran máis dúbidas.
No muro occidental consérvase o púlpito de pedra desde o que un monxe recitaba os textos
sagrados. Accédese a el a través duns empinados chanzos tallados no muro. Tanto o antepeito do
púlpito como o parapeto da escaleira están decorados con casetóns, motivos zoomórficos, fitomórficos e cabezas anxélicas, elementos que tamén localizamos no refectorio do mosteiro de Celanova43.
En tempos do abade frei José Laguna (1693-1701) realizáronse certas obras no claustro,
entre elas a ampliación do refectorio e a consolidación das súas bóvedas. Probablemente esta
dependencia non era dabondo para unha comunidade cada vez máis numerosa, polo que decidiron prolongalo cara ao poñente coa construción de dous novos tramos e abriron unha nova
fiestra ao fondo da estancia. Para documentar esta intervención gravouse a data de 1694 nun
dos arcos faixóns.
Moi próximos ao refectorio atópanse os restos da antiga cociña, da que só se conserva a cheminea, que destaca como un elemento illado localizado na parte occidental do conxunto, nunha
zona próxima á antiga botica. Na súa orixe tivo comunicación directa co refectorio dos monxes
e dos legos44, por medio dun pasadizo cuberto que non existe na actualidade. Ao exterior destaca polas súas dimensións e a súa boa factura, con esquinais de granito e cachotería de lousa nos
muros. O canón da cheminea ten forma cúbica ao exterior, sobre el disponse un tambor hexagonal que lle serve de base a unha cúpula gallonada sobre un tambor hexagonal. Todo o conxunto remátase con pináculos de bóla.

Refectorio.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

No corredor meridional do claustro atópase a biblioteca, que domina parte da antiga horta
e o río. Trátase dunha dependencia lonxitudinal de amplas proporcións, que segue a cumprir a
función para a que foi concibida, a de ser o centro de estudo e de investigación do mosteiro,
pero que debido ao incendio de 1951 mantén moi poucos elementos da súa estrutura orixinal.
Por último, no corredor oriental consérvanse os restos da antiga mordomía45. Esta zona foi a
que se viu máis alterada cando se construíu o claustro Grande porque este se orientou en función da nova igrexa e non do claustro das Nereidas, o que provocou que o engarce entre a obra
vella e a nova resultara moi forzado. Na planta do mosteiro obsérvase a dificultade para artellar
esta parte do edificio.

A conclusión do claustro no século XVII
Segundo o abadoloxio46, en tempos de frei Mauro de la Vega (1633-1637) emprendéronse obras
de consolidación e ampliación no claustro, que supuxeron a construción de “dos lienzos del piso
superior del claustro viejo”47 que probablemente quedaran sen rematar.
No primeira planta cada tramo queda definido pola prolongación dos contrafortes do andar
inferior, que acoutan un entrepano no que se abren, sobre un antepeito liso, dúas ventás alinteladas, co seu correspondente montante elipsoidal. Unha vez máis a obra caracterízase pola súa
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gran simplicidade no que ao deseño se refire, pero conséguese
un xogo plástico moi efectista grazas ao emprego dunha cornixa saliente que xera un movemento rítmico que vai marcando
a cadencia que define a esta arquitectura.

Detalle do púlpito
do refectorio.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Durante o mandato de frei José Lozano (1709-1713) foi,
probablemente, cando se proxectou o terceiro corpo do claustro48. Daquela estaba á fronte das obras frei Juan Vázquez, con
quen se pode relacionar este proxecto. Nesta última planta
mantense o ritmo binario da construción, ao ascender os estribos ata esta altura, determinando o ancho do tramo. Estes
non son todos iguais, o que condiciona a luz dos arcos e o seu
propio trazado. O entrepano artéllase mediante arcos de
medio punto que se abren sobre antepeitos moldurados e
separados mediante esveltas columniñas xónicas levantadas
sobre netos coas súas frontes afundidas. Unha sinxela cornixa remata o conxunto e contribúe
a darlle unidade. Foto7.
Coa construción do claustro alto solucionouse un dos graves problemas que tiña o mosteiro, a falta de espazo para as celas individuais que os monxes beneditinos necesitaban para realizar os seus retiros e oracións diarias, sobre todo antes de se construír o claustro Grande. Neste
sentido, resulta elocuente o fragmento dun texto do século XVIII, hoxe perdido, no que se expón
que “haziendo de nuevo dos cuerpos de esta obra que, aunque no es de mucha ostentación, es
de muy buen parecer y de mucha conveniencia para los monjes, que tiene su habitación en este
claustro”49. Efectivamente, tanto pola súa estrutura como polo seu deseño, o claustro gótico
resulta correcto e austero nas súas formas, o que contribúe a darlle unha indubidable unidade,
malia as diferentes linguaxes artísticas empregadas en cada unha das plantas.
Un elemento singular e identificador do claustro é a fonte das Nereidas50, unha Fons Vitae51,
símbolo da Xerusalén Celeste, que repite o modelo desas fontes monumentais portuguesas,
denominadas chafarices, que tiveron un importante desenvolvemento en Galicia no século
XVI52. Seguindo o mesmo esquema, concíbese como unha superposición en altura de tres pías,
das que a principal esta sostida por catro estilizadas figuras que M. Castro53 identifica con sereas e G. Marañón54 con nereidas, aínda que, como indicou Folgar de la Calle, son en realidade
híbridos de mulleres e serpes, coñecidas na antigüidade como ninfas de auga doce55. Foto 8.
Segundo se recolle no abadoloxio, en tempos de frei Pedro de Vea (1713-1717) levantouse
“a fonte da escaleira”, que Zaragoza Pascual56 identifica coa das Nereidas; non obstante, esta afirmación pode facer referencia a unha reforma da citada obra, porque se analizamos desde un
punto de vista formal as características da fonte esta empeza a perfilarse como unha realización
de finais do século XVI ou principios do XVII. O tratamento que reciben as figuras femininas
ou as formas caprichosas que adoptan os mascaróns recordan gravados tomados dos tratados de
Vredeman de Vries ou de Dietterlim. A configuración do pinche ou o perfil das pías parecen
solucións utilizadas polo obradoiro de Mateo López e Jácome Fernández o Vello en obras como
a fonte do antigo Colexio de San Clemente de Pasantes de Santiago de Compostela, ou a do
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Detalle dos corpos
superiores do
claustro das Nereidas.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

mosteiro de San Salvador de Celanova (Ourense); mesmo o xeito de rematar a fonte cunha alcachofa, símbolo da inmortalidade da alma, remítenos directamente a exemplos como a fonte do
claustro de San Xoán de Poio (Pontevedra). Polo tanto, á marxe das reformas que a fonte puidera experimentar ao longo da súa historia, os seus precedentes están nos chafarices das vilas
portuguesas. Resulta arriscado atribuírlle a un mestre de obras a traza da fonte, pero quizais sexa
ilustrativo ter presente que en 1601 foi contratado por frei Claudio Tenorio un canteiro chamado Juan González para trazar a nova capela maior da igrexa de Samos. Ese canteiro era o
xenro de Mateo López e o aparellador das obras do mosteiro de Celanova, no que aínda se conserva un dos chafarices máis bellos de cantos se construíron en terras galegas.

A adaptación dun espazo de culto ás necesidades dunha comunidade observante.
As reformas na igrexa
Unha vez rehabilitados os espazos dedicados á comunidade en torno aos novos claustros, os
beneditinos procuraron, nun primeiro momento, adaptar as vellas igrexas medievais ás novas
necesidades litúrxicas, comezando pola construción dos coros altos aos pés do templo –Poio,
Samos e Celanova–, a mellora das condicións de luminosidade do edificio, a ampliación das
cabeceiras –Samos e Celanova– que resultaban un tanto angostas, a renovación das fachadas
–Ribas de Sil, Samos e Celanova–, así como o amoblamento das capelas coa contratación de
belísimos retablos.
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A erección do coro alto aos pés da igrexa foi unha das primeiras medidas adoptadas polos
chamados monxes negros, porque, ao trasladar as celas ao claustro alto, cumpría habilitar un
espazo no templo que tivese comunicación directa co dormitorio e desde o que se puideran
entoar os rezos durante as Horas nocturnas. Ese espazo era o coro alto, que ou ben se construíu aproveitando o último tramo das naves, ou ben se concibiu como unha adición á fábrica medieval. No caso de Samos, parece máis probable esta segunda opción, porque cando en
tempos de frei Juan de Fromista (1586-1589)57 o abade lle encargou ao entallador flamengo
Aymón Ponchelet un cadeirado para o coro alto da igrexa por unha suma de catrocentos ducados dá a sensación de que ese espazo xa está construído. Problemas xurdidos entre o entallador e dous oficiais do seu obradoiro obrigaron a suspender a obra e a asinar un segundo contrato en 1589, no que se especifica que Ponchelet tería que facer “un atril para el coro alto
conforme a la traza que está en su poder” e reparar o do coro baixo58, o que demostra que a
igrexa medieval contaba con dous espazos corais con distinto valor litúrxico59.
A comezos do século XVII sucédense varias iniciativas que tiveron como obxectivo dotar
a igrexa de ornamentos litúrxicos e de pezas de ourivería. Durante o abadiato de frei Juan
Muñoz (1599-1601) mercáronse varias alfaias, entre elas unha cruz procesional60. O seu sucesor, frei Claudio de Tenorio (1601-1604), contratou os prateiros Marcelo de Montanos, Juan
de Nápoles e Miguel de Mojados61, que encabezaban un dos principais obradoiros de pratería do momento, para que fixeran por catrocentos ducados, “dos lámparas de plata de peso de
quarenta marcos y un cetro con palo de plata y dos cálices y dos candeleros”, que contribuísen ao embelecemento do templo. Frei Francisco del Castillo (1610-1613) continuou na
mesma liña e contratou de novo a Marcelo Montaos para que realizara a custodia, o relicario
e as viñateiras62.
Fóra destes proxectos, frei Claudio de Tenorio foi o grande impulsor da reforma da cabeceira da igrexa vella. O abade pretendía substituír a ábsida central por unha capela maior
plana, máis acorde cos gustos da época. Desta obra non se conserva nada, porque foi derribada ao erixirse a igrexa nova. O contrato asinouse o vinte e cinco de setembro de 1601
ante o notario Joan Monteiro, e nel os canteiros Juan González, veciño de Ourense, e
Alonso Rodríguez, de Ribas de Sil, comprometéronse a “azer la capilla mayor de la iglesia
desta dicha cassa y conbento”63, por unha suma de catro mil ducados. Por razóns que descoñecemos a obra non puido principiarse daquela, e atrasouse o proxecto ata tempos do
abade frei Francisco del Castillo, quen retomou a idea e volveu contratar nos mesmos termos os canteiros antes mencionados64. Así, o catorce de febreiro de 1606 Juan González,
daquela veciño de Celanova, e Alonso Rodríguez comprometéronse a levantar unha nova
capela maior rectangular que tería “beinte y dos pies de ancho y treinta y uno pies de largo,
que tenga cinco pies y medio de gruesso y beinte y ocho pies de alto y hesto conforme a las
dichas escrituras y trazas”65, de modo que o seu ancho se correspondese coa nave maior e
a súa altura coa do arco do coro, para que todo quedase ben construído de acordo coas condicións da obra.
Nesta segunda escritura introducíronse ademais algúns cambios con respecto á primeira,
sendo o máis salientable o novo sistema de valoración da obra, que anulaba o pago dos catro mil
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ducados previstos na escritura de 1601, en favor dunha taxación realizada por dous mestres
expertos, un por cada parte, que se encargarían de supervisar o executado e garantir que todo
estaba de acordo co establecido no contrato. Ao tempo que se edificou a nova capela erixiuse a
sancristía66, que impulsou o propio frei Francisco del Castillo e que cremos que pode vincularse ao mesmo obradoiro. Perdemos esta dependencia, que sucumbiu ao construírse o claustro
grande, pero conservamos “las magníficas puertas” que encargou o abade frei Cristobal de Aresti
(1613-1617)67 para a sancristía vella e que foron reutilizadas na sancristía actual, nos espazos
radiais. Destas portas dise que “sólo las manos costaron más de 12.000 reales”68.
As obras da cabeceira deberon desenvolverse segundo o previsto, porque só uns anos máis
tarde, en 1613, os monxes de Samos contrataron o escultor Francisco de Moure para que no
prazo de catro anos fixera o retablo maior para a nova capela, o que nos fai supor que esta xa
estaba rematada. Segundo se recolle na Relación sucinta69, a capela maior “era obra bastante costosa y la mejor que hay hoy en el monasterio”70.
Os autores do proxecto foron dous mestres de cantería pouco coñecidos. Juan González,
non debe confundirse co seu homónimo, Juan González Araujo, mestre de obras afincado en
Santiago de Compostela e irmán do tamén mestre Francisco González Araujo o Mozo. Foi o
xenro de Mateo López, e desde a década dos anos oitenta aparece vinculado ao seu obradoiro
dirixindo as obras do mosteiro de Celanova, en ausencia do arquitecto portugués. Tivo un papel
protagonista no preito que enfrontou a Mateo López con María Ojea, a muller do canteiro Juan
de Coterón, por uns xornais que o seu marido tiña que cobrar e non percibiu polo traballo que
fixera no mosteiro71. Tras a morte de Mateo López, Juan González continuou á fronte das obras
de Celanova e converteuse no aparellador de Francisco González de Araujo o Mozo, durante os
anos en que este dirixiu a construción72.
Pola súa parte, Alonso Rodríguez é un deses mestres de cantería dos que pouco máis conservamos que o seu nome e uns cantos contratos de obras que achegan algúns datos sobre os
proxectos que deseñou e dirixiu nos anos finais do século XVI e principios do XVII. A súa actividade pasou desapercibida durante todo este tempo; só atopamos referencias parciais nas publicacións de Pérez Costanti73 e Duro Peña74. Quizais isto se deba a que unha boa parte das súas
obras se perderon ou quedaron esvaecidas por actuacións posteriores que modificaron a súa
fisionomía; pero aínda así debemos volver sobre a súa historia e rescatar do esquecemento a
memoria deste interesante arquitecto, que se perfila como o principal herdeiro do obradoiro do
mestre biscaíño Diego de Isla e como un dos mestres de obra que impulsaron o cambio estético na renovación das fábricas monásticas beneditinas, nun momento no que os repertorios do
tardogótico perden pulo ante as propostas dos obradoiros clasicistas que se espallan a partir do
foco monfortino xurdido en torno ao Colexio do Cardeal de Monforte75.
As referencias biográficas que se coñecen de Alonso Rodríguez son moi parcas. Nada sabemos dos seus proxenitores nin da data exacta do seu nacemento, pero tendo en conta que a primeira referencia data de 158476 é posible que nacese entre 1565 e 1570, e que polo tanto pertenza á mesma xeración que Gaspar de Arce Solórzano, Simón de Monasterio, Pedro de la Sierra
e Francisco González Araujo, mestres que desenvolveron a súa actividade ao longo do primeiro
cuarto do século XVII77.
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Probablemente, Alonso Rodríguez era ourensán,
da parroquia de Graices, aínda que polo menos desde
1599 debía residir en Alberguería, de Santo Estevo de
Ribas de Sil (Ourense), porque en todos os documentos estudados di ser veciño deste lugar, ao que se mantivo ligado ata o final da súa vida. Con toda seguridade, este moi novo canteiro aprendeu os rudimentos do
oficio no obradoiro do arquitecto Diego de Isla78, e en
58479, en compañía do tamén canteiro Pedro Conde,
comprometeuse a transportar desde a zona de
Monforte de Lemos toda a cal que lle ía cumprir ao
mosteiro durante un período de tres anos.

Fonte das Nereidas.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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Durante máis dunha década Alonso Rodríguez traballou á sombra do obradoiro do seu mestre, que estaba centrado na construción dos claustros da hospedería e do abade de Santo Estevo de Ribas de Sil.
Precisamente, o un de maio de 1599, o abade do
cenobio confioulles a el e aos tamén canteiros Pedro
de Isla e Alonso Meilán a construción do patio “que
está delante de la cámara del abad y de otras obras”,
o que demostra que Alonso Rodríguez tiña xa unha
formación recoñecida que o facultaba para poder contratar por si mesmo as obras. Uns meses máis tarde,
en febreiro de 160080, asumiu en solitario a reedificación e reparación de tres bóvedas do claustro regular
ou dos Bispos, que se atopaban “hacia el claustro nuevo” e que probablemente se resentiran a
raíz da construción das novas galerías do claustro da Portería; por iso percibiría uns mil cincocentos corenta e dous reais. A partir deste momento Alonso Rodríguez converteuse no discípulo avantaxado de Diego de Isla e chegou a substituílo á fronte da fábrica de Ribas de Sil,
cando este morreu81. Entre 1601 e 1606 aparece vinculado ao mosteiro de Samos. En 1611
volve estar ao servizo do abade de Ribas de Sil, cando lle adxudicou as obras necesarias “en la
esquina y corredor que mira [...] hacia el Sil”; en 1612 mudou as fontes e as arcas do cenobio
e en 1613 comprometeuse a tallar as dúas fontes para os patios do mosteiro ourensán82. En
1621 foi reclamado polo abade de Samos, frei Cristóbal de Arestí (1621-1625)83, para que se
ocupase “de hazer ciertas torres y campanario y otras cosas, conforme una traza que está firmada de su paternidad, el dicho padre abbad y del presente escribano y del dicho Alonso
Rodríguez, que queda aun en poder de su paternidad, para que conforme a hesta, se haga la
dicha obra y conforme a las condiciones y capítulos firmados de los susodichos que juntamente otorgan esta escritura […]. Será mostrada y andando en posturas y pregones la dicha
obra delante de muchos personas peritas en el arte que para lo susodicho habían sido avisados, la última y muy baja postura avía dado el dicho Alonso Rodríguez en el qual se avía rematado que fueron mil y quatrocientos ducados”84.

A escritura, que se transcribiu integramente, non
achega moitos detalles sobre as obras que Alonso
Rodríguez tería que facer en Samos, pero é importante sinalar que tanto Duro Peña85, cando publicou
a nova, como Arias Cuenllas se equivocaron ao transcribir o montante do contrato, que eles situaron en
catrocentos ducados, cando en realidade se lle pagaron mil catrocentos, unha cantidade nada desdeñable para a época e que é un indicio de que as obras
que se comprometeu a realizar tiñan unha maior
entidade do que supúñamos. Probablemente, as
torres e os campanarios que aparecen mencionados
no documento fan referencia á reforma da fachada
da igrexa e á posible construción dun fuso que aínda
se conserva aos pés da igrexa actual, porque foi trasladado xunto ás bóvedas do coro alto, cando se demoleu o templo medieval.
Tamén é posible vincular a figura de Alonso Rodríguez coas trazas da fonte, que se atopa ao
fondo da statio ou signo e que foi concibida para un lugar diferente do que hoxe ocupa. Alonso
Rodríguez trazara con anterioridade as fontes para os patios do mosteiro de Ribas de Sil, por iso
non resultaría estraño que frei Cristóbal de Arestí, que coñecía a súa experiencia neste campo,
lle encargara unha obra destas características. Desde un punto de vista formal a fonte responde a fórmulas de comezos do século XVII, malia que é posible que algúns dos elementos que a
conforman fosen retallados. Foto 9.

Fonte do signo,
atribuída a
Alonso Rodríguez.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

En tempos do abade frei Mauro de la Vega (1633-1637) introduciuse un novo elemento na
igrexa, unha media laranxa sobre o cruceiro, similar á que se construíra uns anos antes en San
Paio de Antealtares86, coa que se pretendía mellorar as condicións de iluminación do templo
para que os monxes puidesen aproveitar ao máximo a luz natural cando entoaban os seus cánticos desde o coro baixo. Foi un novo esforzo por modernizar un espazo de culto que, sen grandes modificacións, se seguiu empregando ata 1748, cando unha vez rematada a nova igrexa os
monxes se mostraron dispostos a demoler o seu querido templo.

145

1

2

3

4

5

146

Sobre o proceso de reforma véxanse J. García Oro, “La
reforma de los monasterios gallegos en tiempos de los
Reyes Católicos”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXI
(1966), p. 42-58; “Los señoríos monásticos gallegos en
la Baja Edad Media, en tiempos de los Reyes
Católicos”, Compostellanum, 14, Santiago de
Compostela (1969), p. 545-622; La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos,
Valladolid, 1969; e Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, Madrid, 1971; A.
Goy Diz, “Los claustros benedictinos tras la reforma
de los Reyes Católicos: noticias sobre su construcción
y sobre sus programas decorativos”, en Humanitas.
Estudios en homenaje al Prof. Dr. Carlos Alonso del
Real, vol. II, Santiago de Compostela, 1996, p. 877986; e “El resurgir de los monasterios en el
Renacimiento”, en J.M. López Vázquez (coord.), Opus
monasticorum. Patrimonio, Arte, Historia y Orden,
Santiago de Compostela, 2005, p. 125-132; M.D. Vila
Jato, “El renacimiento monástico”, en El arte en
Galicia en la época del Renacimiento. Galicia. Arte, t.
XIII, A Coruña, 1993, p. 165-199.
M. Castro, “Un monasterio gallego”, Boletín de la
Comisión de monumentos de Orense, 4, Ourense
(1912); M. Arias Cuenllas, “Un abadologio inédito del
monasterio de Samos. Presentación, trascripción y
otras por el P. Maximino Arias, monje del mismo
monasterio”, Archivos Leoneses. Centro de estudios e
investigación “San Isidoro”, León, 1968, p. 58; E.
Zaragoza Pascual, “Abadologio del monasterio de San
Julián de Samos (siglos VIII-XX), Estudios
Mindonienses, 12 (1996), p. 478; e “Proceso de reforma contra el abad de Samos y Monforte (1498-1499)”,
Estudios Mindonienses, 16 (2000), p. 421-465.
Archivo Histórico Nacional, Clero, Samos, carpeta
1304, n.º 6. Véxase M. Arias Cuenllas, Historia del
Monasterio de San Julián de Samos, Samos, Monasterio
de Samos, 1992, p. 193.

9

M. Lucas Álvarez (ed.), El Tumbo de San Julián de
Samos (siglos VIII-XII), Santiago de Compostela,
1986, doc. 40, p. 133-135; e M. Arias Cuenllas,
Historia del Monasterio..., op. cit., p. 140 e 141.

10 M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 160.
11 M. Durán, La Real Abadía de Samos. Estudio
Histórico-Arqueológico, Madrid, 1947, p. 14; E.
Zaragoza Pascual, “Situación económica de los
monasterios benedictinos leoneses y otros de la
Congregación de Valladolid (1527 y 1541)”, Archivos
Leoneses (1989), p. 135 e 136; e O. Rey Castelao,
“La diócesis de Lugo en la época moderna”, en
Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Lugo,
Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid, 2002, p. 139.
12 A. Goy Diz, “El resurgir...”, op. cit., p. 115-138.
13 C. Fernández Cortizo, “Los estados cuatrienales y la
economía de los monasterios benedictinos gallegos
en la época moderna”, en J.M. López Vázquez
(coord.), Opus..., op. cit., p. 88- 94.
14 M. Durán, La real abadía..., op. cit., p. 17 y 18.
15 Archivo Histórico Nacional. Clero, Samos. Libro
6509. Véxase M. Arias Cuenllas, Historia del monasterio..., op. cit., p. 202, nota 2.
16 En tempos de Paulo III, este concedeulle un total de
trece parroquias ao mosteiro, entre as que se atopaban as de Santiago de Freituxe de Lemos, Santiago
de Barbadelo, San Miguel de Piñeira e San Román
de Moreda. Aínda que a incorporación destas parroquias non solucionou os graves problemas económicos polos que atravesaba a abadía, si contribuíu a un
incremento das súas rendas e propiedades.
17 P. Arias Arias, Historia del Real Monasterio de Samos,
Santiago de Compostela, 1950, p. 174.
18 Idem, p. 175.

A. Yepes, Corónica general de la Orden de San Benito.
Patriarca de Religiosos, Irache-Valladolid, 1609-1610,
III, folio 220.

19 Idem, p. 176.

M. Arias Cuenllas; Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 160 e 224; P. de la Portilla, El monasterio de Samos,
León, 1993, p. 19; e R. Yzquierdo Perrín, “El arte
medieval en el arciprestazgo de Samos”, en P. de la
Portilla (coord.), Miscelánea Samonense. Homenaje al
P. Maximino Arias. O.S.B., Lugo, 2001, p. 60 e 61.

21 E. Zaragoza Pascual, “Abadologio del monasterio…”,
op. cit., p. 485.

6

P. de la Portilla, El monasterio..., op. cit., p. 19.

7

M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 160.

8

R. Yzquierdo Perrín, Arte Medieval I. Galicia. Arte, t.
X, A Coruña, 1995, p. 117-119; e “El arte medieval…”, op. cit., p. 56.

20 Idem, p. 222.

22 Idem, p. 482.
23 Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Protocolos
notariais. Rodrigo Navarro, 1592, C-3.433, folios
137 r-140 v. Esta escritura forma parte do apéndice
documental que acompaña a este libro.
24 A. Goy Diz, “El resurgir...”, op. cit., p. 159 e 160.
25 M. Durán, La Real Abadía..., op. cit., p. 29.
26 P. de la Portilla, El monasterio..., op. cit., p. 34.
27 A. Goy Diz, “El resurgir...”, op. cit., p. 115-125.

28 E. Zaragoza Pascual, “Visita apostólica del
Monasterio de San Vicente del Pino de Monforte de
Lemos en 1564”, Estudios Mindonienses, 19 (2003),
p. 547-568.
29 Archivo General de Simancas. Patronato Real, atado
23; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio...,
op. cit., p. 207.
30 Quizais sexa o mesmo Pedro de Palacio que en 1589
se comprometeu canda Francisco de Cavada e a Juan
de la Cuesta a facer unhas bufarras que faltaban no
claustro do convento de San Pablo de Palencia; e o
que en 1598 deu as trazas para a capela maior da
parroquial de Megeces de Iscar en Valladolid; cfr.
M.C. González Echegaray et al., Artistas cántabros de
la Época Moderna, Santander, 1991, p. 480.
31 Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Protocolos
notariais. Rodrigo Navarro, 1592, C-3433, folios 137
r-140 v.
32 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban de Ribas
de Sil, Ourense, 1977, p. 94, nota 126.
33 Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Protocolos
notariais. Rodrigo Navarro, 1592, C-3433, folio 137 r.
34 Pérez Costanti di del que era residente en Lugo en
1587; cfr. P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas
que florecieron en Galicia durante los siglos XVII y
XVII, Santiago de Compostela, 1930, p. 519 e 520;
M.C. González Echegaray et al., Artistas cántabros...,
op. cit., p. 651.
35 A. Goy Diz, “Los trasmeranos en Galicia: La familia
de los Arce”, en Juan de Herrera y su influencia,
Santander, p. 147-163; A. Goy Diz, M.C. Folgar de la
Calle, “Melchor de Velasco y la iglesia parroquial de
Vilagarcía de Arousa. Nuevos datos sobre la capilla
del Rosario”, Quintana, 2 (2002), p. 227-250.
36 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas..., op. cit., p.
519 y 520.
37 C. Casal Chico, “Tralas pegadas da cultura bieita:
debuxos e esquemas no Mosteiro de Samos”, Sémata,
14 (2002), p. 349-362.
38 Non parece probable que o claustro de Samos se concibise con un só corpo, porque na primeira planta se
conserva unha tripla arcada na que desembocaba a
escaleira claustral e, polo tipo de capiteis empregados e polas características do despece dos arcos,
pódense datar no último terzo do século XVI.
39 M.C. Folgar de la Calle, “A construción do gran mosteiro de San Xulián de Samos. Cen anos de transformacións arquitectónicas”, en E. Fernández Castiñeras,
J.M. Monterroso Montero (ed.), Arte beneditina nos
Camiños de Santiago. Opus Monasticorum II, Santiago
de Compostela, 2006, p. 212.

40 A. Goy Diz, “El arte en tiempos…”, op. cit., p. 277-334.
41 M. Arias Cuenllas, “Un abadologio...”, op. cit., p. 220,
nota 4.
42 A. Casaseca Casaseca, Rodrigo Gil de Hontañón
(Rascafría 1500 – Segovia 1577), Salamanca, 1988, p.
190-192.
43 A. Goy Diz, “El resurgir…”, op. cit., p. 144.
44 Na actualidade, o chamado refectorio dos legos, que
ocupa xunto ao dos monxes o corredor occidental do
claustro, foi reformado para servir de cociña do mosteiro. Véxase o estudo publicado neste mesmo libro
por Folgar de la Calle.
45 Nalgún momento, a mordomía debeu de funcionar
como capela, porque conserva os restos dun via crucis pintado nas súas paredes.
46 P. Arias Arias, Historia del Real..., op. cit., p. 222; e E.
Zaragoza Pascual, “Abadologio del monasterio…”, op.
cit., p. 485.
47 Esta referencia ao claustro vello confirma a existencia do “claustriño da Cámara” antes de que frei
Mauro de la Vega o reforme e modernice.
48 Atribución defendida por M. Arias Cuenllas, Historia
del Monasterio..., op. cit., p. 248-251; e M.C. Folgar
de la Calle, “La iglesia del monasterio de San Julián
de Samos: Fray Pedro Martínez y fray Juan Vázquez”,
en Memoria artis. Studia in memorian Mª Dolores Vila
Jato, Santiago de Compostela, 2003, p. 299.
49 Relación sucinta de los sucesos principales del Real
Monasterio de San Julián de Samos, manuscrito depositado no arquivo do mosteiro, que se perdeu no
incendio de 1951. Foi transcrito parcialmente por M
Castro, “Un monasterio...”, op. cit, p. 140.
50 P. Arias Arias, Historia del Real..., op. cit., p. 437; M.
Durán, La Real Abadía..., op. cit., p. 57 e 58.
51 A. Goy Diz, “La imagen del Jardín Místico del Edén en
los claustros de los monasterios gallegos del siglo XVI”,
en Actas del V Simposio Bíblico español. La Biblia en el
Arte y la Literatura, Valencia-Pamplona, 1999.
52 A. Goy Diz, “A influencia de los modelos de Joao
Lopes en terras galegas nos albores do barroco”,
Cadernos Vianenses, 19 (1998), p. 3-28.
53 M. Castro, “Un monasterio…”, op. cit., p. 136.
54 G. Marañón, Las ideas biológicas del P. Feijoo,
Madrid, 1941.
55

M.C. Folgar de la Calle: “A construcción…”, op. cit.,
p. 213.

56 E. Zaragoza Pascual, “Abadologio del monasterio…”,
op. cit., p. 491.
57 P. Arias Arias, Historia del Real..., op. cit., p. 195.

147

58 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas..., op. cit.,
p. 445-447.
59 Folgar de la Calle retoma unha idea formulada por De
la Portilla cando afirma que a estrutura do coro alto
foi trasladada do templo medieval á igrexa nova para
poder aproveitar os arcos que acubillan os órganos.
Véxase o artigo de Folgar de la Calle neste volume.
60 P. Arias Arias: Historia del Real..., op. cit., p. 200 y 201.
61 Arquivo Catedral de Tui, Protocolos notariais.
Andrés Ferreiro, 1601, folios 137-138 v.
62 E. Zaragoza Pascual, “Abadologio del monasterio…”,
op. cit., p. 483.
63 Archivo Histórico Nacional. Clero, atado 3469,
folios 20-23.
64 M. Arias Cuenllas considera que as obras principiaron en 1601, cuestión que consideramos imposible
porque en 1606 se fai o novo contrato nos mesmos
termos e na escritura non se especifica que as obras
estean comezadas; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia
del Monasterio..., op. cit., p. 221.
65 Archivo Histórico Nacional. Clero, atado 3452,
folios 16-17v.
66 M. Durán, La Real Abadía..., op. cit., p. 18; e P. Arias
Arias, Historia del Real..., op. cit., p. 205.
67 P. Arias Arias, Historia del Real..., op. cit.. p. 210.
68 M. Castro, “Un monasterio...”, op. cit., p. 117; e M. Arias
Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 224.
69 M. Castro, “Un monasterio…”, op. cit., p. 115; e M.
Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 224.
70 Ibidem.
71 Archivo Reino de Galicia. Pleitos, legajo 5121, n.º 78.
72 A. Goy Diz, La arquitectura en el paso del
Renacimiento al Barroco. 1600-1650. Santiago y su
área de influencia, Santiago de Compostela, 1994, p.
1225-1235.
73 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas..., op. cit., p.
467-468.

148

74 E. Duro Peña, El monasterio..., op. cit., p. 94 e 95.
75 A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia durante
el siglo XVII, Madrid, 1966. p. 515-518; e M.D. Vila
Jato, El arte..., op. cit., p. 122.
76 Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Protocolos
notariais. Bartolomé Gómez, 1584, atado 205, folio
13; cfr. E. Duro Peña, El monasterio..., op. cit., p. 87,
nota 78.
77 A. Goy Diz, “El Arte en tiempos de Miguel de
Cervantes: Apreciaciones sobre la arquitectura gallega”, en A. Goy Diz, C. Patiño Eirín, El Tapiz
Humanista. Actas del I Curso de Primavera IV
Centenario del Quijote, Santiago de Compostela,
2006, p. 277-334.
78 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas..., op. cit.,
p. 303.
79 E. Duro Peña, El monasterio..., op. cit., p. 87, nota 75.
80 Idem, p. 95, nota 127.
81 Descoñecemos a data do óbito de Diego de Isla, pero
debeu producirse nos primeiros anos do século XVII
porque a partir de 1600 non localizamos novas referencias documentais sobre el e, ademais, desde 1612,
Alonso Rodríguez xa aparece como mestre de obras
do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil.
82 E. Duro Peña, El monasterio..., op. cit., p. 94.
83 Frei Cristóbal de Aresti foi alumno e profesor do
Colexio de Artes de Santo Estevo de Ribas de Sil,
entre 1585 e 1593, e probablemente coñecía a
Alonso Rodríguez por coincidir con el no mosteiro.
84 Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Protocolos
notariais. Juan Gómez de Fontefría, 1621, atado
10.497, folios 1 r-3 v.
85 E. Duro Peña, El monasterio..., op. cit., p. 94 e 95; e
M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 223.
86 A. Goy Diz: “El resurgir…”, op. cit., p. 142.

Iter operis ou a relación sobre a definición da fábrica
do mosteiro samonense:
a construción da nova igrexa e dun novo claustro
M. Carmen Folgar de la Calle
Universidade de Santiago
Este estudo foi realizado dentro do marco do proxecto de investigación
financiado pola Xunta de Galicia: O patrimonio artístico monástico.
O seu estudo e xestión como valor potencial no sector turístico e no
desenvolvemento comarcal (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)
(Código PGIDIT06 PXIB2101013PR)

O mosteiro de Samos, entre a incorporación á Congregación de Valladolid en 1505
e a celebración do sínodo en 1664
O 27 de maio de 1505 a comunidade de San Xulián de Samos incorporouse á Congregación de
San Benito de Valladolid e, a partir desta data, seguindo as normas emanadas da reforma monástica
emprendida polos Reis Católicos, iniciáronse unha serie de reformas na súa fábrica abacial, mantendo, con intervencións, a igrexa románica e reconstruíndo o claustro regular apegado polo lado
sur; pero hoxe, do conxunto medieval, pouco máis se conserva que a porta pola que se accedía á
igrexa desde o claustro, así como restos nesa zona dos antigos muros.
Nun primeiro momento, o labor máis urxente era consolidar a edificación existente, que no caso
das dependencias comunitarias non reunía unhas mínimas condicións, xa que a situación económica era precaria1. Pero a Reforma carrexou tanto unha adaptación do cenobio, coa construción de
celas individuais en función do número de monxes que vivían en comunidade2, como da igrexa, ante
unhas novas normas litúrxicas. E en Samos, como nos demais mosteiros, esa renovación principiou
a mediados do século XVI, comezando polos espazos comunitarios3, que se danaran en tempos do
abade Lope de la Barrera, probablemente no ano 1538, por “un voraz incendio que redujo a cenizas casi todo el archivo y la mayor parte de las celdas”4; a seguir, abordouse a ampliación espacial
da igrexa5, así como a renovación do seu amoblamento6. E esa renovación do templo, levada a cabo
entre os anos que van desde a década de 1580 á de 1630 –cun coro alto, comunicado directamente coas celas, ademais da capela maior, adaptada ás novas necesidades litúrxicas, unha nova sancristía
e a media laranxa–, semellaba indicar a intención de conservar a fábrica medieval7.
As obras emprendidas no mosteiro samonense, coa construción do claustro regular e as dependencias do seu contorno, así como a nova imaxe que ofrecía a súa igrexa, propiciaron un espazo axeitado para a reunión do sínodo celebrado entre o 5 e o 7 de maio de 1664, sendo abade
frei Alonso García de Losada, un monfortino que profesara en Samos e que en 1671 foi nomeado bispo de Plasencia8.

A nova reformulación espacial da abadía en tempos dos abades frei José Laguna
e frei Anselmo de la Peña
Os monxes de Samos sumáronse á tarefa de renovación no último terzo do século XVII, que por
estas datas se estaba a producir tanto noutros mosteiros de Galicia como nas catedrais ou nos con149

ventos9. As primeiras etapas de reconstrución monástica requiriran, en máis dun caso, a presenza
de obradoiros de fóra, non obstante, agora xa en pleno Barroco, os abades dos distintos cenobios
beneditinos galegos, con excepcións como San Salvador de Vilanova de Lourenzá10, encomendáronlles as tarefas construtivas a mestres de obras formados no círculo compostelán, tanto segrares como da súa orde –xeralmente aqueles que residían nas súas propias abadías11–; e en Samos cabía esperar que o seu abade lle encargase esa tarefa a frei Gabriel de Casas, xa que era o
arquitecto beneditino galego de máis sona neses anos12, pero quizais as súas ocupacións en Compostela e noutros lugares lle impediron aceptar o traballo; por iso, decidiron chamar a un prestixioso arquitecto castelán, tamén membro da orde, o burgalés frei Pedro Martínez13.
Os verdadeiros impulsores da fábrica samonense foron dous dos seus abades, frei José Laguna
e frei Anselmo de la Peña. O abade Laguna –de orixe rioxana, da terra de Cameros, aínda que profeso en Samos– desempeñou o primeiro dos seus catro mandatos entre 1685 e 1689; neste ano
sucedeulle frei Anselmo, ourensán que profesara en Samos en 1663; despois, frei José volverá rexer a abadía durante dous mandatos consecutivos (1693-1697 e 1697-1701), aos que se sumará
unha cuarta elección en 1713 que se interrompe coa súa morte, en xuño de 171414. Ambos os dous
beneditinos, desde o propio mosteiro, pero frei Anselmo ademais desde os cargos relevantes que
desempeñou despois da súa marcha –como Xeneral da Orde (1697-1701) e como abade de San
Martín de Madrid15–, puxeron todo o seu empeño na construción de edificios de nova planta que
supuxeron ampliar notablemente o soar monástico16. Este ambicioso proxecto foi consecuencia
das novas necesidades de culto e habitación17, pero tamén polo desexo de emular a outros centros monásticos, pois sempre un cambio de imaxe é o mellor medio de demostrar materialmente
a solvencia económica18, e o exemplo máis expresivo témolo no mosteiro de San Martiño Pinario.
Planta do mosteiro
de San Xulián
de Samos (Lugo);
en Mosteiros e
conventos, Santiago de
Compostela, 2002

E en Samos, como acontecera en Santiago, proxectouse a edificación a fundamentis dunha igrexa
e un claustro apegado a ela nun novo terreo [fig. 1]. A proposta formulada, que carrexaba a ampliación do espazo monástico cara ao nordés, estaba condicionada polo cauce do río Sarria, que
impedía levantar o novo claustro nunha disposición ortogonal con respecto ao xa existente e, polo
tanto, a nova igrexa debía tamén modificar lixeiramente a súa orientación. Esta solución adoptada –malia que custosa e complexa, como veremos– permitiu
seguir sen alteración a celebración dos cultos no renovado templo medieval, que permaneceu en pé ata
mediados do século XVIII, ao se interromper o proceso construtivo durante uns vinte anos. Isto supuxo
que a fábrica samonense non alcanzase a disposición
actual ata o último terzo do XVIII.

O LONGO PROCESO CONSTRUTIVO DA NOVA IGREXA
A documentación dispoñible referente á construción
do mosteiro de Samos é sumamente escasa, xa que
se perdeu boa parte do seu arquivo no incendio de
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1951; por iso, as principais noticias, aínda que xeralmente concisas, atopámolas nos abadoloxios
e nas actas das Visitas dos Xenerais da Congregación de Valladolid, pero existen tamén outras referencias indirectas que, canto á igrexa, levaron a unha interpretación errónea. Este é o caso do
manuscrito de frei Benito Ponte, monxe do mosteiro de Vilanova de Lourenzá que, como aparellador das obras da súa igrexa, mencionou certos problemas técnicos na capela de Santa Xertrude
“por descuido del maestro fray Juan de Samos que fue tracista de dicha iglesia en cuanto al presbiterio y crucero”, indicando deseguido que en 1734 abandonou a súa dirección “por ocupaciones que tuvo”19. Esta noticia, ao coincidir coa data que figura nunha das inscricións do cruceiro
da igrexa de Samos, levou a Plácido Arias20 a atribuírlle a súa construción a frei Juan Vázquez, mestre de obras do mosteiro, e a datala no segundo cuarto do XVIII, baseándose nas inscricións que
se aprecian nos tondos colocados sobre os retablos do cruceiro: no lado sur, COMENZOSE AÑO
1734, e sobre o retablo da Inmaculada, ACABOSE AÑO 1748.
Non obstante, a data de 1734 non se pode aceptar como a do ano de inicio, pois realmente
fai referencia ao momento en que se continúa a obra comezada case cincuenta anos atrás. Isto
reflíctese con claridade na acta da visita realizada o 31 de decembro de 1698 polo xeneral frei Anselmo de la Peña, nun momento no que estaba definido o soar que ía ocupar a nova igrexa, xa que
se ordena que se prosiga “sin interrupción la obra de la iglesia”, construíndo a capela maior e o
cruceiro e desmontando todo o terreo restante21. A lectura íntegra da cláusula demostra que se
trata dunha edificación en fase construtiva e na que xurdiran problemas técnicos:
“Otrosí, porque hauiendo traído maestros de arquitectura que reconoziesen
lo que está fabricado de la yglesia en quanto a su firmeza y conformidad
con la planta, y asimismo hiziesen inspección del sitio que ha de haurirse
para prosecución de dicha fábrica y de la capacidad de su desmonte, declararon éstos que importaba ante todas cossas discubrir y formar todo el
espazio que han de ocupar la capilla mayor y el cruzero, para que levantándose
a un tiempo todo este cuerpo vaya la obra más ligada y unida una con otra
y logre la seguridad de que se podía temer careciese haziéndola a trozos; y
consultado después con el padre abbad y padres del consexo, fue de parezer
[non obstante aquela declaración] que conbenía juntamente ir lebantando
la testera de la capilla que ha de ser de Nuestra Señora con la pilastra o boquilla en que se termina dicha testera, y arrima a la capilla mayor; atendiendo
a todo mandamos al padre abbad que concluidas las capillas de aquel lado,
de modo que se puedan tomar las aguas que han de caer al patio, aplique
todos los conatos a la herección de dicha testera y pilastra, y juntamente
a manifestar todo el sitio del cruzero y capilla mayor con la zanja que ha
de rodear vno y otro sín diuertirse a otra cossa, ni adelantar más esta de lo
referido, hasta que se vea patente y desembarazado todo aquel espazio de
suerte que se pueda edificar en todo él; y entonzes nos dará hauiso para
que constándonos estar esto así executado mandemos proseguir con la obra
por aquella parte. Y assimismo le ordenamos, que en la pilastra que está
echa, capillas y sachristía aga los reparos que preuinieron dichos maestros
ser precisos para la mayor firmeza y seguridad de uno y otro edificio”22.
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Frei Anselmo de la Peña, na súa condición de Xeneral da Orde, pero tamén como monxe e
abade que fora de Samos entre 1689 e 1693, era coñecedor da necesidade dunha nova igrexa e
de aí ese fincapé, tan específico e tan pouco frecuente, que atopamos no último mandato da súa
visita, onde xa antes se recollera un parágrafo que volvía confirmar que a fábrica monástica estaba en pleno proceso construtivo:
“Yten, porque las zimbrias de las bóbedas y estadas que se hazen para
las obras son de mucho coste, atendiendo a las muchas que esta cassa
haze y espera hazer mandamos al padre abbad y padre maestro de obras
agan que luego que se desiziesen algunas de dichas zimbrias o estadas
se recoxa toda la madera y clabazón dellas y se guarden en la parte que
fuere más a propósito para ello, para que puedan seruir en las demás
obras que se ubieren de hazer; sin que el padre abbad ni otra persona
pueda disponer que se consuman en otros usos, todo lo que mandamos
esecute assí en virtud de santa obediencia”23.
E, en principio, o desexo de frei Anselmo cumpriuse, pois as obras avanzaron sen interrupción, como se constata en actas posteriores, ao repetir a mesma orde nas dúas visitas xiradas polo
xeneral frei Benito de la Torre o 6 de decembro de 1702 e o 30 de decembro de 1704:
“Ytem, porque las zimbrias de las bóbedas y estadas que se han hecho
para la obra son de mucho coste, mandamos al padre abbad y padre
maestro de obras hagan que luego que se deshicieren algunas de dichas
zimbrias o estadas se recoje toda la madera y clauazón dellas, y se guarden en la parte que fuere más apropósito para ello, para que puedan seruir en las demás obras que se hubieren de hazer, sin que el padre abbad o otra persona puedan disponer que se consuman en otros usos;
todo lo qual mandamos se execute así en virtud de santa obediencia”24.
Non obstante, na visita do 26 de abril de 1706, realizada polo xeral frei Juan Bautista Lardito,
esa previsión da conservación das cimbras xa non se indicou, pero si se teimou sobre a necesidade
da igrexa nova e, sobre todo, mencionouse a frei Pedro Martínez como arquitecto tracista:
“Yttem, atendiendo al estado en que se halla la obra de la yglesia
nueua y la falta que haze a esta casa, hauiendo preçedido todas las
diligencias que permite la humana prouidencia en quanto a su firmeza y buen azierto, mandamos al padre abbad execute indefectiblemente lo mandado por nuestro antezesor prosiguiendo con todo
calor la obra de dicha yglesia según la planta del hermano Fray Pedro
Martínez, con todas las seguridades y condiciones que se preuienen
en dicho decreto de nuestro anteçesor dado en San Martín de Madrid a beinte de octubre de mil settecientos y tres, cuio decreto se
guardará en el archiuo, juntamente con las declaraziones de dicho fray
Pedro Martínez y de los tres maestros arquitectos de la corte, para que
en todo tiempo conste”25.
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Tendo en conta que se alude a un decreto asinado o 23 de outubro de 1703 no mosteiro de San
Martín de Madrid, do que nese momento era abade frei Anselmo de la Peña26, non semella ofrecer
dúbida que foi este quen tomou a decisión de realizar esa consulta a “tres maestros arquitectos de
la corte”, co fin de buscarlles unha solución aos problemas que presentaba a fábrica samonense.
A obra da igrexa continuou, pois o xeneral Lardito, na seguinte visita de 23 de novembro de
1708, mandou “que la obra de la yglesia se executase según la planta echa por el hermano fray
Pedro Martínez, según estaua mandado por nuestro antecesor”27. Porén, en 1711 frei Pedro Magaña, na súa visita do 15 de abril, xa non fai ningunha alusión á súa obra; e isto proba que a edificación se interrompeu, pois este mesmo xeneral, na seguinte visita ao mosteiro o 10 de novembro
de 1712, decidiu “que se prosiga la obra del claustro antiguo hasta perficionarla y enladrillarla.
Que se traiga a casa la fuente del lugar de Samos por la conveniencia de todos”28. Este cambio
no discorrer das obras da abadía samonense, que levou á paralización da nova igrexa e tamén do
claustro, motivou que por necesidades de espazo se optase por engadirlle un novo corpo ao vello
claustro regular, como despois comentaremos.
Os abondosos encargos asumidos por frei Pedro Martínez, desde 1701 ata a súa morte en 1733
no mosteiro burgalés de San Pedro de Cardeña29, fixeron inviable a súa presenza en Samos como
supervisor da obra; e por iso ésta executariase baixo a dirección dalgún experto obradoiro de cantería, quizais procedente da zona pontevedresa de Terra de Montes30 ou talvez foi algún membro
da comunidade samonense quen asumiu esa responsabilidade31, o que explicaría que, ao ser un mestre da casa, non cumprise formalizar ningún documento contractual. Pero nun determinado momento a obra paralizouse, probablemente, aínda que descoñecemos os verdadeiros motivos que levaron á súa interrupción, pola dificultade de continuala, dada a súa grande envergadura, malia que
frei Pedro Martínez adoitaba acompañar os seus proxectos cunhas condicións moi explícitas32, fachendeando dos seus coñecementos33; pero tampouco podemos descartar que os gastos xerados
desde finais da década de 1680 aconsellasen facer un paréntese que permitise que as arcas monásticas se recuperasen34. Cando as obras proseguiron en 1734, foi un mestre da casa, frei Juan
Vázquez, o que asumiu a dirección; a noticia xa citada, recollida no manuscrito de frei Benito Ponte,
de que este monxe arquitecto abandonou nesa data a dirección da construción da nova igrexa de
San Salvador de Vilanova de Lourenzá –por “ocupaciones que tuvo dicho fray Juan”– débese a que
os monxes samonenses reclamaron o seu regreso ao mosteiro, onde consta que xa en 1713 exercía como mestre de obras35, polo que non sería estraño que se iniciase nas tarefas arquitectónicas
durante a primeira fase construtiva e que agora, coa experiencia adquirida, asumise a dirección.
Chegados a este punto, cómpre lembrar dous mandatos, xa citados, recollidos polos xenerais
nas súas visitas; en primeiro lugar, o de decembro de 1698, referente aos mestres de arquitectura
que acudiran a Samos para recoñecer “lo que está fabricado de la yglesia en quanto a su firmeza
y conformidad con la planta, y asimismo hiziesen inspección del sitio que ha de haurirse para prosecución de dicha fábrica y de la capacidad de su desmonte; e en segundo lugar, o de novembro
de 1708, indicando que la obra de la yglesia se executase según la planta echa por el hermano
fray Pedro Martínez, según estaua mandado por nuestro antecesor”. Cómpre analizar ambas as
puntualizacións tendo en conta o complexo que resultaría o proceso construtivo, pola notable diferenza de altura existente entre o terreo no que se estaba levantando a igrexa e a do novo espazo
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Sección transversal
da igrexa e o claustro
do mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo);
en M. Durán, La real
abadía de Samos,
Madrid, 1947

claustral, que mantén o nivel do outro e da antiga igrexa, de modo que se accede ao templo desde
o primeiro andar do claustro. Esta desigualdade de nivel esixiu construír unha infraestrutura36 [fig.
2] que no corpo lonxitudinal repite a división das tres naves; e ese desnivel e a solución adoptada,
que se reflicte claramente na sección transversal do mosteiro, requirían para a súa execución a
dirección dun experto mestre de obras.
Da segunda etapa construtiva non quedou constancia
nas actas das visitas, ben porque os xenerais delegaran en comisionados que se remitían ao disposto en visitas anteriores37,
ou quizais porque era un mestre de obras da casa quen asumía a dirección dunha obra xa iniciada. Pero as inscricións xa
mencionadas do cruceiro constatan o seu inicio en 1734 [fig
3] e o seu final en 1748, data que coincide coa inauguración
da igrexa, o 11 de xullo, festividade de san Bieito38.

Detalle do remate
pétreo do retablo de
san Bieito. Mosteiro
de San Xulián de
Samos (Lugo)
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A continuación das obras, sendo abade frei Antonio de Rivera (1733-1737)39, foi en parte posible pola axuda económica
dun singular beneditino vinculado á casa, frei Benito Jerónimo
Feijoo, quen –coñecendo o interese que demostrara pola
igrexa samonense frei Anselmo de la Peña, durante cuxo abadiato profesara en 169040– decidiu
destinar a Samos, para que “pudiese proseguir la fábrica de su nueva iglesia, el uso de todo el útil
que podrán producir todas las reimpresiones de sus escritos”; así o recolle en 1743 o seu amigo
o beneditino frei Martín Sarmiento, despois de sinalar que esta abadía lucense “está casi fabri-

cando Iglesia nueva”41; aínda que tamén ese apego do padre Feijoo por Samos e o seu desexo de
rematar a nova igrexa foi mencionado polo padre Eladio de Nóboa na oración fúnebre pronunciada en 1765:
“El producto de sus obras literarias […] fue dividido entre Dios, y sus
Pobres: lo que no entró en poder de estos, lo consagró a Dios sobre esse
Altar a cuyos pies postrado havía hecho el solemne sacrificio de su Profesión. Considerando, que el antiguo Templo de este Monasterio caminaba a su ruina con los muchos siglos, que contaba, ha sido el Zorobabel, que con sus consejos, puso los cimientos de este Templo en
el que adoramos al Señor: Exhortó, y animó los Abades a esta obra, que
excedía las fuerzas de el Monasterio, y logró sus deseos. Con el producto
de sus fatigas es el Zorobabel, que ha de concluir la fábrica y adornar
los Altares. Para la conclusión del Templo [imposible sin este socorro],
para su adorno, para el Culto de Dios en el sitio, en que logró ser admitido Religioso, para obsequio de los Santos, que invocó Testigos de
su Profesión, cedió los Privilegios que tenía para reimpresión de sus
Obras hace treinta años; sin que su producto pueda tener otro destino,
dirigido por este Monasterio”42.
As dúas citadas expresións do padre Sarmiento, escritas en 1743 –“casi fabricando iglesia nueva” e “proseguir la fábrica de su nueva iglesia”–, aluden indiscutiblemente á continuación dunha obra principiada tempo atrás e na que nese momento se debía estar traballando con empeño.
A igrexa segue a tipoloxía xesuítica de planta de cruz latina, inscrita nun perímetro rectangular
do que sobresae lixeiramente a capela maior; unha solución que, pola súa adaptación ás necesidades conventuais, era moi frecuente nesta época, posto que permite dispor nas súas naves laterais dun certo número de altares, neste caso os dous que franquean a capela maior e mais os
situados nos catro tramos do brazo lonxitudinal, pois o último corresponde xa á base das torres
da fachada; o presbiterio, coa súa maior profundidade, posibilita o solemne desenvolvemento dos
cultos, mentres que aos pés da nave central se dispuña unha tribuna asentada sobre unha bóveda
de canón rebaixada [fig. 4]. A distribución espacial é común á doutros templos monásticos galegos, pola contra resulta estraño nunha obra proxectada a finais do XVII o clasicismo austero da
súa articulación, claramente resaltado polo contraste da pedra cos muros encalados; unha solución que, aplicada na primeira fase construtiva, cumpriu manter pola lóxica unidade harmónica.
Pero ese resultado –que no seu día chamou a atención de Bonet Correa e que o levou a considerar esta igrexa como un claro exemplo de cómo se mantén o clasicismo en pleno século XVIII43–
explícase desde o contexto castelán no que se formara frei Pedro Martínez44. E non é tanto a sobriedade das súas pilastras de orde toscana e fuste caixeado, como o desenvolvemento do entaboamento –que non acusa creba ningunha, en correspondencia cos soportes, algo adoito en Galicia desde a xeración de Domingo de Andrade– e a súa rectilínea cornixa, sobre denticulado, que
só avanza lixeiramente nos machóns do cruceiro. Esa mesma contención atopámola no sinxelo
xogo de molduras dos arcos impostados de acceso ás capelas laterais, talla que desaparece por com155

Nave central
da igrexa. Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

pleto nos arcos das tribunas45. Nas naves laterais, ao ser a súa altura inferior e ter que respectar
o ritmo que marcan os grandes piares, a separación dos tramos resolveuse con pilastras xeminadas de fuste retundido, que enmarcan os arcos das catro capelas fornelas.
O sistema de cuberta da nave central é de bóveda de canón, reforzada por faixóns e furada
no seu arrinque por vans de medio punto en cadanseu tramo; o que a diferencia é a solución casetonada, que recorda a da igrexa de San Martiño Pinario, pero aquí en Samos, co contraste do
encalado co reticulado pétreo. Nos eixes laterais, onde o ritmo dos tramos o marcan faixóns dobres, atopamos medias laranxas rebaixadas sobre trompas, cubrindo as dúas capelas que comunican co presbiterio, mentres que as que franquean a nave principal se cobren con bóvedas de
aresta reforzadas por catro nervios [figs. 5 y 6 ].
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Cruceiro da igrexa.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

No cruceiro, asentada sobre trompas46, álzase a media laranxa, cuxo intradorso, que volve ser reticulado, está
dividido en oito plementos por nervios
grosos [fig. 7]; pero, na cúpula, a riqueza decorativa resérvase ao seu anel,
que ademais do denticulado similar ao
da cornixa que percorre todo o interior
da igrexa presenta unha serie de entalles afundidos que alternan con ménsulas dispostas nun ritmo alternante:
dous, franqueando un resaltado florón,
en correspondencia vertical cos nervios, e unha, nos espazos intermedios,
en eixe cos vans abertos no arrinque da
cúpula. Estes oito óculos e as fiestras
dos testeiros do cruceiro asolagan de
luz esta antesala presbiterial, o espazo
máis ornamentado do templo.
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O complemento decorativo habitual nas igrexas galegas do pleno Barroco, no caso de
Samos, atopámolo só en lugares puntuais: no xa citado anel da cúpula47; no enmarque dos tondos que coroan os marcos pétreos dos retablos do cruceiro, como puntos de reclamo visual
onde se recorda o inicio e o final da obra dirixida por frei Juan; nas ménsulas dos balcóns voados do cruceiro [fig. 8], que comunican coa tribuna da nave principal ou coas estancias existentes sobre as capelas que franquean o presbiterio48; e nas placas das dúas pilastras que na
nave central foron truncadas para facilitar a disposición do cadeirado de coro que ocupou ese
espazo ata a reforma de 196749. Todos eles son puntos nos que se traballou baixo a dirección
de frei Juan Vázquez e que, non obstante, non afectaron á visión xeral do seu interior, que
resulta diferente ao doutras igrexas abaciais galegas como as de Celanova, Poio, Sobrado ou
Vilanova de Lourenzá.
As solucións que presenta o último tramo da igrexa samonense fan pensar que non foi proxectado así por frei Pedro Martínez, polo tanto deberon ser arbitradas por frei Juan Vázquez. Este
cambio faise evidente xa no seu arrinque nas dobres columnas xeminadas e apegadas sobre as
que se voltea a bóveda rebaixada da tribuna do coro alto, pero sobre todo na súa parte alta, como
se ve na drástica interrupción do entaboamento que percorre e unifica o resto do interior do templo [fig. 9]. Pero, sen dúbida, o máis sorprendente neste sobrio espazo clasicista é a bóveda nervada que cobre o tramo do coro alto, en claro contraste coa bóveda de canón casetonada [fig.
10]; tendo en conta que este tramo non se puido levantar ata que se derribou a igrexa medieval, probablemente nese momento decidiuse aproveitar a bóveda do vello coro alto50 para así poder reutilizar as caixas dos órganos51 que foran realizadas coincidiendo co período en que a fábrica do novo templo estaba paralizada52; pero esa decisión quizais se tomou no momento en que
os muros xa acadaran a altura dos arcos de descarga, o que explicaría o seu desaxuste respecto
ao arrinque da bóveda nervada e o lixeiro recorte lateral que cumpriu facer nas caixas dos órganos
[fig. 11], algo que, desde a nave principal, o espectador non só non chega a percibir senón que
as nervaduras semellan dialogar co marco do gran van circular da fachada, que recorda os rosetóns medievais53.
Desde o exterior a igrexa acusa, co xogo dos seus volumes cúbicos, as maiores proporcións
tanto no ancho como no alto da súa nave central, con respecto ás laterais, definindo visualmente
co cruceiro, de iguais dimensións, unha cruz latina sobre a que destaca a cúpula, co seu perímetro octogonal –que oculta a semiesfera do seu intradorso, como é adoito nos templos galegos–
e coroada por una falsa lanterna. A súa claridade volumétrica engade o emprego dominante de
cachotería de lousa, e reserva a cantería para esquinais, marcos de vans e, por suposto, para a
fachada, como principal centro de atención do exterior.
Mentres que no interior da igrexa a harmonía esixía continuar coa simplicidade articuladora
da traza de frei Pedro Martínez, na que só se introduciron, como xa indicamos, cambios puntuais,
na fachada o vocabulario formal é diferente54, pois acusa a influencia dos dous principais arquitectos galegos do momento, Fernando de Casas e Simón Rodríguez, cuxas obras compostelás tivo ocasión de coñecer frei Juan, polo menos cando en 1726 acudiu a Santiago chamado polos monxes de San Martiño Pinario, pero ademais consta a súa relación con Lucas Ferro
Caaveiro a comezos da década de 173055.
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Non obstante, consideramos que frei Pedro Martínez, no seu proxecto, contemplaría algún
deseño para a fachada [fig. 12] que arbitrara unha solución para resolver a notable diferenza de
nivel entre o exterior e o pavimento da igrexa, un problema que quizais exixiu unha reflexión e
demorou a construción do último tramo da igrexa e con el, a fachada, aínda que isto non impediu
que a igrexa fose inaugurada o 11 de xullo de 174856,
pois –como consta noutros procesos construtivos eclesiais– habilitouse posiblemente un peche provisional
do corpo de naves. Pero a obra da fachada viuse afectada pola morte de frei Juan Vázquez en 176157; quedou coas súas torres sen rematar e coa canle central privada do seu coroamento; a escalinata –construída en
1779, segundo unha inscrición– responde xa a unha linguaxe distinta.

Fachada da igrexa.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo).
[Autora da fotografía
Carolina Casal]

Como consecuencia da non plasmación íntegra do
proxecto, a fachada carece da esvelteza que as súas proporcións facían esperar, sobre todo tendo en conta a súa
localización afundida, algo que frei Pedro Martínez debeu tratar de corrixir elevando notablemente as naves da
igrexa con relación cos espazos claustraies. Esa diferenza de alturas explica a súa estraña solución articuladora, pois mentres o arrinque das torres segue o nivel de
terra dos claustros, en cambio na canle central respéctase o máis elevado do templo; esta diferenza fixo imprescindible a escalinata exterior. O seu deseño deriva,
evidentemente, dunha solución de compromiso, pero na
estruturación do seu primeiro corpo sorprende a robusteza das pilastras caixeadas do corpo de base das torres
fronte ás columnas dóricas xeminadas, sobre altos plintos, que franquean a porta e a fornela presidida por san Bieito58. No segundo corpo, quizais xa non
levantado totalmente baixo a dirección de frei Juan Vázquez59, a solución de columnas dobres repítese tanto no corpo de campás como na canle central, enmarcando o grande óculo circular que
lles dá luz ao coro alto60 e ás fornelas dos santos patróns do mosteiro, san Xulián e santa Basilisa61.
A carencia dunha harmonía articuladora entre os dous corpos tentouse paliar con solucións
decorativas que seguen os gustos dezaoitescos dominantes en Galicia. Nesa liña atópanse os enmarques dos dous vans que furan o primeiro corpo das torres, onde as diminutas e moi recurtadas placas que aparecen baixo os marcos das ventás recordan xogos similares aos que atopamos
en obras deseñadas por Fernando de Casas; tamén nos leva ao seu contorno o enmarque dos óculos ovalados, que en certa maneira evoca os que, a modo de acróteras, rematan os marcos pétreos
dos retablos do cruceiro, aínda que na fachada as formas en C se presentan envoltas en acantos
que parecen querer suxerir deseños xa de certo gusto rococó. Así mesmo, o recordo das singulares solucións de Simón Rodríguez xorde nas esferas que nas columnas do corpo de campás se interpoñen entre o capitel e o entaboamento62.
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Pero na fachada de Samos esa mestura de motivos decorativos –que outros monxes arquitectos, como frei Manuel de los Mártires ou frei Plácido Iglesias, estaban empregando polas mesmas datas– altérnanse con outros que semellan retomar os repertorios formais derivados dos tra-
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tados manieristas dos Países Baixos, que frei Juan puido consultar directamente, malia que tamén
é posible que se inspirase nos retablos realizados por Francisco de Moure no primeiro terzo do
XVII e que aínda hoxe se conservan nas naves laterais desta igrexa samonense; isto podémolo
comprobar comparando o enmarque do retablo de María Madalena co da fornela que na portada
preside san Bieito [figs. 13 y 13 bis], complementada aquí coas recorrentes volutas restadas do
Barroco, rematadas co clasicista pináculo de pirámide e bóla. Pero a ese mismo minucioso repertorio formal nórdico remítennos ademais tanto os óvalos e rosetas que actúan de métopas no
friso, como tamén as citadas esferas que se superpoñen ao capitel das columnas do segundo corpo
das torres; e para este último recurso, tanto frei Juan Vázquez como Simón Rodríguez atoparían
a súa inspiración nos tratados de arquitectura de Wendel Dietterlin e Jan Vredeman de Vries63,
onde figuran en diversos gravados esveltos pináculos apoiados sobre catro esferas. Temos así na
igrexa abacial samonense un exemplo máis de como en Galicia, o mesmo que noutros ámbitos
peninsulares, os citados tratadistas nórdicos influíron tanto nos mestres clasicistas como nos do
pleno século XVIII.
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No corpo de campás das torres da fachada de Samos cómpre salientar igualmente a forma cóncava de resolver os seus ángulos, co fin de enriquecer o movemento do entaboamento, así como
a maneira de enlazar as torres co muro que pecha a nave central da igrexa, mediante un chafrán
rematado en vieira [fig. 14], un recurso que tamén atopamos na igrexa do mosteiro de San Xoán
de Poio e cuxa orixe, en ambos os casos, ben puidera estar na cuncha da fachada do Tesouro da
catedral de Santiago, realizada en 1705 baixo a dirección de Simón Rodríguez, durante o breve
período en que exerceu como aparellador da fábrica catedralicia en ausencia de Domingo de Andrade64; isto é, unha vez máis comprobamos que está a traballar en Samos un monxe arquitecto
que busca referentes, sobre todo, en obras do Barroco compostelán do dezaoito. Aínda que só se
chegou a construír o primeiro corpo de campás, é evidente que o proxecto tivo que contemplar
un segundo corpo de volume máis reducido, rematado por un cupulino que, seguindo o referente
de obras de Simón Rodríguez, imaxinamos puidera ser similar á torre campanario que, formando parte dun ciclo mariano, figura no remate do retablo da Inmaculada, realizado contra 175065,
nunhas datas nas que se estaba a traballar na fachada [fig. 15].
Outro elemento articulador que se pode observar na fachada desta abacial lucense é a cornixa
que remata o seu primeiro corpo, pois, malia que se crebra, avanzando en correspondencia vertical cos soportes articuladores, non obstante, visualmente, produce a impresión de que discorre
de modo continuado, impondo unha liña horizontal; e isto fai perder a autonomía vertical do eixe
central que atopamos en fachadas eclesiais como as dos mosteiros de Sobrado ou de Vilanova de
Lourenzá; ese efecto resulta de facer coincidir a base do frontón, que remata a fornela de san Bieito, non só coa liña da cornixa senón mesmo co seu voo. E este recurso, que puidera ser consecuencia da influencia dun posible proxecto de frei Pedro Martínez, sería xustificable no seu círculo de formación e no último terzo do XVII, pero xa en pleno século XVIII resulta claramente
arcaizante, ou ben é unha proba máis do criterio ecléctico de frei Juan Vázquez.
As torres, no seu primeiro corpo, avanzan lixeiramente para permitir encaixar, na banda central
da fachada, a escalinata; esta organízase partindo dun único tiro inicial, que se abre en dous tramos
laterais que, despois de dous descansos, volven a confluír nunha meseta, para enlazar coa terraza
que nos sitúa á altura da porta de acceso á igrexa. A solución do seu desenvolvemento lembra, como
indicaron Durán e Bonet66, a de escalinata da fachada do Obradoiro, realizada por Ginés Martínez,
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aínda que a de Samos, ao ser menor a altura a salvar, ten só
dous rampas paralelas, fronte ás tres da escaleira catedralicia;
a semellanza é evidente, pero esta formulación na abadía samonense lévanos a pensar que frei Pedro Martínez puido ter
deixado algún deseño inspirado na solución bramantesca que
Diego de Siloe materializou na Escalera Dorada da catedral
de Burgos67, polo que o referente directo, tendo en conta a orixe do mestre beneditino, máis que na escaleira compostelá puidera estar na burgalesa; ademais, como esta, a de Samos presenta un tramo de arrinque cuns chanzos de desenvolvemento
curvo que rebordan a caixa da escaleira, algo que no Obradoiro
non atopamos, ao ter que contemplar o acceso á chamada “catedral vella”; aínda que no caso de Samos son só cinco os chanzos do tramo inicial que levan ao primeiro relanzo, non obstante o engano barroco acádase acrecentándose opticamente a entrada68. O resultado deste desenvolvemento, que tenta infundir un certo carácter monumental, quedaría revalorizado cunha balaustrada pétrea, semellante á que remata
o primeiro corpo das torres, que quizais fose a prevista, e non co peche macizo realizado en 1779,
segundo reza a inscrición, e os sinxelos remates esféricos.
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A SANCRISTÍA E A STATIO OU SIGNO
Detrás da capela maior levántase a sancristía, á que se accede a través da statio ou signo, estancia
rectangular que comunica coa nave da Epístola e coa planta principal do claustro de Feijoo. A súa
localización, con respecto á igrexa, nun espazo que alcanza o aliñamento da fachada oriental do
citado claustro, indica que este foi o lugar previsto no proxecto de frei Pedro Martínez. A súa construción iniciouse ao mesmo tempo que a cabeceira do novo templo, como se recolle na Acta da
Visita do Xeneral frei Anselmo de la Peña, que lle ordenou ao abade frei José Laguna “que en la
pilastra que está echa, capillas y sacristía haga los reparos que previnieron dichos maestros por ser
precisos para la mayor firmeza y seguridad de uno y otro edificio”. Isto confirma que, nese momento
–o 31 de decembro de 1698–, a obra da sancristía, xunto co presbiterio e as capelas que o franquean,
acadara unha certa altura. Aínda que nas Actas non se volve mencionar explicitamente a sancristía, a súa construción debeu seguir un ritmo paralelo ao da igrexa, coa correspondente paralización,
sendo frei Juan Vázquez quen a continuou e rematou69. Temos pois unha proba máis dunha edificación planificada, no tocante á distribución de espazos, desde o seu inicio durante o mandato
de frei José Laguna, pero terminada baixo a dirección do mestre de obras samonense.
O espazo interior da sancristía configúrase a modo de rotonda oitavada, sobre a que asenta directamente a cúpula [fig. 16]; ábrense a ela –salientando a súa centralidade– oito espazos, a modo
de profundas fornelas trapezoidais, que acollen a caixonería, agás o situado fronte ao tramo de acceso, onde se dispón o retablo relicario. Esta distribución espacial non se acusa ao exterior, que
se presenta como un corpo de perímetro cuadrangular que lle serve de base ao octógono envolvente
da cúpula, xerando un xogo de volumes que, de xeito escalonado, enlaza cos da propia igrexa e remata na falsa lanterna da cúpula do cruceiro.
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A súa solución tipolóxica difire da que ofrecen outras sancristías galegas da súa época70. A perfecta disposición radial dos espazos secundarios, acadada pola solución trapezoidal dos piares, responde ao traballo dun arquitecto cunha sólida formación como frei Pedro Martínez. Por iso, cómpre buscar modelos na zona de Castela, de onde procedía71, pero tamén ter en conta que os
antecedentes remotos desta tipoloxía se atopan en Italia, algo que expresaría os ideais deste arquitecto beneditino e o seu coñecemento de tratados arquitectónicos, entre os que cabería lembrar o de Sebastián Serlio, con diversos modelos de espazos centralizados; pero tamén é posible
que coñecera, a través de gravados soltos, proxectos como o de Miguel Anxo para San Giovanni
dei Fiorentini de Roma, o de Longhena para Santa María della Salute de Venecia ou, por citar unha
obra máis próxima no tempo e no espazo, o proxecto de 1681 de Carlo Fontana para o santuario
de Loyola, obra na que interviñeron diversos arquitectos, entre eles o propio Pedro Martínez72.
A probabilidade de que a sancristía fose rematada baixo a dirección de frei Juan Vázquez corrobórase pola notable semellanza que existe entre as cúpulas da igrexa e a sancristía: o anel presenta un ritmo e configuración similares nas súas ménsulas; e no seu intradorso repítese o mesmo
tipo de nervios e de falsos casetóns. Só difire o sistema de iluminación, pois mentres na da igrexa
se abren óculos en cada un dos seus panos, en cambio na sancristía recórrese só a vans rectangulares alternantes, dado que aquí a iluminación se completa coa lanterna, inexistente na cúpula
da igrexa, e cos vans abertos en catro dos absidiolos trapezoidais; podemos salientar a orixinal solución de tres dos ángulos da sancristía, cortados externamente en chafrán, onde se abre una estreita ventá que amplía o seu derrame cara ao interior73.
Se a comparación de ambas as cúpulas nos sitúa entre os anos de 1734 e de 1748, a este
mesmo momento nos levan tamén outros detalles, como os marcos acodados das fiestras da cúpula, o xogo de molduras dos arcos ou o fuste retundido dos piares; ademais, os relevos dos sobrazos das arcadas –representando o Salvador entre as virtudes cardinais e teologais– responden
tamén a criterios de mediados do XVIII.
A statio ou signo ocupa un espazo rectangular, que é como unha prolongación da nave lateral da Epístola, cuxo ancho repite; é o lugar onde, seguindo un costume monástico, a comunidade
se reune antes dos oficios litúrxicos e inicia procesionalmente a entrada ao templo74; de aí a súa
condición de espazo distribuidor ao que os monxes acceden desde a planta principal do claustro
para se dirixir á sancristía e á igrexa.
A estancia divídese en catro tramos cubertos con bóvedas de crucería, cuxo deseño estrelado
deriva do dos corredores do corpo baixo do claustro das Nereidas e son consideradas procedentes do “ante-signo antigo” ou do “claustriño da cámara”, obra realizada en época de frei Mauro
de Vega (1633-1637)75, que sería demolida no momento en que se derribou a igrexa antiga. Polo
tanto, estamos ante unha reutilización semellante á que mencionamos na bóveda nervada do coro
alto da igrexa e remontada polo mesmo mestre, como reflicten as ménsulas gallonadas nas que
apoian os nervios de ambos os abovedamentos.
Na statio, nun dos seus lados curtos, o situado fronte á porta que comunica coa igrexa, atópase
a fonte purificadora, habitual nestes espazos monásticos, que é un exemplo máis dese reaproveitamento de pezas anteriores que atopamos en distintos puntos do mosteiro76. Neste caso, configúrase unha fonte con elementos quizais de distinta procedencia pero dunha época que nos remite
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a comezos do XVII, tanto polo deseño ovalado do escudo como polas formas enroscadas que o envolven ou as que rodean os mascaróns laterais; o mesmo acontece co florón que centra a fronte
baixo a pía, o relevo do Salvador do frontón semicircular avolutado ou as cabezas de anxiños. Xa
na segunda metade da década de 1950, os entrepanos dos lados longos da statio enriquecéronse
cos murais que representan escenas da vida de Cristo, realizados polo pintor catalán Juan Parés77.

OS ESPAZOS COMUNITARIOS
O claustro de Feijoo
En Samos consta a existencia, polo menos desde finais do século XVI, dos claustros, o regular e
outro de menores dimensións. En 1733, no abadoloxio conservado no arquivo do mosteiro de Santo
Domingo de Silos recóllese que frei Miguel Sánchez (1618-1621) “perficionó los claustros antiguos” e que anos despois, sendo abade Mauro de Vega (1633-1637), se fixeron “dos paños de el
claustro alto viejo, el claustrillo de la cámara antigua”78.
Cando a finais do XVII os monxes decidiron construír unha nova igrexa, esta formulouse conxuntamente coa dun claustro que, pola súa situación, pasaría a se converter no novo claustro procesional [fig. 17]. Na documentación, aparece citado como “claustro de la cámara”79 ou “claustro nuevo”, e hoxe coñécese como claustro grande ou claustro do padre Feijoo, polo monumento
coa súa efixie que o centra, tallado polo escultor Francisco Asorey80. As referencias das actas de
visitas, do manuscrito perdido de 1723 e outras do abadoloxio de 1733, deixan constancia de que
se traballou paralelamente na nova igrexa e no novo claustro. Así, o manuscrito de 1723 sindica
que o abade frei José Laguna, durante o seu primeiro cuadrienio (1685-1689), fixo “tres paños
del claustro nuevo”81; pola súa vez, o abadoloxio recolle que o citado abade, no período correspondente ao seu primeiro mandato, “hizo el paño de el claustro de la cámara”; que co seu sucesor, frei Anselmo de la Peña (1689-1693), acabouse de “perficionar el paño de el claustro de la
cámara que dejó imperfecto su sucesor”; e que nos dous mandatos consecutivos de frei José Laguna (1693-1701) fíxose “asta el tercero paño de el claustro nuevo”82. O termo “pano” é pouco explícito, xa que se pode entender como tramo, aínda que aquí equivale a lenzo, pois das citas do
abadoloxio se deduce que a edificación claustral comezou polo corredor sur, correspondente á cámara abacial, e continuou polos lados leste e norte. Foi xa que logo en tempos do abade Anselmo
cando se rematou “o pano” onde se situou a cámara abacial [fig. 18], unha estancia na que aínda
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se conserva unha cheminea francesa de formas que corresponden a ese momento; este corredor
sur, ao ser o máis próximo ao río, levantouse nun terreo que non esixía o traballo de desmonte
que si cumpriu noutros puntos, de aí que fose o primeiro en se construír. Neste lenzo, ademais
da cámara abacial, co seu balcón voado con vistas ao río, atopábanse a hospedería83 e tamén a que
fora a “entrada principal del Monasterio”, á que, como menciona Castro en 1912, se “tenía acceso por un puente, de cuya fábrica se ven todavía algunos vestigios”84.
A interrupción da fábrica da igrexa levou parella a do novo claustro. Como xa indicamos, as
obras paralizáronse contra 1710, ben por problemas técnicos xurdidos a raíz de deixar a dirección
frei Pedro Martínez, polas súas ocupacións, ben pola falta dun mestre experto a pé de obra, aínda
que tampouco se poden desbotar causas económicas. Esta interrupción
obrigou –por necesidades de habitación– a engadirlle un novo corpo ao
claustro regular, como despois veremos.
A obra do claustro grande continuouse ao mesmo tempo que a da
igrexa, pero non se puido rematar ata que, trasladado o culto ao novo templo, se derribou o antigo85, que ocupaba o espazo do actual lenzo occidental;
de maneira que este corredor foi edificado durante o primeiro abadiato de
frei Vicente Marín (1757-1761) xunto coa actual portería86, baixo a dirección de frei Juan Vázquez, que faleceu en 1761.
Polo tanto, no dilatado proceso construtivo do claustro de Feijoo cómpre ter en conta a intervención de dous arquitectos, o mesmo que na igrexa,
se ben no claustro a lóxica unidade harmónica das súas fachadas se impuxo
e frei Juan Vázquez respectou a articulación proposta por frei Pedro Martínez87, aínda que tamén empregou solucións puntuais, como a bóveda de
canón con falsos casetóns, semellante á da nave principal da igrexa, que
cobre o portal da portería.
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Trátase dun claustro de considerables dimensións88, cuxas fachadas se
articulan con pilastras dóricas, alzadas sobre altos pedestais, que unifican
os seus dous primeiros corpos; son pilastras de fuste retundido, que se antepoñen a un leve resalto, animando a superficie mural. Cada tramo no
corpo inferior está furado por un amplo arco de medio punto moldurado e impostado, pechado
por un baixo peitoril, agás o van central de cada un dos corredores; mentres que no segundo corpo,
máis pechado, só se abre unha ventá con montante. O entaboamento redúcese a unha cornixa
voada, salvo nos puntos correspondentes ás pilastras articuladoras, onde o seu completo desenvolvemento se resolve creando un escalonamento en tres planos que enriquece, sobre todo, a visión das fachadas desde un punto lateral [fig. 19]. Ata aquí chegaba a proposta do proxecto de
frei Pedro Martínez –o terceiro corpo engadiuse en data posterior– e cabe supor que sobre a cornixa presentaría orixinalmente, como remate, uns pináculos en correspondencia coas pilastras, seguindo unha solución habitual en fachadas claustrais articuladas por unha orde xigante89.
A decisión de levantar o corpo superior puido tomarse por necesidades de espazo90 durante os
anos en que exercía como mestre de obras do mosteiro frei Juan Vázquez, cando se estaba pechando
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o claustro polo lado oeste; aínda que o máis probable é que este último corpo se engadise anos despois, unha vez descartada a posibilidade de construír un novo claustro, pois, de feito, na traza do
Archivo Histórico Nacional, que despois mencionaremos, só se reproducen dúas plantas.
No último corpo, os seus tramos están tamén separados por pilastras de fuste retundido, que
queren imitar as principais, malia que o patrón empregado xa non é o mesmo; en cada un dos tramos ábrense dous arcos de medio punto apoiados en columniñas de orde xónica91. A elevación
deste corpo semella estar condicionada polas ventás da nave da igrexa, que, obviamente, non podían ser tapiadas; e ese límite de altura explica tanto o feito de que os arcos non acaden a total
curvatura dun medio punto, como a ausencia dunha cornixa de remate. Polo tanto, consideramos
que foi o corpo alto do antigo claustro regular o que serviu de modelo, e non
ao revés, como tradicionalmente se pensaba. Esta proposta carrexaría que ata
a primeira década do século XVIII os dous claustros terían só dous corpos de
altura, nese momento engadiríaselle o terceiro corpo ao chamado claustro das
Nereidas e, posteriormente, ao claustro de Feijoo, igualándose entón de novo
os seus volumes.
Se sinxela é a articulación das fachadas do claustro, máis o é a das súas galerías; os tramos da planta baixa cóbrense con bóvedas de aresta en cachotería encalada, o mesmo que os muros que a perimetran, animados hoxe con distintos relevos e pezas procedentes de anteriores obras92. Na primeira planta os
muros sérvenlle de soporte a un ciclo pictórico sobre a vida de san Bieito, realizado despois do incendio de 195193, que quizais substituíu os lenzos queimados no sinistro, recuperando así o costume de lembrar os monxes, a través
de imaxes, as pasaxes máis importantes da vida do fundador da orde. Esta narración –que comeza coa escena do nacemento de san Bieito, no ángulo desde
onde se accede ao signo– sucédese adaptándoa aos entrepanos que nas pandas deixan as distintas portas, pero tamén se estende ao corredor que comunica a panda sur do claustro de Feijoo co das Nereidas; e aquí, nesta zona, que
se corresponde coa da antiga mordomía, salienta o marco dunha porta [fig. 20],
que coincide coa pasaxe que representa a anxos e monxes salmodiando, e para
a que, quizais polo lugar en que se atopa, frei Juan Vázquez aplicou un deseño
propio, pois o seu enmarque –de perfil mixtilíneo e cun certo xogo de molduras– encaixa dentro
da linguaxe decorativa vixente en Galicia nos anos centrais do XVIII, e por iso se diferencia claramente do marco das demais portas alinteladas.
A clarificadora proposta articuladora deste claustro fainos lembrar a valoración que Otto Schubert fixo de frei Pedro Martínez, ao consideralo como o arquitecto que, adiantándose ao seu tempo,
foi “el primero en retroceder desde el churriguerismo al vitruvianismo”94. De aí que a obra proxectada en Samos polo mestre burgalés –cando tiña pouco máis de vinte anos, pois nacera en
1675– nada teña que ver co que en Galicia, polos mesmos anos, estaban a facer Domingo de Andrade e outros mestres da súa xeración; non en van, segundo recolle Ceán, frei Pedro Martínez
–no manuscrito titulado El curioso arquitecto– se declara defensor da arquitectura grecorromana
e censura nos arquitectos modernos o emprego de columnas salomónicas, estípites e demais adornos ridículos95.
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A situación deste claustro, apegado á igrexa e comunicando co antigo claustro regular, fai que externamente –ademais da sinxela portada monástica– só sexan visibles dúas da súas fachadas, a que bordea o río e a nordeste. Nelas, o
mesmo que nos exteriores da igrexa e da sancristía, empregouse a cachotería de
lousa vista, habitual na zona. A distribución de vans –alterada na intervención posterior ao incendio, como reflicten fotografías anteriores– réxese por criterios de
funcionalidade; dominan as habituais ventás con montante, dezaoitescas, pero inclúen tamén balcóns voados, como o do torreón angular e, sobre todo, o da fachada
que mira cara ao río e abrangue os cinco vans que lle dan luz á ampla estancia
que foi antiga cámara abacial [fig. 21]. Na fachada nordés só cabe mencionar a
porta de carros, comunicada cos antigos celeiros; unha sinxela porta alintelada franqueada por pilastras de fuste retundido –a mesma solución empregada nas pilastras articuladoras da igrexa e do claustro grande– e rematada por un frontón
roto que lle dá cabida ao escudo de Carlos V, coa aguia bicéfala coroada; unha
peza reutilizada, o mesmo que os dous escudos de campo ovalado que o franquean,
correspondentes aos brasóns do mosteiro de Samos e da Congregación de Valladolid.
A fachada monástica, que mira cara ao oeste, segue o aliñamento que marcan as bases das
torres da igrexa, pero queda relegada a un posto secundario tanto pola súa menor altura, pois mantén a dos edificios claustrais, como polo acoutamento do espazo do adro abacial xerado pola construción do corredor levantado, en parte, no terreo que ocupaba a igrexa medieval. Trátase, polo
tanto, dunha fachada carente de pretensións monumentais, cuxo muro se anima coa distribución
simétrica de vans alintelados con sinxelos marcos acodados, mentres que, no último corpo, tres
óculos ovalados pretenden establecer un enlace visual coa fachada eclesial; a porta, tamén alintelada, enmárcase con estreitas pilastras de fuste retundido e rematadas por pináculos de pirámide e bóla que, pola súa vez, tratan de emular os que franquean a fornela de san Bieito.

NOVAS INTERVENCIÓNS NO CLAUSTRO DAS NEREIDAS
Este claustro, coñecido tamén como claustro gótico, polas bóvedas de crucería dos seus corredores,
ou das Nereidas, pola fonte que o centra, presenta tres corpos que se corresponden a outros tantos momentos diferentes96. A construción do corpo baixo iniciouse durante o abadiato de frei Lope
de la Barrera (1562-1563) e rematouse en 1582; uns cincuenta anos máis tarde, sendo abade frei
Mauro de la Vega (1633-1637), construíronse dous lenzos do segundo corpo.
Neste espazo claustral, cando aínda estaba configurado con só dous corpos, durante os últimos anos do século XVII, en tempos do abade frei José Laguna, se levaron a cabo certas obras;
así, na planta baixa do corredor oeste, onde se atopa o refectorio dos monxes, consolidouse o seu
abovedamento, como se constata na inscrición gravada nunhas das súas claves, “1694”, e ampliouse o seu espazo, a xulgar polo lugar en que se atopa a citada inscrición e pola situación descentrada do púlpito. Ao lado norte deste refectorio sitúase a actual cociña do mosteiro, que no
seu día foi refectorio de legos; unha estancia cuxos tramos se cobren con bóvedas de aresta que,
polos casetóns dos seus arcos faixóns e o tipo de ménsula na que se suxeitan, debeuse construír
a finais do XVII, como xa indicou Pedro de la Portilla97. Da antiga cociña, que se comunicaba con
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ambos os refectorios, hoxe só se conserva a súa cheminea, reutilizada como forno, que destaca
a modo de torreón coroado, por un cupulino no espazo existente entre a fachada claustral que mira
cara ao oeste e o muro que pecha o recinto.
Nunha época entre o primeiro mandato de frei José Laguna (1685-1689) e o abadiato de frei
Anselmo de la Peña (1689-1693) debeuse intervir na planta nobre deste claustro; quedaron como
testemuño as diversas ménsulas sobre as que se apoiaban as vigas do artesoado das súas galerías98,
que na súa meirande parte se mantiveron na reconstrución que Monleón realizou tras o incendio; moitas destas ménsulas pétreas, polos seus motivos e pola plasticidade da súa talla, fan pensar na man dalgún mestre identificado coas formas vixentes neses anos en Galicia.
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Xa na segunda década do século XVIII –coincidindo co momento en que a obra do claustro
de Feijoo se interrompeu– levantouse o último corpo do claustro das Nereidas [fig. 22]. Foi daquela
cando –ante as necesidades de habitación da comunidade samonense, que se prevían resolver co
novo claustro– se tratou de seguir incrementando a dispoñibilidade de espazos no núcleo do antigo claustro regular. Así, durante o abadiato de frei José Lozano (1709-1713), consta que se “reformó el claustro principal, que estaba amenazando ruina, haziendo de nuevo los dos cuerpos”99,
en cumprimento do mandado polo xeneral frei Pedro Magaña, quen, na súa segunda visita ao mosteiro o 10 de novembro de 1712, indica “que se prosiga la obra del claustro antiguo hasta perficionarla y enladrillarla. Que se traia á casa a fonte do lugar de Samos pola conveniencia de todos”100.
Durante estes anos, como xa indicamos, exercía como mestre de obras do mosteiro frei Juan Vázquez101 e, polo tanto, tivo que ser el quen se encargou de realizar “de nuevo los dos cuerpos”, consolidando a planta nobre coa súa cornixa de remate e levantando o terceiro corpo. Aínda que en
cada tramo dos dous niveis se repite un ritmo binario de vans, as súas formas diferentes indican
que responden a dous momentos distintos: no corpo principal recórrese a dúas ventás alinteladas
sobre as que se abren senllos óculos102, mentres que no andar superior o paramento mural aparece
furado ao máximo por dous amplos arcos de medio punto impostados e, ademais, como é habitual
en obras dezaoitescas, créase un xogo con planos, antepóndolle ao muro o pedestal caixeado e a
columna xónica divisoria ou animando o antepeito con un resalto central [fig. 23].
169

Na visita de 1712, menciónase a fonte do claustro, pero neste caso a intervención debe entenderse como unha remodelación da que xa existía, pois a súa análise formal leva a datala nos
primeiros anos do século XVII103, polo que frei Juan Vázquez debeu ocuparse preferentemente de
recuperar a correcta canalización da auga –“por la conveniencia de todos”–, aínda que, loxicamente,
puido engadir algunha peza nova, difícil de determinar con precisión, debido á notable deterioración que sufriu esta fonte durante os anos de exclaustración, así como ás sucesivas restauracións
que se acometeron, sendo a máis recente a execución dun novo pilón.
Como unha prolongación do corredor norte do claustro das Nereidas, levantouse un corpo,
a modo de espigón, que por un lado pecha o espazo do adro e por outro acouta a pequena horta
onde hoxe se conserva a cheminea da antiga cociña; nel situouse a botica, non sabemos se desde
os seus comezos104, comunicada co exterior cunha porta aberta no seu lado oeste, xa que estaba
ao servizo das xentes do pobo, do seu contorno e dos peregrinos, unha función que seguiu desempeñando ata 1865105. Trátase dun corpo de edificación [fig. 24] que debeu levantarse, ou quizais reconstruírse, a mediados do século XVIII, a xulgar tanto polas ménsulas dos tres balcóns voados que se abren cara ao sur, como polo deseño mixtilíneo do marco da porta –que recorda o que
antes mencionamos no corredor da planta nobre que comunica os dous claustros–, e que podemos relacionar co traballo de frei Juan Vázquez.
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Un novo proxecto de ampliación no último terzo do XVIII
No Archivo Histórico Nacional consérvanse unhas trazas do mosteiro de San Xulián de Samos106,
nas que se contempla a construción dun novo espazo claustral, do que se reproduce a planta terrea, tomando como referencia o nivel do claustro do padre Feijoo, e o primeiro corpo. Esta proposta de ampliación [fig. 25] sitúanos no último terzo do século XVIII, nunha data que non po170

demos precisar con exactitude, pois as trazas non están datadas nin asinadas e perdéronse os libros de visitas comprendidos entre os anos 1749 e 1777107, que nos poderían dar algunha información. Parece probable que os monxes de Samos, á hora de iniciar os trámites para este novo
proxecto de edificación, requiriran os servizos de mestres de arquitectura que estaban a traballar
para outros mosteiros da súa orde; sobre a súa autoría suxerimos a posibilidade de dous nomes108:
Miguel Ferro Caaveiro, por ser o responsable do proxecto do mosteiro beneditino de San Juan de
Corias (Cangas de Narcea), realizado en 1774, co que presenta coincidencias no referente ao seu
perímetro conxunto e á localización dos espazos claustrais con respecto á igrexa; ou frei Plácido
Camiña, monxe nado en Samos, aínda que profeso en San Martiño Pinario, onde exercía como
arquitecto neses anos.
O obxectivo da obra formulada explica que, na planta terrea da igrexa, a sancristía e o signo,
situados nun nivel máis elevado respecto aos claustros, só se reproduza o seu perímetro rectangular, mentres que cunha liña continua de trazo fino se indica o pasadizo subterráneo que atravesa o corpo de naves, polo seu punto medio, e comunica o claustro de Feijoo coa actual estrada
que bordea o mosteiro, pero que nese momento era un terreo que estaba dentro da cerca abacial;
pola súa vez, pero cun debuxo a mano alzada engadido posteriormente, sinálase o espazo centralizado da sancristía e a estancia rectangular do signo. Da escalinata da fachada da igrexa se reproduce o espazo correspondente ao relanzo superior, pero non o desenvolvemento da escaleira,
ben porque aínda non se realizara ou quizais porque non interesaba, xa que, como reza a lenda
explicativa, se trata do “plano del claustro y algunas dependencias del monasterio”.
A proposta de edificación carrexaba construír un novo claustro de planta rectangular, que seguiría o aliñamento do de Feijoo; nas fachadas deste espazo claustral prevíase levantar nos seus
lados longos unha secuencia de piares, mentres que os curtos presentarían un carácter máis pechado; ademais, detrás da sancristía, na zona que quedaría entre o claustro novo e a fachada norte
do mosteiro, que seguiría a liña do muro exterior da igrexa, habilitaríanse diferentes dependencias a ambos os lados dun corredor. Con iso o mosteiro ampliaba a extensión dos espazos comunitarios, a pesar de que o proxecto contemplaba derribar o núcleo do vello claustro regrar, cuxa
función –desde o traslado dos cultos á nova igrexa– desempeñaba o claustro de Feijoo. O derrubamento do claustro suporía dotar o mosteiro dunha ampla fachada abacial, que mantería o aliñamento da igrexa, e ademais habilitaríase diante do conxunto un amplo adro, pois a cha podía
ter chegado ata o bordo do río Sarria. Segundo o proxecto, a entrada ao mosteiro situarúase no
punto medio do lenzo, xerando a súa porta e o portal un eixe que, ao ter continuidade no outro
claustro, vertebraría todo o conxunto, dun xeito similar ao mosteiro de San Juan de Corias. A falla de indicación na planta de elementos articuladores franqueando a portada fai pensar na previsión de simples pilastras sen resalte, como noutras frontes do último terzo de século. Coa materialización deste proxecto, a igrexa quedaría integrada dentro do gran bloque rectangular do
conxunto monástico, e con iso teríase perdido a riqueza de volumes que ofrece, coa sancristía,
desde a súa cabeceira, en cambio a súa fachada revalorizaríase visualmente.
Pero esta nova etapa construtiva, case tan ambiciosa como a iniciada cen anos atrás, xeraría
abondosos gastos e por iso os monxes de Samos –aínda que seguían contando cos beneficios da
obra literaria do padre Benito Jerónimo Feijoo109– deberon considerar como misión prioritaria a
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renovación do mobiliario litúrxico da súa igrexa110, así como a reconstrución de parte da cerca do
mosteiro111. Ademais, nas últimas décadas do dezaoito unha obra da envergadura deste proxecto
era inviable, pois o momento de tránsito ao XIX coincide cunha crise económica do clero regular e en particular dos mosteiros beneditinos galegos112; de feito na visita de 1802 do xeneral Ordóñez prohíbese realizar obra que exceda de 50 ducados sen permiso do xeneral e o parecer do
Consello, “aunque sea costeándola algún particular”, o que se volve repetir na do ano 1815. Por
outra banda, esta proposta de edificación, pensada para proporcionarlle maior folgura á comunidade, deixara de ser tan necesaria ante o descenso do número de monxes; as cifras recollidas
por Ofelia Rey son sumamente expresivas, pois fronte aos oitenta e dous monxes do ano 1809,
en 1818 o número tería descendido a trinta e un113. A todas estas causas sumáronse as consecuencias da invasión francesa, aínda que a comunidade samonense seguiu o seu rexime claustral,
e despois os anos de incerteza ante o decreto de supresión das ordes monásticas, ata que o 28 de
abril de 1836 a comunidade de Samos disolveuse114.
A xeito de epílogo, podemos dicir que hoxe a fábrica arquitectónica do conxunto monástico
de San Xulián de Samos responde a tres momentos, que teñen a súa lóxica correspondencia co
aumento no número de monxes: o que foi ata a década de 1680, representado basicamente no
chamado claustro das Nereidas, ademais da portada da igrexa medieval; o gran momento de plenitude do Barroco, coa igrexa e o claustro de Feijoo; e un terceiro período, reflectido nese proxecto, que nos fai imaxinar o que puido ser, pero que o feito de non ter podido levarse a cabo permitiu conservar a pegada medieval e o froito da primeira gran reforma. E todo iso coas
intervencións realizadas despois do incendio de 1951.
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Hernández Perera, Madrid, 1992, p. 541-547; e L. Fernández Gasalla, “Frei Tomás Alonso e Frei Gabriel de
Casas”, en Artistas galegos. Arquitectos séculos XVII e
XVIII, Vigo, 2004, p. 236-240.
13 Sobre este arquitecto, que en 1698 ingresou no mosteiro burgalés de San Pedro de Cardeña, véxase L.S. Iglesias Rouco, M.J. Zaparaín Yáñez, “El monasterio de San
Pedro de Cardeña, centro dinamizador del desarrollo
artístico burgalés en los primeros decenios del siglo
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XVIII. Aportación a su estudio”, Boletín de la Institución Fernán González, 220 (2001), p. 107-140; e tamén
un resumo da súa intensa actividade en M.C. Folgar
de la Calle, “La iglesia del monasterio de San Julián de
Samos: fray Pedro Martínez y fray Juan Vázquez”, en
Memoria Artis, Studia in Memoriam Mª Dolores Vila Jato,
t. I, Santiago de Compostela, 2003, p. 294-299.
14 E. Zaragoza Pascual: “Abadologio...”, op. cit., p. 489.
15 Frei Anselmo, entre a súa marcha de Samos en 1693
e a súa elección como xeneral en 1697, fora lector de
Teoloxía no colexio de Oviedo. Despois do Capítulo
de abril de 1701, en que cesou como xeneral, foi elixido abade de San Martiño de Madrid e nesta cidade
continuou ata 1711, data na que pola súa manifesta
oposición á dinastía borbónica foi desterrado a América. O seu posicionamento foi recompensado por Carlos VI de Alemaña, quen en 1717 lle cedeu a sé de Cotrone no Reino de Nápoles, onde permaneceu ata 1723;
máis tarde ocupou a sé de Agrigento, en Sicilia, onde
finou o 5 de agosto de 1729; cfr. E. Zaragoza Pascual,
Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid (1613-1701), t. IV, Abadía de Silos, 1982, p.
329-334.
16 O seu papel como renovadores do mosteiro era recoñecido; de aí que de frei José Laguna, no abadoloxio
escrito entre 1722 e 1724, que se conserva na Biblioteca Nacional de París, se diga o seguinte: “Esmeróse
en el cumplimiento de su obligación, mirando por el
aumento espiritual y temporal del monasterio”; cfr. P.
Arias, “Un abadologio...”, op. cit., p. 266. Pero esa faceta de restaurador de igrexas indícase de modo máis
explícito no epitafio da tumba de frei Anselmo: ET ECCLESIIS RESTAVRANDIS MUNIFICA MANV; cfr.
E. Zaragoza Pascual, Los Generales..., op. cit., p. 333
y 334.
17 Fronte aos catorce monxes que había en 1527, agora,
en tempos do abade José Laguna, a comunidade fórmana cincuenta e dous monxes; cfr. P. de la Portilla, El
monasterio de Samos, León, 1984, p. 30.
18 Segundo indica M. Arias Cuenllas, “en la última década
del siglo XVII [...] la situación económica era buena,
por lo que los monjes se lanzaron a mejorar su vivienda”; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio...,
op. cit., p. 225. Unha economía saneada grazas “a la inteligente labor de los monjes en crear fuentes de riqueza
para sufragar gastos, entre las que cabe resaltar las seis
herrerías montadas en sus prioratos”; cfr. P. de la Portilla, Monasterio de Samos. Guía histórico-artística,
Lugo, 1978, p. 9. Sobre o funcionamento destas ferrerías
desde mediados do século XVI, véxase M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 285-292.
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19 E. Lence Santar, El convento de Villanueva de Lorenzana y San Francisco de Vivero, Mondoñedo, 1910, p.
29-31; e J. Couselo Bouzas, Galicia artística en el siglo
XVIII y primer tercio del XIX, Santiago de Compostela, 1932, p. 663 e 664.
20 P. Arias, “El R.P. Fr. Juan Vázquez, arquitecto de la magnifica Iglesia de Samos”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, vol. I, 1941-1945, p. 16 e 17.
21 Esta noticia é recollida por Zaragoza Pascual, quen, dando por válida a autoría de frei Juan Vázquez, considerou que se trataba da ampliación da igrexa medieval;
cfr. E. Zaragoza Pascual, “Visitas de los generales de Valladolid al monasterio de Samos (1698-1832), Yermo,
vol. 20 (1982), p. 46 e 47; e “Abadologio...”, op. cit., p.
489. Pero esta intervención arquitectónica non pode
estar relacionada coa igrexa románica, que en 1606 se
ampliara cunha nova capela maior rectangular (cfr A.
Goy Diz “El resurgir...”, op. cit., p. 144), senón que corresponde á igrexa actual, como anteriormente sinalamos; cfr. M.C. Folgar de la Calle, “La iglesia del monasterio...”, op. cit., p. 289-309.
22 Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro I de Actas de Visitas de los monasterios de la Congregación de Valladolid I (1695-1705), folios 197 v. e 198 r. No CD deste volume recóllense os textos completos das actas das
Visitas que os Xenerais da Orde realizaron a Samos.
23 Idem, folio 197 r.
24 Idem, folios 384 v. e 446 v., respectivamente.
25 Idem, Libro II de Actas de Visitas de los monasterios de
la Congregación de Valladolid (1706-1730), folio 38 r.
26 Fue elixido abade ao cesar no xeneralato en 1701 e ocupou este cargo ata 1705; seguiu residindo neste mosteiro madrileño ata 1711; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del monasterio..., op. cit., p. 267.
27 Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro II..., op. cit., folio
83 v.
28 Idem, folio 171 r.
29 Basta lembrar a súa intervención documentada en lugares como Burgos, Oviedo, Medina de Rioseco, San
Pedro de Eslonza, Valladolid, Peñaranda del Duero
o León.
30 Rodríguez Fraiz indica que no último terzo do século
XVII varios mestres de cantería, veciños da parroquia
de San Xoán de Cerdedo (Pontevedra) marcharon a traballar ao mosteiro de Samos; entre eles menciona a Francisco Camiña, avó do tamén mestre beneditino frei Plácido Camiña, e a Alonso García de Gosende, pai de frei
Martín Sarmiento; aínda que mentres que o primeiro

se asentou en Samos, o segundo marchou en 1681 cara
a Villafranca del Bierzo; cfr. A. Rodríguez Fraiz, Canteiros e artistas de Terra de Montes e Ribeiras do Lérez,
Pontevedra, 1982, p. 90, 91, e 199; e “Los ascendientes
del Padre Martín Sarmiento en Cerdedo”, Cuadernos
de Estudios Gallegos, XXVII (1972), p. 24-29.
31 Lembremos que naqueles mosteiros que afrontaban
“obra principal quantiosa” as Constitucións mandaban
que “hubiera para Maestro de obras vn Monge de inteligencia, y confiança, nombrado por el Abad […] al
qual Maestro pertenece assistir a la obra, y tener cuenta como trabajan los Oficiales, y Jornaleros, y si la obra
va falsa o lleva alguna falta respecto de la traza”; cfr.
Constituciones de la Congregación de nvestro glorioso Padre San Benito de España e Inglaterra, capítulo XXVI,
Madrid, 1706, p. 244.
32 L. S. Iglesias Rouco, M.J. Zaparaín Yáñez, “El monasterio...”, op. cit., p. 115.
33 Lembremos os seus manuscritos sobre Matemáticas,
Perspectiva, Xeometría ou Arquitectura, ata un total
de once, que custodiou o arquivo do mosteiro de Oña,
ou os abondosos proxectos que deixou no de Cardeña; véxase E. Llaguno y Amirola, Noticias de los arquitectos y Arquitectura de España desde su restauración. Ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos por D. Juan Agustín Ceán Bermúdez, Madrid,
1829, edición facsímile, t. IV, Madrid, 1977, p. 118122; e M. Martínez Añibarro y Rives, Intento de un
Diccionario Biográfico y Bibliográfico de autores de la
provincia de Burgos, Madrid, 1889, ed. facsímil Valladolid, 1993, p. 341 e ss.
34 Dun dos mandatos, da Visita do 19 de xuño de 1731
pódese deducir a necesidade e o desexo de controlar
e incrementar os fondos da fábrica, ao indicar que “los
priores y reuerendos traygan al depósito de los monges
todo el dinero que tuvieren, excepto aquello que necesitaren para el gasto y gobierno de sus oficinas” cfr.
Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro III de Actas de Visitas de los monasterios de la Congregación de Valladolid (1731-1748), folio 31 v.
35 As referencias documentais sobre este monxe arquitecto
son moi esporádicas e foron recompiladas, sobre todo,
na historia do mosteiro publicada en 1950 por Plácido Arias. A el debémoslle a noticia de que no Capítulo General de la Congregación, celebrado en Valladolid en 1713 acordouse que “los maestros de obras de
San Martín Pinario, Fr. Francisco Velasco, y el de San
Julián de Samos, Fr. Juan Vázquez, pasen juntos a reconocer” unha presa no río Sil que pretendía reconstruír a comunidade beneditina de Santo Estevo; nesta zona do Sil volve traballar en 1721 por encargo do

abade de Samos, frei Antonio Sarmiento, na ferrería de
San Vicente de Leira. Uns anos despois, en 1726, foi
chamado polos monxes de San Martiño Pinario para
ditaminar sobre as obras do seu mosteiro; cfr. P. Arias,
Historia..., op. cit., p. 250, 251, 255 e 256; e M. Arias
Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 285-288
e 329.
Xa a comezos da década de 1730 frei Juan Vázquez aparece ditaminando a obra da capela de San Roque de
Lugo, a petición do seu arquitecto Lucas Ferro Caaveiro
(cfr. J. Couselo Bouzas, Galicia artística..., op. cit., p.
333) e sobre todo proxectando, en 1732, a nova igrexa do mosteiro de Vilanova de Lourenzá; cfr. E. Lence Santar, El convento..., op. cit., p. 29.
36 M. Durán, La Real Abadía..., op. cit., p. 54.
37 E. Zaragoza Pascual, “Visitas...”, op. cit., p. 54.
38 M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 276.
39 Profesara en Samos e antes de ser abade foi arquiveiro do mosteiro e encargouse de realizar la Serie chronólogica de los abades de Samos que se conserva no arquivo do mosteiro de Silos; cfr. E. Zaragoza Pascual,
“Abadologio...”, op. cit., p. 492.
40 Así o recolle o padre Eladio de Nóboa na Oración fúnebre de Feijoo, onde indica que “el devoto Joven Benito a los catorce años de su edad, en el de 1690, vistiéndole la Cogulla en este Monasterio, el singularísimo Varón, modelo de Sabios, de Religiosos y Prelado,
el Ilustrísimo y Rmo. Señor Don Fr. Anselmo de la Peña,
Hijo y Abad de esta casa”; cfr. Oración fúnebre en las
exequias que en 22 de enero de 1765 celebró el Real Monasterio de S. Julián de Samos a su hijo […] Fr. Benito
Feijoo / díxola […] Heladio de Noboa […] de la religión
de San Benito, Salamanca, 1765, p. 13.
41 Fray M. Sarmiento, Manifiesto del recibo de rentas de
los monasterios de la religión de San Benito y en que se
emplean. Sacado y presentado al Consejo […] en Madrid.
Año de 1743, Santiago de Compostela, 1879, p. 115
e 117.
42 Oración fúnebre..., op. cit., p. 46 e 47.
Esta decisión de empregar os beneficios do seu Teatro
nas obras da igrexa, expresada posiblemente polo padre Feijoo, como sostén Arias Cuenllas, é recollida nas
actas de visitas en varias ocasións ata 1827; pero na deste ano no mandato aparece unha cruz, que puidera indicar que os beneficios se esgotaran; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 275.
43 Esta apreciación facíaa partindo da atribución a frei Juan
Vázquez que fixera Plácido Arias, se ben Bonet foi o
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primeiro en dubidar, sen ter nese momento apoio documental ningún, de que frei Juan fose “el único maestro que trabajó en la iglesia de Samos”; así afirmó que
el “edificio presenta dos partes diferentes: el interior
y la inacabada fachada”; cfr. A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia..., op. cit., p. 556-558.
44 Para Otto Schubert, a súa obra representou “la vuelta
al vitruvianismo” cara a “una mayor severidad clásica”,
e por iso considerou que foi o primeiro arquitecto “en
retroceder desde el churriguerismo al vitruvianismo”;
cfr. O. Schubert, Historia del Barroco en España, Madrid, 1924, p. 283-286.
45 Castro, ao mencionar as tribunas, fai referencia a “sus
antepechos de hierro forjado y curiosas celosías”; cfr.
M. Castro, “Un monasterio...”, op. cit., p. 164. Esas celosías debéronse retirar despois do incendio de 1951,
pois foron mencionadas tamén por Durán e pódense
ver nunha das ilustracións do cruceiro que publica; cfr.
M. Durán, La Real Abadía..., op. cit., p. 40, lámina VIII.
Hoxe, en cambio, a súa función primitiva perdeuse, malia que os vans, practicamente tapiados, conservan o
seu enreixado.
46 Nos seus altorrelevos policromados represéntase a santo Anselmo, san Bernardo, santo Ildefonso e san Ruperto, é dicir, catro doutores marianos beneditinos; cfr.
P. de la Portilla, El monasterio..., op. cit., p. 43.
47 García Iglesias indica que, na cúpula, frei Juan Vázquez
se revela admirador das obras de Fernando de Casas
y Simón Rodríguez; J.M. García Iglesias, Galicia.
Tiempos de Barroco, A Coruña, 1990, p. 251.
48 Á estancia do lado sur chégase desde o claustro, mentres que á situada sobre a capela de San Xoán Bautista, ao norte, só se pode acceder desde o coro alto, percorrendo toda a tribuna lateral e pasando despois por
un estreito corredor habilitado no espesor do muro do
cruceiro. En ambas as estancias facilitouse a comunicación visual co templo abrindo senllos vans, hoxe
tapiados, un cara a capela maior e outro cara ao cruceiro, neste caso complementado cun balcón voado.
49 P. de la Portilla, San Julián de Samos. Monasterio Benedictino, León, 1993, p. 25.
50 Supomos que foi realizado na década de 1580, cando
se dotou este espazo dun novo mobiliario, pois o entallador flamengo Aymon Ponchelet comprometeuse en
1588 a realizar o cadeirado do coro alto e un ano despois encargóuselle o seu atril, así como a reforma do
atril do coro baixo; cfr. P. Pérez Costanti, Diccionario
de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos
XVI y XVII, Santiago de Compostela, 1930, p. 446.
Como veremos, este aproveitamento de bóvedas ner-
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vadas, pertencentes a partes do mosteiro que se derribaron ante o avance da nova fábrica, tamén o atopamos no Signo.
51 Esta variación na estrutura arquitectónica, por un desexo de conservar os mobles dos dous órganos da igrexia antiga, é indicada por P. de la Portilla, San Julián...,
op. cit., p. 25.
52 En tempos do abade frei Antonio Arias (1729-1733),
consta que se realizaron as caixas dos órganos (cfr. P.
Arias, Historia..., op. cit., p. 264; e E. Zaragoza Pascual,
“Abadologio...”, op. cit., p. 291), aínda que se deben a
artífices distintos; véxase neste volume o estudo de Iván
Rega Castro.
53 M. Durán, La RealAabadía..., op. cit., p. 40.
54 Lembremos que esta disparidade entre interior e fachada
xa foi sinalada por Bonet, quen fala de “dos partes diferentes: el interior y la inacabada fachada, de estilo barroco, con influencias de Simón Rodríguez y los Sarela”;
cfr. A. Bonet Correa, La arquitectura..., op. cit., p. 557.
55 Encárgase, a petición súa, de ditaminar sobre a capela de San Roque de Lugo; cfr. J. Couselo Bouzas, Galicia artística..., op. cit., p. 333.
56 M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio…, op. cit.,
p. 276. A igrexa vella continuou en uso ata 1746, ano
no que aínda se seguía a enterrar nela; M. Castro, “Un
monasterio...”, op. cit., p. 194.
57 Identificámolo con “Juan Vázquez, natural del arzobispado de Santiago”, falecido en 1761, que figura na
lista de legos de Samos publicada por E. Zaragoza Pascual, “Libros de gradas de benedictinos profesos en los
monasterios de Lorenzana y Samos (1597-1834)”, Estudios Mindonienses, 6 (1990), p. 56. Este dato concorda
coa referencia de Plácido Arias, quen aínda que di descoñecer a data do pasamento de frei Juan indica que
consta que en 1764 exercía como mestre de obras de
Samos o padre predicador Pablo de Castro; cfr. P. Arias,
Historia..., op. cit., p. 253.
58 Na relación de obras realizadas no mosteiro en 1785,
despois de mencionar o labor escultórico de José Ferreiro para o retablo maior, dise que “también hizo una
imagen de Nuestro Padre San Benito en piedra que se
colocó sobre la puerta principal de la fachada de la iglesia”; cfr. Arquivo do Mosteiro de Silos, Estado de la Real
Casa de Samos. Ano 1785, n.º 858, folio 212 r.; pode
consultarse o texto completo no CD deste volume.
59 Frei Pablo de Castro, o monxe que en 1764 exercía
como mestre de obras e era ademais padre predicador,
quizais máis que un experto en tarefas arquitectónicas
fora o supervisor dunhas obras que continuarían co equi-

po de canteiros que traballara baixo a dirección de frei
Juan Vázquez. Membros dese obradoiro debían ser os
dous canteiros aveciñados na vila de Samos no Catastro
de Ensenada de 1753: Manuel Puentes, de 40 anos, casado, e Juan Bordel, de 52 anos e tamén casado; cfr. M.
Arias Cuenllas, Historia del Monasterio…, op. cit., p. 296.
60 O deseño acodado do seu marco coincide co do exterior dos óculos dos testeiros do cruceiro, aínda que na
fachada o xogo de molduras é maior e máis plástico.
61 Estes santos mártires constan como titulares e patróns
do mosteiro polo menos desde o século VIII, aínda que
as súas reliquias chegaron a Samos en 1615, en tempos do abade Cristóbal de Aresti; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p 227.
62 Esta variante da súa “orden compostelana”, que tamén
aparece nos dous retablos do cruceiro, foi sinalada por
J.M. Azcarate Ristori, “El cilindro, motivo típico del barroco compostelano”, Archivo Español de Arte, XXIV
(1951), p. 201.
63 Esta orixe para o caso do Barroco dezaoitesco compostelán xa foi indicada por Murguía ao se referir á Casa
do Cabido, proxectada por Clemente Fernández Sarela;
cfr. M. Murguía, El arte en Santiago durante el siglo XVIII
y noticia de los artistas que florecieron en dicha ciudad
y centuria, Madrid, 1884, p. 130.
Murguía coñecía posiblemente o discurso sobre o Churriguerismo lido por Juan A. Ceán Bermúdez en 1816
na Academia da Historia, onde cita o Tratado de Arquitectura de W. Dietterlin como a orixe do que el consideraba unha decoración extravagante; sobre este tema,
véxanse A. Rodríguez G. de Ceballos, “Motivos ornamentales en la arquitectura de la Península Ibérica entre Manierismo y Barroco”, en Actas del XXIII C.I.H.A.,
t. II, Granada, 1977, p. 553-559; e P.A. Galera Andreu,
“Naturalismo y antinaturalismo en el ornamento barroco
hispano: la discutida huella de Dietterlin en España”,
en Actas del X Congreso del CEHA. Los Clasicismos en
el Arte Español, Madrid, 1994, p. 493-499.
64 M.C. Folgar de la Calle, Simón Rodríguez, A Coruña,
1989, p. 33.

nez foi indicada por A. Bonet Correa, La arquitectura...,
op. cit., p. 123; e M.D. Vila Jato, Galicia en la época
del Renacimiento. Galicia Arte, vol. XII, A Coruña, 1993,
p. 134.
68 Este recurso, que Miguel Anxo puxera en práctica na
Biblioteca Laurenciana, atopámolo en escalinatas dezaoitescas compostelás como a da fachada da portería
de Santa Clara, proxectada por Simón Rodríguez, ou
a que frei Manuel de los Mártires realizou na fachada
monástica de San Martiño Pinario.
69 Non temos datos sobre a data de conclusión da sancristía, pero tivo que ser anterior ao último terzo do
XVIII, pois o lugar que ocupa actualmente aparece acoutado, xunto co do signo, dentro do recinto da igrexa no
plano do mosteiro conservado no Archivo Histórico Nacional, que máis adiante analizaremos. Non parece sosterse polo tanto a datación tradicional entre o último
cuarto do século XVIII e principios do XIX.
70 Nas datas en que, coidamos, puido ser proxectada esta
sancristía, a finais do século XVII, as solucións habituais en Galicia eran as plantas rectangular (catedral
de Lugo), cuadrangular (catedral de Santiago, hoxe capela de Nosa Señora do Pilar), ou de cruz grega (mosteiro de San Martiño Pinario).
71 Aínda que os espazos centralizados, xeralmente oitavados, aos que se abren outros tantos subespazos, que
hoxe se conservan adoitan pertencer ao Barroco serodio, tamén existen exemplos na década de 1670,
como a igrexa do Colegio de los Ingleses de Valladolid,
construída entre 1672 e 1679, segundo o proxecto do
xesuíta Pedro Matos. Outros casos de plans centralizados máis sinxelos, do último terzo, atopámolos na capela do convento de Santa Clara de Peñafiel ou na do
convento de la Aguilera en Burgos; véxanse E. Carazo,
J.M. Otxtorena, Arquitecturas centralizadas. El espacio
sacro de planta central: diez ejemplos en Castilla y León,
Valladolid, 1994; e A. Casaseca Casaseca, “Arquitectura y urbanismo del siglo XVII”, en Historia del Arte
de Castilla y León. Arte Barroco, t. VI, Valladolid, 1994,
p. 42-46.
72 M.I. Astiazarain, El santuario de Loyola, San Sebastián,
1988.

65 Este retablo e o dedicado a san Bieito, tamén no cruceiro, foron executados por Gregorio Durán, sendo abade frei Eladio de Nóboa (1749-1753), como recolle M.
Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 277.
Véxase o estudo de Iván Rega Castro neste volume.

73 A orixinalidade do rasgado dos vans foi sinalada por M.
Durán, La Real Abadía..., op. cit., p. 51 y 52.

66 M. Durán, La Real Abadía..., op. cit., p. 40; e A. Bonet
Correa, La arquitectura..., op. cit., p. 124.

75 M. Castro: “Un monasterio...”, op. cit., p.170; e E. Zaragoza Pascual: “Un abadologio inédito...”, op. cit., p. 333.

67 Esta mema relación entre la escaleira de Diego de Siloé e a realizada a comezos do XVII por Ginés Martí-

76 Así, incrustadas nos muros do claustro grande, se atopan diversas pezas de datas e procedencias diferentes.

74 P. de la Portilla, Monasterio de Samos..., op. cit., p. 26.
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Entre elas destaca unha inscrición de 1541 que estivo no lintel da antiga portería do mosteiro, franqueada por dous medallóns nos que figuran, nun, o escudo de Carlos V, e noutro, san Bieito e a Virxe acompañados polos santos patróns san Xulián e santa Basilisa; P. de la Portilla, San Julián..., op. cit., p. 9. Pero
non só se reutilizan pezas pétreas singulares de fábricas anteriores, senón tamén traballos de carpintería,
como acontece nas portas menores da actual sancristía, reaproveitadas da antiga, considerada “pieza admirable para aquellos tiempos” polo cronista anónimo
do manuscrito de 1723, que fora construída na segunda
década del XVII, sendo abade frei Francisco del Castillo; cfr. M. Castro, “Un monasterio...”, op. cit., p. 115
e 116; este manuscrito gardábase no arquivo do mosteiro e perdeuse no incendio de 1951.
77 Véxanse E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso
Montero, “Unha arte nova para unha antiga espiritualidade. Os murais de San Xulián de Samos. Historia, iconografía e relixiosidade”, en E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero (dirs.), Arte Beneditina..., op. cit., p. 276-280; e o estudo, neste mesmo
volume, de ambos os autores.
78 E. Zaragoza Pascual, “Un abadologio inédito...”, op. cit.,
p. 331–333.
79 Ocupa, pois, unha parte do terreo do chamado “claustriño da cámara”, que supomos que estaría apegado ao
claustro regular polo seu lado leste, de aí que aínda o
espazo triangular existente entre os dous actuais claustros se coñeza como “mordomía”.
80 R. Otero Túñez, El escultor Francisco Asorey, Santiago
de Compostela, 1959, p. 150-152. Véxase, neste mesmo volume, o estudo de Juan M. Monterroso Montero e Enrique Fernández Castiñeiras.
81 Noticia recollida por M. Castro que, como indica na
nota 3, basea a súa información no citado manuscrito;
cfr. M. Castro, “Un monasterio...”, op. cit., p. 137.
82 E. Zaragoza Pascual: “Un abadologio inédito...”, op. cit.,
p. 337 e 338.
83 Aquí a sitúa, aínda en 1947, Miguel Durán, co número
15, na planta do mosteiro.
84 Castro dinos en 1912 que este acceso foi tapiado cando se construíu a actual portería e que nese momento se desplazou a ponte; non obstante, menciona que
aínda se atopaba no lugar da antiga portería a lápida Regium cenobium, gravada en 1541, mentres a ambos os
lados, en dous perpiaños, líase: COMEZOSE AÑO DE
1686 e ACABOSE AÑO DE 1689; cfr. M. Castro, “Un
monasterio...”, op. cit., p. 137 e 138. A lápida de 1541
atópase hoxe inserida no muro do lenzo occidental, can-
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da dous escudos; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del
Monasterio..., op. cit., p. 308.
85 Ao seu derribo alude o padre Martín Sarmiento no manuscrito Origen del nombre y casa de San Julián de Samos, onde, ao mencionar a súa visita ao mosteiro o ano
1745, di: “Supe que en Samos se deshacían edificios
viejos para fabricar otros”; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., p. 302. Non obstante,
como xa antes indicabamos, consta que na igrexa medieval se continuó enterrando ata 1746; cfr. M. Castro,
“Un monasterio...”, op. cit., p. 194.
86 E. Zaragoza Pascual, “Abadologio...”, op. cit., p. 493; y
M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 224.
87 Temos pois aquí, aínda que por causas distintas, un proceso construtivo similar ao do claustro procesional do mosteiro de San Martiño Pinario, que se inicia en 1627 baixo a dirección de Bartolomé Fernández Lechuga e que
non se remata, despois da intervención doutros mestres,
ata a época de Fernando de Casas, na década de 1740.
88 Cada corredor mide cincuenta e catro metros e medio,
repartidos en nove tramos, fronte aos trinta e catro do
antigo claustro regrar, con seis tramos; cfr. P. de la Portilla, San Julián..., op. cit., p. 8 e 11.
89 Pode servir de referencia o claustro procesional de San
Martiño Pinario.
90 Podemos deducir esas necesidades de habitabilidade,
a mediados do século XVIII, pola información que nos
proporciona o Catastro do Marqués de la Ensenada de
1753, que rexistra en Samos sesenta e oito monxes, dos
cales sesenta e un eran sacerdotes, e vintedous, criados; véxase M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio...,
op. cit., p. 297. Ademais, hai que ter en conta a función
de hospedería do mosteiro, pois nunha relación de gastos de 1763 alúdese aos xerados polos peregrinos “los
cuales entran a comer dentro del convento, y si son sacerdotes o seculares de decente esfera, se les da cama
y mesa como al huésped más honrado”; cfr. P. Arias, Historia..., op. cit., p. 182.
91 Actualmente, o tramo central de cada unha das pandas presenta un antepeito balaustrado, fronte ao carácter
macizo dos demais tramos. Esta solución foi adoptada
a raíz da reconstrución realizada baixo a dirección do
arquitecto e monxe de Samos Juan Monleón, despois
do incendio que sufriu o mosteiro no ano 1951; véxanse
as imaxes do sinistro publicadas en P. de la Portilla, Monasterio de San Julián de Samos. Historia de dos restauraciones (1880 y 1951), A Coruña, 2003, p. 46 y 48).
Estas intervencións son analizadas neste volume por
Antonio Garrido Moreno.

92 Sobre estas pezas véxanse M. Arias Cuenllas, Historia
del Monasterio..., op. cit., p. 307 e 308; e P. de la Portilla, El monasterio de Samos…, op. cit., p. 32-34.
93 Véxanse tanto o estudo de E. Fernández Castiñeiras,
J.M. Monterroso Montero, “Unha arte nova...”, op. cit.,
p. 256- 274; como o que de ambos os autores figura
neste volume.
94 O. Schubert, Historia del Barroco en España, Madrid,
1924, p. 284. Con anterioridade, Ceán Bermúdez xa
salientara a súa formación clásica e a súa condición de
teórico, reflectida nos once volumes manuscritos
–hoxe sen localizar– sobre diferentes materias que deixou no mosteiro beneditino de Oña, onde faleceu en
1733; cfr. E. Llaguno y Amirola, Noticia de los arquitectos..., op. cit., p. 118-122.
95 E. Llaguno y Amirola, Noticia de los arquitectos..., op.
cit., p. 121. Independentemente da súa formación, a
súa orixe burgalesa xustifica a súa vertente clasicista,
pois nace en Quintanilla de la Mata, localidade próxima
á vila de Lerma, onde coñecería as obras de Francisco de Mora e o seu círculo; de modo que continuará
fiel a ese clasicismo herreriano ata as súas obras finais
no mosteiro de San Pedro de Cardeña ou na capela de
Santo Domingo do mosteiro de Silos.
96 As súas etapas construtivas son analizadas en M.C. Folgar de la Calle, “A construcción...”, op. cit., p. 212- 214.
97 P. de la Portilla, San Julián..., op. cit., p. 12 y 13.
98 A súa función é mencionada por M. Durán: La Real
Abadía…, op. cit., p. 61.
99 E. Zaragoza Pascual: “Abadologio...”, op. cit., p. 490. No
xa citado manuscrito anónimo de 1723 dise que frei José
Lozano (1709-1713) fixo “de nuevo dos cuerpos de esta
obra, que aunque no es de mucha ostentación, es de buen
parecer y de mucha conveniencia, para los monjes que
tienen su habitación en este claustro”; cfr. M. Castro, “Un
monasterio...”, op. cit., p. 140. A noticia refírese non ao
claustro novo, como di M. Castro, senón ao das Nereidas, que nese momento seguía a ser o “claustro principal”, como é citado no abadoloxio; algo que tamén ratifica a puntualización de que “no es de mucha ostentación” –en comparación coas proporcións que estaba alcanzando o novo– pero si “de mucha conveniencia, para
los monjes que tienen su habitación en este claustro”.
100 Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro II de Visitas..., op.
cit., folio 171 r.
101 Lembremos que en 1713 foi mencionado como tal cando acudiu, canda o mestre de San Martiño Pinario, frei
Francisco Velasco, a recoñecer unha presa que os monxes de Santo Estevo de Ribas de Sil estaban constru-

índo no río Sil; cfr. P. Arias, Historia del Real Monasterio
de Samos, Santiago de Compostela, 1950, p. 250 y 251.
102 Estes vans elípticos semellan evocar, aínda que simplificada, a solución que Bartolomé Fernández Lechuga
aplicara, en 1636, no claustro procesional de San Martiño Pinario.
103 Véxase M.C. Folgar de la Calle, “A construcción...”, op.
cit., p. 213 e 214.
104 O padre Maximino Arias Cuenllas recolle diversas referencias sobre a botica, desde a primeira noticia, que
data de xullo de 1690, ata 1865. Polo tanto, a existencia
dunha botica consta en Samos desde os anos en que
era abade frei Anselmo de la Peña; nun primeiro momento exerceu como boticario un segrar, Manuel Gutierre, ao que sucedeu o monxe José Squisani, que foi
enviado en 1711, para perfeccionar os seus coñecementos, ao mosteiro de San Juan de Burgos, onde faleceu ao ano seguinte. A información sobre a botica pérdese ata o ano 1750, en que chega a Samos o boticario de San Vicente de Monforte, e queda ata 1788; a
este sucédenlle os monxes José Balboa e Juan Vicente Rodríguez; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio…, op. cit., p. 261-266.
O interese polo bo funcionamento da botica samonense
ponse de manifesto nunha das indicacións recollidas
polo xeneral frei Pedro Magaña na súa visita de abril
de 1711: “Atendiendo al aprouechamiento del hermano
junior fray Joseph Squisani y a la vtilidad y conuenienzia
que puede tener en esta santa cassa, en que se perficcione, así en votica como en medicina, mandamos
al padre abbad que quanto antes le despache al real monasterio de San Juan de Burgos para que se aproueche
en una y otra materia, y para ello le assista esta real cassa con lo nezessario, y mientras no vuelva dicho hermano junior cuide el padre abad de que se assista a la
botica con todo ello, quedó determinado por los padres
de consejo”; cfr. Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro
II de Visitas..., op. cit., folio 149 r.
105 O interese polo servizo que prestaba queda reflectido
no inventario realizado a raíz da Desamortización, onde
despois de facer unha relación dos enseres atopados na
botica se indica que “los señores comisionados dejaron
al cargo de D. Juan Rodríguez, profesor de Fremacio
[sic] que la administre para que se pueda suministrar
a los vecinos del pueblo y otros de la circunsferencia”;
cfr. Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Desamortización, signatura 18.470, sen foliar. Véxase o texto completo no CD deste volume.
106 “Plano del claustro y algunas dependencias del monasterio”, A.H.N., Sección Clero. Mapas, planos e debuxos, 65.
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107 E. Zaragoza Pascual, “Visitas...”, op. cit., p. 56.
108 M.C. Folgar de la Calle, “A construcción...”, op. cit., p.
222-224.
109 Dous dos mandatos recollidos na visita de decembro
de 1778 puideran estar relacionados coa paralización
do proxecto; por unha banda, confírmanse “las reglas
establecidas por esta comunidad para el seguro y aumento de los caudales que producen las obras del reverendísimo Feixoo, y mandamos se observen con la mayor exactitud”; e deseguido lémbrase que a “Constitución
prohibe a los abades hazer obra alguna que pase de 50
ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia en scriptis del reverendísimo general, se entiende
de qualesquiera obras de dentro y fuera del monasterio, aun quanto de iglesia y sacristía, no siendo reparos de poco coste y ornamentos comunes”. Ordes similares volven figurar nas visitas de 1782, 1787,
1792, 1793, 1798, 1802, 1815,1821 ou de 1832.
110 Nun primeiro momento, para a inauguración da igrexa en xullo de 1748 volvéranse ensamblar os retablos
de Francisco de Moure, tanto o maior como os laterais,
que paseniño se irían substituíndo, agás tres dos laterais. Pouco despois, durante o abadiato de frei Eladio
de Nóboa (1749-53), Gregorio Durán realizou os
dous retablos do cruceiro, presididos polas tallas da Inmaculada e san Bieito, de Francisco de Moure. E entre 1781 e 1785, sendo abade frei Miguel Benito Gayoso, fíxose o retablo maior, proxectado por Miguel Fernández, director da Academia de San Fernando, e executado polo entallador compostelán Juan Domínguez
de Estivada; realizou as imaxes José Ferreiro, quen tamén interviu en catro dos retablos das naves laterais;
cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit.,
p. 277 e 278. Véxase, neste mesmo volume, o estudo
de José Manuel López Vázquez.
111 No Estado económico do mosteiro de 1785, conservado
no Arquivo do Mosteiro de Silos, menciónase, ademais
de obras menores na mordomía e no noviciado, a reconstrución de parte da cerca do mosteiro, que se empezara a levantar cara a 1730 e se completó entre 1769
e 1773; cfr. M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio...,
op. cit., p. 275; pero no Estado de 1785 dise: “Reedificose un gran trecho de la cerca de la huerta que se
avía arruinado [...] se executó Para precaver las avenidas de las aguas que bajan desde el monte de la Orca,
que se introducían en el monasterio y también para cerrar la clausura, otra de la Iglesia hacia el camino que
desde el lugar y monasterio sube a la Verea, se hizo una
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cerca fuerte y elevada con dos cubos; la qual corre desde más arriva de la hera, y baja hasta emparejar con la
fachada de la Iglesia haciendo codo acia el costado derecho de la misma fachada”. Aínda se conserva boa parte desta cerca cos seus cubos, que chega, polo lado norte, ata a Cruz da Verea e, polo sueste, coincide en parte co Camiño Francés de Santiago. Agradézolle ao padre prior José Luis Vélez Álvarez a identificación das
referencias citadas.
112 Véxase C. Fernández Cortizo, “Los estados cuatrienales
y la economía de los monasterios benedictinos gallegos
en la época moderna”, en J.M. López Vázquez (coord.),
Opus monasticorum..., op. cit., p. 88- 94.
113 Véxase O. Rey Castelao, “La diócesis...”, op. cit., p. 139.
Ao longo do primeiro terzo do século XIX, nas actas das
visitas dos xenerais menciónase que o reducido número
de monxes impedía cumprir co ritual do rezo de maitíns. Así, en 1802 ordénase que “los monges que viven
en las herrerías y prioratos, a excepción de los meros
curas, entren en la tabla de celebrantes, a cuyo cuidado
esté satisfacer al conventual que supla, a su elección,
el desempeño de la celebración por quanto atendido
el corto número de monges de esta comunidad, no hai
en el día el competente para que puedan decirse los
maytines a media noche; mandamos que en el interín
y hasta tanto que a juicio del padre abad haya el correspondiente número para dicho efecto, el que deseamos [...], y encargamos la conciencia de su paternidad se verifique quanto antes sea posible se digan los
maytines en verano de 8 a 9, y en ynvierno de 7 a 8 de
la noche antes de cenar, habiéndose dicho antes las completas a su propia hora de las 5, y [...] la contemplación
acostumbrada, permitiendo no obstante que los días clásicos se pueda entrar a maytines a las 6 y media y a las
7 y media de la noche, según los diversos tiempos”; cfr.
Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro de Visitas..., op. cit.,
folio 173 v. E a mesma causa vólvese mencionar en agosto de 1815; cfr. Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro de
Visitas..., op. cit., folio 262 v.; en abril de 1820; cfr. Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro de Visitas..., op. cit.,
folio 113 r.; en xuño de 1821; cfr. Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro de Visitas..., op. cit., folio 271 v.; ou
en novembro de 1831; cfr. Arquivo do Mosteiro de Silos, Libro de Visitas..., op. cit., folio 454 v.
114 Sobre as vicisitudes vividas polos monxes de Samos nestes años, véxanse M. Arias Cuenllas, Historia del Monasterio..., op. cit., capítulos XXIX-XXXIII; e P. de la Portilla, Monasterio de San Julián..., op. cit., p. 18 e 19.

Juan Monleón Sapiña.
Proxectos e reformas no mosteiro de Samos (1951-1976)
Antonio Garrido Moreno
Universidade de Santiago de Compostela

Este estudo foi realizado dentro do marco do proxecto de investigación
financiado pola Xunta de Galicia: O patrimonio artístico monástico.
O seu estudo e xestión como valor potencial no sector turístico e no
desenvolvemento comarcal (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)
(Código PGIDIT06 PXIB2101013PR)

Juan Monleón Sapiña, arquitecto e enxeñeiro de camiños, canles e portos, nacido o 27 de xullo
de 1888 en Valencia, logo de enviuvar e xubilarse, decidiu recollerse no mosteiro beneditino de
Samos (Lugo)1. O 11 de xullo de 1951 ingresou no mosteiro como oblato2, só dous meses antes
de se declarar o incendio que destruíu a maior parte do mosteiro (foto 1).
O 24 de setembro de 1951, o accidente provocado pola explosión dun depósito de alcohol da
licorería, situada no claustro grande, xerou un incendio de proporcións inusitadas. O mosteiro quedou absolutamente destruído, agás a igrexa, a sancristía e mais o pavillón anexo, un apéndice rectangular de tres alturas que se estende cara ao oeste, prolongando o tramo norte do claustro gótico na dirección da poboación de Samos3, tal e como pode albiscarse nas fotografías conservadas
no mosteiro (foto 2).

Juan Monleón Sapiña
cunha das novas
portas das celas
Estado do mosteiro
despois do incendio

Os danos do edificio monacal foron cuantiosos, xa que os forxados, vigas e cubertas existentes eran de madeira, aínda que, afortunadamente, os elementos murais dos dous claustros resistiron o lume, quedando en pé a estrutura dos muros mestres e as zonas abovedadas da planta baixa
dos dous claustros4.
Durante os días posteriores ao incendio, unha vez avaliados os danos dun mosteiro de cuxo
interior só quedaban cascallos, xurdiu a dúbida de “si se podría y debería proceder a su recons181

trucción o no, ya que se trataba de un monumento
de más de diez mil metros cuadrados”5. Neste sentido, foi vital a vontade do prior do cenobio, o abade
Mauro Gómez Pereira, quen tomou a decisión de reconstruír o mosteiro xa que “en un principio, algunas
voces procedentes del Gobierno sugirieron la posibilidad de que los monjes desistiesen del empeño de
recuperar su abadía”6. No mosteiro, unha vez realoxados a maioría dos relixiosos noutras comunidades,
decidiron quedar o abade Mauro e doce monxes
para lles facer fronte aos labores de desentullo da edificación, amais de conseguir axuda material para a reconstrución do inmoble. As axudas estatais e rexionais non tardaron en chegar e a elas sumouse a
firme decisión de recadar fondos, impulsada polo
abade, que o levou mesmo a viaxar por España e diversos países hispanoamericanos co gallo de conseguir recursos para comezar de contado as obras.

Obradoiro de
carpintería montado
no mosteiro para a súa
reconstrución
Juan Monleón e un
axudante no obradoiro
de forxa do mosteiro
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A ese pequeno grupo de monxes incorporouse
Juan Monleón Sapiña, unha persoa fundamental na
reconstrución do mosteiro debido ao seu pasado
profesional como arquitecto e enxeñeiro. Deseguida
lles ofreceu os seus coñecementos para avaliar os danos do sinistro e ditaminar os sistemas construtivos
máis axeitados na restauración do edificio. A Dirección Xeral de Belas Artes, dependente do Ministerio
de Instrución Pública, informou de que non se podían dirixir os traballos desde Madrid por mor da falla de modulación dos elementos construtivos do edificio, “el monasterio no tiene dos ventanas iguales
–y son 485 las que hay– y había que proyectar las 265
puertas existentes una por una”7. Foi por iso vital a presenza de Juan Monleón para a organización do complexo programa seguido para o proceso de reconstrución do mosteiro. Para tal mester foi necesaria a creación de talleres específicos de obra, tales como os de prefabricación de trabes de formigón armado para a construción dos forxados, así como os obradoiros de cantería,
carpintería de madeira e carpintería metálica. Baixo a súa dirección traballaron multitude de persoas, na súa maioría da vila de Samos, nun número difícil de calcular, xa que a súa participación
se efectuou por grupos –canteiros, carpinteiros, albaneis, etc.–. O propio Juan Monleón declaraba nunha entrevista realizada polo xornal El Ideal Gallego que “hubo que instalar un taller completo de carpintería y forja en el mismo monasterio (fotos 3 y 4). Lo más admirable es que los obreros eran gente del pueblo, sin experiencia en estas cosas. El taller ahora –una vez terminada la
reconstrucción– seguirá funcionando para obras de fuera”8.

Logo de retirar os restos do incendio, procedeuse a cubrir os dous claustros para evitar as posibles deterioracións futuras que puidesen producirse pola chuvia. Para iso, tras reparar en que a separación entre os muros mestres dos diferentes pavillóns era similar e permitía unha sistematización
modular de viguetas, optouse pola creación dun taller de prefabricación destas in situ, co cal se aforraban recursos humanos e mais de movemento de materiais. Estes sistemas fixeron posible que en
só tres anos estivesen completamente rematadas a estrutura e a cuberta de todo o mosteiro, xa que
a colocación das vigas dos forxados comezou o 1 de agosto de 1952 e nese mesmo mes do ano 1955
estaba totalmente cuberto o teitume, cuxa superficie medía arredor de nove mil cincocentos metros
cadrados9. A principios de 1955 as obras da estrutura do mosteiro xa concluíran
e só quedaban pendentes pequenos detalles como o arco de enlace na zona
de unión dos dous claustros e parte das cornixas do claustro gótico. Neste
mesmo ano estaba en pleno funcionamento a albanelería necesaria para a
división de tabiques e o obradoiro de carpintería de madeira organizado e planificado para a realización das portas e ventás do mosteiro. No tocante á distribución mantivéronse practicamente na mesma situación as diferentes estancias, aínda que se proxectaron cunha visión propia do século XX tal e como
se pode contemplar no deseño das celas, todas co seu cuarto de baño interior incorporado. En xuño dese mesmo ano a produción da carpintería debería
estar nunha fase moi avanzada xa que apareceron os planos realizados por
Juan Monleón do deseño das portas das estancias máis importantes do edificio, a da biblioteca ou a portada do padre abade (foto 5). Tamén se conservan
planos dos últimos meses de 1955 onde se indicaba a distribución das portas do primeiro andar do claustro grande. En 1956, a carpintería de madeira principal do edificio estaba completamente rematada e iniciábanse os traballos dos detalles ornamentais accesorios, como os escudos das portas do
primeiro piso do claustro gótico. Juan Monleón debuxounos incluíndo os brasóns heráldicos dalgúns mosteiro beneditinos galegos, o da Orde beneditina,
a Congregación beneditina española, a Congregación valisoletana, así como
os mosteiros de Monte Casino de Italia e Viña del Mar. Entre os debuxos de
escudos destinados a homenaxear determinados persoeiros relacionados co
mosteiro de Samos incluíronse os do padre Feijóo, o bispo Sarmiento, abade de Samos, ou o abade Mauro, artífice da restauración do mosteiro.

Porta da sala capitular,
estado actual

Proxecto da praza de San Xulián
En xullo de 1957 redactouse o proxecto da praza de San Xulián, a principal do mosteiro, onde se
atopan a fachada oeste da igrexa e a entrada á portería. Para o devandito proxecto, Juan Monleón
realizou oito variantes distintas do trazado da escaleira de acceso á praza, algunhas delas cunha
traza mixtilínea, na procura dunha relación monumental coa escaleira de entrada ao templo do
mosteiro que, como é sabido, servira de modelo de inspiración para a da fachada do Obradoiro,
a carón da catedral de Santiago de Compostela. A través da planimetría que se conserva nos arquivos do mosteiro de Samos pódense comprobar a calidade e interese do deseño dalgunhas das
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propostas. As variantes máis elaboradas incluíron o axardinamento da praza con pavimentos e parterres. No caso da variante número 1, contempláronse dúas escaleiras, unha cun primeiro tramo
recto de descenso que desembocaba en dúas ramplas de baixada, as cales formaban parte dun
sector de anel circular que ten a súa continuidade nos parterres, e outra, meramente funcional,
situada na confluencia do extremo da fachada da igrexa coa estrada. A variante número 4 era sensiblemente similar á anterior, coa diferenza de que as dúas ramplas de baixada formaban parte
dun sector de anel elíptico (fotos 6 y 7).
Á fin optouse pola solución máis funcional de crear chanzos de granito de traza recta. A forma
da escaleira era triangular e quedaba definida a súa superficie pola liña da estrada de Samos a Pedrafita do Cebreiro e a fachada do mosteiro adxacente á da portería e igrexa (foto 8). As obras comezaron en setembro de 1959, segundo consta na data do plano de reformulación. Con posterioridade, en novembro de 1964, Juan Monleón proxectou a pavimentación da praza, que non se
chegaría a realizar.

Escaleira neogótica
A escaleira existente antes do incendio na nave norte do claustro gótico constaba de tres ramplas
con pasos de granito e varanda maciza do mesmo material, que comunicaban o devandito claustro coa planta primeira (foto 9). Nos tramos correspondentes ata o segundo andar, a configuración da escaleira cambiaba a unicamente dúas ramplas, coa protección dunha varanda de balaústres de madeira (fotos 10). A estrutura deste último tramo deixaba un espazo baleiro ata o muro
de separación dunha das primitivas torres medievais, na que aínda se conserva hoxe a escaleira
de caracol orixinal.
O incendio de 1951 destruíu a escaleira principal e, durante a reconstrución do mosteiro,
estudouse a súa reposición. En febreiro de 1954, o arquitecto madrileño Juan Fernández-Yáñez
y Ozores realizou un esbozo para a “reconstrución e reforma da escaleira principal”, no que se
representaba a fronte do primeiro andar (foto 11). No debuxo podíase apreciar unha modificación importante respecto da traza da primitiva escaleira, xa que as tres zancas existentes no primeiro tramo, se mantiñan no seguinte que accedía ao segundo andar. Esta modificación, debido á menor altura existente, implicou cambiar a rampla intermedia por un relanzo horizontal.
Esta solución serviu de base para o proxecto de escaleira neogótica que realizou Juan Monleón
Sapiña (foto 12).
De agosto de 1957 datan os primeiros planos do anteproxecto da escaleira neogótica prevista
para substituír a anterior escaleira principal destruída polo incendio (foto 13). A nova escaleira
diferénciase da primitiva, desde un punto de vista construtivo, en que se proxectou cunha estrutura de vigas de formigón armado. En 1958 realizouse o proxecto definitivo que contemplaba a
construción cunha estrutura de formigón armado para as trabes das ramplas, os descansos e o
encontro cos forxados dos pisos que servirán de soporte para as lousas de granito que conformaban os chanzos e mais as mesetas intermedias. As vigas revestíronse lateralmente con granito para ocultar a fábrica de formigón armado e dar deste xeito un aspecto exterior uniforme.
No primeiro tramo, de maior altura que o segundo, proxectáronse tres ramplas para salvar a dife184

1. Praza de San Xulián, cara a 1940
2. Plano da variante 1 da praza
de San Xulián
3. Plano de reformulación
da escaleira definitiva da praza
de San Xulián
4. Arranque da escaleira principal,
antes do incendio de 1951 e na
actualidade
2
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4
5. Escaleira principal no primeiro
andar, antes do incendio de 1951
6. Bosquexo para a nova escaleira.
Arquitecto: Juan Fernández-Yáñez
y Ozores
7. Estado actual da escaleira
neogótica no primeiro andar.
Traza de Juan Monleón Sapiña
8. Anteproxecto da escaleira
neogótica de Juan Monleón Sapiña
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renza de altura e efectuouse unha solución de tramos abovedados para unilos visualmente coas
bóvedas góticas do claustro. Para contrarrestar a aparencia masiva do trasdosado (extradorso)
das ramplas e mesetas horizontais, proxectáronse unhas varandas caladas de granito decoradas
con motivos ornamentais de inspiración gótica, que lle conferiron ao conxunto un aspecto xeral
monumental. Co obxecto de facilitar o traballo de cantería elixiuse un deseño modular para os
motivos ornamentais da varanda, consistente en dúas pezas independentes de granito que se
alternarán en todo o desenvolvemento da escaleira. As devanditas pezas contemplaban a modulación rectangular pensada para ser colocada nas mesetas e tramos horizontais da escaleira, así
como a variante para o trazado das ramplas dos diferentes pisos. As pezas principais deseñáronse
como un rectángulo no que se inscribía un motivo vexetal de catro follas caladas que partían

Bosquexo do deseño
da varanda e do piar
de arranque da
escaleira neogótica

dun motivo circular central. As pezas secundarias concibíronse como elementos separadores
das anteriores e o seu deseño semella unha esvelta seteira apuntada inscrita nunha greca conformada con listeis rectangulares. Ambas as pezas, principais e mais secundarias, soportan o
robusto pasamáns de granito de sección mixtilínea que coroou a varanda. Completaron o deseño da escaleira os piares que sustentan os diferentes tramos de varandas, entre os que recibiu
un tratamento especial o da planta baixa (foto 14).
Neste primeiro andar tamén se reconstruíu o van preexistente que iluminaba a escaleira de
caracol medieval; neste caso elixiuse un deseño de traza neorrománica.
Como ornamentación do muro frontal do primeiro tramo da escaleira, Juan Monleón deseñou,
en xuño de 1958, unha placa conmemorativa, en forma de cruz, da reconstrución do edificio, presidida polo escudo do mosteiro de Samos e completada coa seguinte inscrición: “Pax. Vobis relinovimus domum mirifice accommodatum usibus intus igitur monachi et foris apostoli estote ut in
omnibus glorificetur Deus. Anno MCMLX. Maurus Gómez Pereira, Abbas samonensis”.
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Outros proxectos previos á inauguración do mosteiro
Durante o ano 1959 o obradoiro de carpintería de madeira instalado no mosteiro,
unha vez realizados os traballos funcionais, dedicouse á fabricación daqueles elementos ornamentais elixidos para as estancias máis representativas do mosteiro,
como o despacho, o recibidor –na actualidade sala común– e a cela do padre
abade ou a sala capitular (fotos 15). É de indubidable interese o traballo de talla
dos zócolos e artesoado destes cuartos, que se modulan para acomodalos aos vans
de fiestras, portas e balcóns existentes. Para estas pezas de carpintería elixiuse un
deseño de paneis de casetóns, na maioría dos casos, acorde coa estética da arquitectura modal decimonónica e reimplantada, segundo o gusto oficial, para o
mobiliario eclesiástico nas dúas primeiras décadas de posguerra. Os detalles de
talla e as mostras da calidade do oficio quedaron patentes nas zapatas para as vigas de madeira e o revestimento do zócolo das estancias principais.
Tamén nos meses centrais de 1959 Juan Monleón realizou o proxecto da nova
pavimentación do signo e a sancristía. Para a sancristía presentáronse dous deseños, un radial, que se desbotou, e o definitivo de cuadrícula romboidal, que se
conserva na actualidade.
O 13 de setembro de 1960, inaugurouse oficialmente o reconstruído mosteiro
de Samos. O abade Mauro, no seu discurso inaugural, expresou con claridade a intención das obras realizadas: “Hemos dicho reconstruido, y no restaurado, porque
entendemos que restaurar significa levantar o rehacer lo caído devolviéndolo a su primitivo estado y condición, mientras que reconstruir equivale a volver a construir sobre las antiguas trazas, pero tomando de ellas lo mejor, lo genuino, aquello que es
digno y merece ser conservado y perpetuado tomándolo como base y cimiento, al propio tiempo que se corrigen y enmiendan las deficiencias, los defectos, los anacronismos
de tiempos pasados, situándolos en los momentos actuales, resolviendo sus problemas y dificultades, sin exotismos ni plagios serviles, a las modalidades y exigencias
nacidas de los progresos de la técnica y de la evolución de la Humanidad”10.
É moi probable que tras das palabras do abade Mauro estivesen as ideas e o asesoramento
do proxectista e director de obras da reconstrución de Samos, Juan Monleón Sapiña. De feito, nas
declaracións que fixo a El Ideal Gallego o 14 de setembro de 1960, pódense atopar estas explicacións complementarias ás ditas polo abade Mauro no seu discurso: “Samos –se puede decir sin
herejía– ha salido ganando. Se ha modernizado, ha desterrado lo anacrónico de cara a un futuro
perdurable. Dos modernas cocinas –una de ellas eléctrica– y una gran nevera –cámara frigorífica–
son parte de la reforma. Los monjes siguen comiendo en un refectorio sencillo y austero, pero el
Padre Jaime –cocinero– conduce ya un «Citroën» de dos caballos. Y en la iglesia se modificará
el emplazamiento del actual coro, para llevar el altar bajo la cúpula”11.

Sala capitular,
antes e despois
do incendio

Este mesmo concepto de modernización dos recursos da vida monacal adaptada aos novos tempos vese reflectido nos diferentes planos dos proxectos realizados por Juan Monleón Sapiña e aprobados polo abade Mauro.
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Proxectos realizados desde 1960
RESIDENCIA

DAS MONXAS BENEDITINAS MISIONEIRAS

Un dos primeiros proxectos que se acometeron logo da inauguración oficial do mosteiro foi o
“Martelo das Monxas”. Como froito das conversacións mantidas entre o abade Mauro e o da
comunidade de Nova Nursia de Australia decidiuse establecer en Samos unha residencia de
relixiosas, co fin de recrutar vocacións e ao mesmo tempo emprender unha colaboración cos
monxes nas tarefas domésticas e educativas. En agosto de 1960 chegaron as primeiras relixiosas das irmás beneditinas misioneiras e instaláronse provisionalmente na casa vivenda de
Viladetrés, unha propiedade achegada ao mosteiro na que se realizaban os labores agrícolas e
mais gandeiros que permitían o fornecemento de víveres. A previsión do ingreso dun número
maior de relixiosas xerou a necesidade de realizar un proxecto para unha residencia no propio
mosteiro que contemplara a construción das celas das monxas así como a adaptación do ámbito das cociñas e a súa comunicación co refectorio. Para isto deseñouse unha solución funcional para o servizo das comidas mediante un sistema de torno que comunicaba as cociñas co
comedor dos monxes. En agosto de 1961 se “instalan en los nuevos departamentos preparados
para ellas [as relixiosas] en el pabellón del monasterio, que se alarga hasta la carretera y forma
un cuerpo independiente del resto del edificio
monacal […]. Con esto quedaba en marcha el
plan propuesto: por un lado, prestar sus servicios
a los monjes en la cocina, refectorio y lavado de
ropa; y por otro, poder reclutar y formar vocaciones”12. No ano 2000 a residencia foi obxecto
de novas obras de reforma que modificaron as
realizadas por Juan Monleón.

PROXECTO

DE CRIPTA-CEMITERIO

NA SANCRISTÍA DA IGREXA DE

Cripta, estado actual

188

SAMOS

O proxecto da habilitación da cripta existente baixo a sancristía para empregala como sepultura dos monxes procede da aspiración da comunidade de ter dentro dos muros do mosteiro
os irmáns falecidos; práctica que desde finais do século XIX fora prohibida por razóns de hixiene e sanidade pública. As cinzas dos monxes que foran enterrados no cemiterio municipal
foron trasladadas entre 1928 e 1930 á capela de San Xoán Bautista, onde permaneceron ata
que en xuño de 1964 se procedeu a iniciar o proxecto para instalar na cripta da sancristía o
cemiterio das cinzas dos monxes. Juan Monleón realizou os diferentes planos de iluminación,
altar e elementos ornamentais, entre os que se atopaban o motivo decorativo da porta da oseira, o deseño do candelabro de ferro e outros pequenos detalles (foto 16). En 1967 concluíronse os traballos e trasladáronse os restos da capela de San Xoán Bautista así como os que
aínda quedaban no cemiterio municipal.

PROXECTO

DE SALA ANEXA Á PORTERÍA

Juan Monleón realizou, entre setembro e novembro de 1964, o primeiro proxecto de habilitación
dunha sala anexa á portería como lugar máis axeitado para ofrecerlles os produtos elaborados no
mosteiro aos peregrinos e turistas que facían o Camiño de Santiago. Esta sala serve de acceso ao
mosteiro desde a praza de San Xulián e comunícase co claustro gótico. A sala é o paso obrigado
dos visitantes aos claustros e, daquela, un lugar idóneo para exhibir a información de folletos, libros e produtos referidos ao mosteiro. No proxecto contemplouse a pavimentación da sala.

REFORMA

DO CORO E O PRESBITERIO NA IGREXA

Os cambios litúrxicos que promoveu o Concilio Vaticano II, convocado por Xoán XXIII en 1959
e clausurado por Paulo VI en 1965 –dentro do documento “Constitución Sacrosanctum Concilium” sobre a sagrada liturxia, de 4 de decembro de 1963–, xeraron a necesidade de colocar o altar maior no centro do cruceiro, co obxecto de poder celebrar a liturxia cara aos fieis. Por mor disto,
tamén se decidiu o traslado do coro situado na nave central ao presbiterio, co cal se deixaría a devandita nave central completamente despexada (foto 17).

En abril de 1960 xa se fixeron os planos dun primeiro proxecto do traslado no que figuraba o
altar exento situado no centro da cúpula e os sitiais do coro situados entre o altar e os primeiros
machóns que terman da cúpula central. Esta primeira solución contemplaba unha situación das
cadeiras corais na cabeceira pouco operativa, xusto baixo do retablo.

Coro, antes do seu
traslado ao presbiterio
Proxecto da situación
do novo coro e o altar

A mediados de 1965 realizouse o proxecto definitivo da disposición dos sitiais e o altar
da igrexa, no que figuran planos con diferentes variantes. A disposición elixida finalmente
detállase no proxecto número 3, de xuño de 1965, onde os tres sitiais presidenciais e dúas
filas de asentos se sitúan baixo o retablo maior e o resto dos sitiais ocupan o espazo existente
entre o retablo e os primeiros machóns da cúpula, creando catro filas de asentos enfrontadas a ambos os lados do presbiterio (foto 18). Finalmente, en 1967, erguéronse os planos do
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Coro, estado actual

deseño do pavimento, tarimas, altar e sitiais do coro. As obras concluíron tres anos máis
tarde, cando o abade Mauro procedeu á consagración do novo altar de pedra, o 15 de xaneiro de 1970 (foto 19). En 1971, Juan Monleón proxectou a armazón do óculo que preside a
igrexa e deseñou as vidreiras que lle devolveron a luz e a cor ao interior do templo.

BIBLIOTECA
En 1964 Juan Monleón deseñou o pavimento de cemento in situ da biblioteca, obra que se realizou nese mesmo ano co obxecto de instalar os andeis metálicos para acubillar os libros salvados
do incendio e aqueloutros que se foron adquirindo con posterioridade. Os devanditos estantes metálicos substituíron os primitivos de madeira, destruídos; o proxecto foille contratado á firma Asín
S.A., unha industria madrileña especializada en andeis modulares metálicos. O problema desta
instalación consistía na dificultade de acceso aos volumes situados nos estantes máis altos, xa que
a altura da sala da biblioteca é de 5,25 metros. Para solucionalo, Juan Monleón Sapiña realizou,
en maio de 1969, un proxecto de ampliación de estantes, escaleiras e pasarelas intermedias metálicas que fixeran máis doado o acceso aos libros situados nas dúas frontes e o lateral interior da
estancia, tal e como se conserva na actualidade. No muro lateral de peche estableceu unha modulación nos lenzos murais existentes entre as ventás, co fin de colocar novos andeis para poder
ampliar o fondo bibliográfico.

Construcións anexas pertencentes ao mosteiro
Non son menos importantes os proxectos de Juan Monleón Sapiña para construír outros edificios
relacionados pero distantes do mosteiro. Aínda que case todos eles teñan un destino exclusivamente funcional e a súa arquitectura posúa escaso valor artístico, son interesantes para com190

prender o espírito de superación e de xestión que tivo o abade Mauro, así como a inestimable axuda
técnica que supuxo a presenza de Juan Monleón.

CENTRAL

ELÉCTRICA DE

VILADETRÉS

Un dos problemas existentes na zona a mediados da década dos sesenta era a falla de potencia
de enerxía eléctrica no ámbito rural galego. Un dos xeitos de garantir a continuidade do subministro era a creación dunha central eléctrica que fornecese o mosteiro e mais as súas propiedades anexas e que servise para abastecer de electricidade varios lugares próximos á zona. En maio
de 1965, púxose en marcha a realización do proxecto dunha central eléctrica que tiña o seu encoro no río Sarria, no lugar de Viladetrés. A maior parte do proxecto correspondeulle a un enxeñeiro de camiños coruñés que contou coa colaboración de Juan Monleón Sapiña –algúns planos
están asinados polo relixioso–. O devandito proxecto contemplaba, ademais da central térmica,
a construción dun transformador de corrente no mosteiro para o fornecemento de enerxía. Amais
de subministrarlles electricidade ás propiedades do mosteiro, a mencionada central abastecía tamén as poboacións de Romelle, Lamas, Couto, Vilamelle, Mesón, A Brea, Coíñas, San Martiño,
Manjar, Pascais, Samos, Foxos e A Ferrería.

PROXECTO

PARA CORTES DE VACAS EN

VILADETRÉS

Nas terras afectas ao mosteiro de Samos, no lugar de Viladetrés, localizábanse a maior parte das
hortas e da gandería que abastecían de víveres a comunidade. Para garantir unha maior produtividade dos labores gandeiros e avícolas, en 1966, realizouse un proxecto para a construción dunha
edificación destinada a corte de vacas. A superficie total da instalación superaba os seiscentos metros cadrados e dispuña dunha capacidade para cen cabezas de gando cos seus correspondentes
presebes e instalacións sanitarias convenientes.

FÁBRICA

DO

LICOR PAX

En 1969 a comunidade decidiu pór en marcha unha nova destilería para a elaboración do Licor
Pax, xa que a antiga fora destruída no incendio de 1951. Para iso Juan Monleón realizou o proxecto dun edificio de nova planta para licorería nos terreos de Viladetrés. o financiamento das obras
conseguiuse grazas á achega de Luis Núñez, oblato regular da abadía, e a construción foi realizada polo contratista José Fernández, da localidade de Sarria13. O edificio proxectouse en formigón armado, aproveitando un desnivel de terreo para conseguir dous andares na fachada anterior
e un na posterior.
Para rematar podemos dicir que o labor como proxectista de Juan Monleón Sapiña non só se
centrou nas propiedades do mosteiro de Samos, pois, desde os anos sesenta ata o seu falecemento,
acontecido o 10 de agosto de 1976, realizou un importante número de proxectos, tanto en Galicia coma no estranxeiro, que esperamos sexan obxecto de estudo nun futuro próximo.
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A obra do “escultor e arquitecto” Francisco de Moure
en San Xulián de Samos
Marica López Calderón
Universidade de Santiago de Compostela

Este estudo foi realizado dentro do marco do proxecto de investigación
financiado pola Xunta de Galicia: O patrimonio artístico monástico.
O seu estudo e xestión como valor potencial no sector turístico e no
desenvolvemento comarcal (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)
(Código PGIDIT06 PXIB2101013PR)

Francisco de Moure (1575-1636), no cadeirado do coro da catedral de Lugo, defínese como
“galego, veciño e habitante de Ourense, escultor e arquitecto”1, presentación á que cumpriría
engadirlle que non só foi un escultor, senón o máximo representante da escultura galega do primeiro terzo do século XVII, grazas ás súas achegas de carácter iconográfico e formal, sendo, neste
sentido, o introdutor da linguaxe barroca na nosa plástica galaica2. Precisamente, o mosteiro
beneditino de San Xulián de Samos (Lugo) ofrece un rico repertorio de imaxes nas que o mestre,
mediante as sucesivas “combinacións e permutacións”3 que introduce no seu “estilo”4 a partir da
súa primeira obra5, xa practicamente transformou a linguaxe manierista na que se forma, baixo a
dirección de Alonso Martínez6 e o coñecemento da obra de Juan de Angés, o Mozo7, nos sinais
de identidade da nova linguaxe barroca, que se atopan plenamente consolidados na súa seguinte empresa: o referido cadeirado da catedral de Lugo (1621-1624).

Santa Basilisa.
Antigo retablo maior.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
San Xoán Bautista.
Retablo da súa
advocación, sito no
presbiterio, lado do
Evanxeo. Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Francisco de Moure, polo tanto, traballou para o mosteiro bieito nos anos inmediatamente anteriores; en concreto,
foi chamado, en primeiro lugar, polo abade frei Cristóbal de
Aresti, quen exerceu o seu cargo entre os anos 1613 e 1617,
para que realice o seu retablo maior; e, deseguido, volveu ser
requirido, esta vez polo abade frei Miguel Sánchez (16191621)8, para a execución e, posiblemente, deseño das trazas9,
dos retablos de san Xoán Bautista e santa Catarina de
Alexandría, que probablemente se atoparían dispostos no cruceiro, e os de san Bieito e a Inmaculada Concepción, os cales,
seguramente, estarían situados nas ábsidas laterais da primitiva igrexa10.
Na actualidade, non se conservan nin o retablo maior, que
foi substituído ca. 1781-1785 polo actual, obra de José
Ferreiro, nin tampouco os relativos ao Precursor e á santa de
Alexandría11; con todo, si chegou ata nós parte da súa imaxinería: verbo disto, do retablo maior
sobreviviron as tallas de san Xulián e santa Basilisa [Fig. 1], ambas en moi mal estado de conservación, así como o Calvario constituído por Cristo, María e san Xoán –este último, así mesmo,
en bastante malas condicións–; pola súa banda, do retablo do Precursor só queda a imaxe do seu
titular [Fig. 2], sita no retablo do cruceiro do lado da Epístola, mentres que do de santa Catarina,
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De esquerda a dereita:
Santa Catarina de
Alexandría. Preside o
retablo da súa
advocación, sito no
presbiterio, lado da
Epístola. Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
Martirio de
santa Catarina.
Dependencias
privadas. Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
Retablo de san Bieito.
Cuarto tramo da nave
lateral, lado da
Epístola. Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
San Bieito. Preside o
retablo da súa
advocación, sito no
cruceiro, lado da
Epístola. Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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amais da súa talla [Fig. 3], conservouse o relevo no que Francisco de Moure a figura no momento mesmo de sufrir o seu suplicio12 [Fig. 4]: a santa, aínda atada a unha das rodas, contempla
como as outras dúas crebaron “con tan grande ímpetu”, como escribe o padre Ribadeneira, “que
con su movimiento acelerado mataron á muchos de los gentiles que allí estaban”13; concretamente, o escultor disponas esmagando os dous saións encargados de cumpriren co tormento, ao
tempo que completa a escena co anxo que descende cara á santa e terma da coroa e mais da
palma alusivas ao seu martirio. Neste relevo non só pode cualificarse de barroco o tema –o martirio–, representado como ideal da época14, senón tamén o tratamento que Francisco de Moure
lle dá: o estilo do escultor participa da tendencia cara ao realismo descritivo moroso e, incluso,
morboso, propia da linguaxe barroca15; figuran así, como por exemplo pedía o teólogo moralista
Gabriele Paleotti, “os atroces suplicios dos santos, minuciosamente expresados”16.
Non obstante, esta descrición do feroz e cruel do martirio, e daquela o emprego dun estilo de plena linguaxe barroca por parte do escultor, aínda se fai máis evidente no relevo no que
figura o suplicio de san Plácido e os seus compañeiros. Este forma parte do retablo de san
Bieito, o cal, a diferenza dos anteriormente comentados, se conserva integramente na última
das capelas laterais do lado do Evanxeo [Fig. 5]. Para este retablo, Francisco de Moure tallou
as imaxes de san Bieito [Fig. 6], que hoxe preside outro dos retablos barrocos da igrexa, e as
dos seus dous discípulos, Mauro e Plácido, de bastante menor calidade; ao mesmo tempo, o
escultor realizou tres relevos: un para o ático, no que se recolle a aclamación da Regra beneditina por toda a sociedade da época, e os outros dous para o corpo principal, concretamente
para a parte superior das fornelas dos santos bieitos, nos que figuran, respectivamente, san
Mauro salvando a san Plácido das augas –hoxe desaparecido– e o referido martirio de san
Plácido e os seus compañeiros [Fig. 7].
Precisamente, este represéntase orando, xusto no momento en que o seu verdugo se dispón
a lle cortar a cabeza –como explica Ribadeneira, “hizo san Plácido oración al Señor suplicándole por los méritos é intercesión de san Benito, su maestro, que les diese constancia para pasar

aquel trago de muerte, y llegar al puerto de la bienaventuranza”17–, mentres que o resto dos seus
compañeiros xa foron degolados. Francisco de Moure comprácese en lle mostrar ao fiel o brutal e o sanguinolento do martirio –dispuxo as súas cabezas tiradas polo chan e unha gran cantidade de sangue manando dos seus pescozos–. Deste xeito, o escultor adopta a nova sensibilidade contrarreformista, na mesma liña que os seus contemporáneos españois –abonda con lembrar, por exemplo, o tratamento que recibiu o suplicio de san Bartolomeu nos lenzos e gravados
de José Ribera–; esta nova sensibilidade responde ao principio de eficacia ideolóxica que pasou
a rexer as diversas manifestacións culturais por mor do Concilio de Trento18.
Por último, formando parella co retablo de san Bieito, na última das capelas laterais do lado
da Epístola, atópase o da Inmaculada Concepción [Fig. 8]. Trátase dun retablo dedicado exclusivamente á exaltación da figura da Virxe, a cal tamén se converte, debido aos ataques de luteranos e calvinistas, noutro dos grandes temas da arte barroca19. Neste sentido, o retablo desenvolve primeiramente, e a través da súa imaxe titular [Fig. 9], o tema da concepción sen mácula
de María, que, negado polos protestantes, será fervorosamente defendido pola Igrexa, tanto a
través dos seus doutores, como mediante os seus artistas20. Francisco de Moure xoga, neste caso,
co tipo iconográfico da imaxinería manierista castelá21, que precisamente comezaba a ser substituído polo novo tipo de Gregorio Fernández22, o cal será finalmente introducido en Galicia polo
seu discípulo Mateo de Prado.
Pola súa banda, o lateral esquerdo do corpo principal do retablo está consagrado aos pais da
Virxe; a fornela inferior está presidida pola imaxe de san Xoaquín, tamén peza de menor calidade, mentres que o relevo superior representa o episodio do Abrazo ante a Porta Dourada, tras
do cal, en realidade, se atopa de novo o tema da Inmaculada Concepción23. O lateral dereito
estalle dedicado á Sagrada Familia; no relevo superior figura o taller de Nazareth e a fornela inferior acolle unha imaxe de san Xosé, que resulta moi interesante desde un punto de vista iconográfico, xa que se trata da primeira representación deste santo en plena madurez e beleza dentro da escultura galega [Fig. 10].
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Neste sentido, a primeira vez que Francisco de Moure houbo de tallar esta iconografía, en
1608, para a igrexa parroquial de Santa María de Beade, pertencente ao arciprestado de Leiro
(Ourense), conferiulle un aspecto bastante máis envellecido. O que acontece é que o escultor
está flutuando entre o uso de dous tipos iconográficos distintos, como, por outra banda, era frecuente nas datas en que este traballou. Así, a escultura de Beade aínda se atopa preto da representación medieval, na que o santo se concibía como un ancián calvo e de longas barbas; aínda
que é certo que a referida imaxe nin presenta calvicie, nin tampouco longas barbas –como, por
exemplo, aínda o figuran Juan Dávila e Gregorio Español no cadeirado compostelán (15991606)–, con todo, o seu rostro aínda é debedor da iconografía dun home ancián. Pola contra, as
restantes imaxes que Francisco de Moure lle dedica a este santo, comezando pola propia de San
Xulián de Samos, inscríbense dentro da nova corrente de pensamento que, nacida no século
XVI, defende que san Xosé, cando casou coa Virxe María, era un home maduro, vir, no canto
dun “vello decrépito”; baixo esta aparencia describiuno, por exemplo, o padre Ribadeneira no
seu Flos Sanctorum24 –o libro das vidas dos santos que máis veces foi consultado polos artistas
durante o período barroco– e, igualmente, os tratados que, co fin de regulamentar a iconografía
relixiosa, xurdiron debido ao Concilio de Trento apremaban os artífices a se valer deste segundo tipo de representación25, que foi, precisamente, a que no sucesivo se utilizou na escultura
barroca galega. Menos frecuente será encontrar a san Xosé, como tamén sucede no mosteiro
bieito, figurado só, sen a compañía do Neno Xesús; de feito, esta iconografía, froito da crecente popularidade que experimentou o santo ao longo do século XVI26, constitúe, así mesmo, dentro da propia produción de Francisco de Moure, unha excepción27.
Finalmente, o retablo culmina co relevo que, disposto no ático, representa a Asunción e posterior Coroación de María. Este esquema compositivo de tipo continuo, no que nun mesmo
espazo se funden dous episodios, consecutivos no tempo e relacionados entre si, como acontece neste caso, será unha constante dentro do desenvolvemento da arte barroca galega en xeral,
e da produción de Francisco de Moure en particular28.
No tocante á iconografía, María represéntase de pé e coas mans unidas, nun aceno que
lembra o do orante. Trátase do primeiro dos catro tipos iconográficos baixo os cales se figurará a imaxe da Assumpta en Galicia durante os períodos barroco e rococó29. Francisco de
Moure, como ocorre co seu estilo inicial, remite a dous dos seus referentes: Alonso Martínez
e Juan de Angés, o Mozo; así, o tipo de Samos empregárao o primeiro na canle central do
segundo corpo do retablo maior da igrexa de Santa María de Medeiros (Ourense), mentres
que o segundo dispuxérao, en 1593, no ático do retablo maior do mosteiro de Santo Estevo
de Ribas de Sil (Ourense). Este último é, así mesmo, representativo da narración continua: o
episodio da Asunción combínase co da Coroación, e os anxos son os encargados de acometer
a devandita empresa. Non obstante, o máis frecuente era que a Virxe fose coroada pola
Trindade, como se observa no referido relevo de San Xulián de Samos ou naquel que o propio Francisco de Moure tallou para o coro da catedral de Lugo, así como tamén se advirte na
imaxe que Alonso Martínez executou para Medeiros. En realidade, trátase dunha representación que apareceu en España a comezos do século XV, e foi amplamente difundida durante
o período barroco en Galicia; por medio dela, elévase a dignidade da Virxe, ao tempo que se
confirma o avance da mariolatría30.
196

Francisco de Moure, a carón destas achegas de carácter iconográfico e xunto coa visión realista, morosa e morbosa, que introduciu no tratamento do martirio, segundo requiría a nova sensibilidade relixiosa, tamén xogou con distintas “combinacións e permutacións”, relativas ao
repertorio e modelado dos rostros, que o levaron a atopar uns rostros “vivos”31 e, vala a redundancia, con “expresión”32. Así, o escultor transformou paulatinamente a linguaxe manierista na
que se formou, nunha linguaxe barroca, que presenta entre os seus sinais de identidade o naturalismo, entendido nesta época non como un fin en si mesmo, senón como un medio para lle
falar forte e directamente á alma do fiel33, para conseguir que este dirixa os seus pasos cara a
salvación eterna, primordial angustia do home barroco34.
No tocante ao repertorio, Francisco de Moure valeuse de dous receitarios de formas distintos na hora de tallar a fisionomía das súas esculturas: o primeiro permanece vixente entre 1598,
data da súa primeira obra documentada, e 1621, ano en que inicia o cadeirado da catedral de
Lugo. Este modelo, que consiste na utilización duns ollos amendoados, un nariz recto, de punta
redondeada, boca pequena, de beizos perfectamente perfilados, e un queixo prominente, está
tamén presente na obra de Alonso Martínez, en cuxo obradoiro aprendeuno o escultor durante
os catro anos que alí estivo (1594-1597). O segundo repertorio comeza a empregalo no coro
lucense e mantense fiel a el xa ata a fin da súa actividade. Caracterízase por introducir tres variacións respecto do primeiro. Por un lado, no nariz, que ou ben mantén o característico recto,
aínda que máis “longo”, ou ben o substitúe por outro “convexo con corcova na parte superior”35,
á vez que xoga con distintos tamaños, desde a corcova pouco visible a aqueloutra moi evidente.
Por outro, substitúe a boca pequena, de labios perfectamente perfilados, por outra de maiores
dimensións. Finalmente, transforma o botón perfecto do queixo noutro que se parte á metade.
Así, Francisco de Moure foi permutando o repertorio idealizado do seu mestre Alonso
Martínez, mediante o cal este se expresa en linguaxe manierista, nun repertorio naturalista; é
dicir, introduciu a variedade que existía na natureza –aspecto tipicamente barroco– para transformar as súas esculturas en “imaxes feitas vivamente”, conseguindo con isto responder ás novas
necesidades do seu tempo e, como diría San Juan de la Cruz na Subida del Monte Carmelo,
“reverenciar a los santos en ellas, y mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos
[os fieis]”.
Así mesmo, o achado destes rostros “vivos” foi froito das “combinacións e permutacións” que
Francisco de Moure experimentou noutro campo, o do modelado dos rostros. Neste sentido, as
súas primeiras obras, como o san Roque, de 1598, ou o Santiago peregrino, que actualmente se
atopan no Museo da Catedral de Ourense, de 1599, caracterizáronse por presentar, na mesma
liña que as imaxes do seu mestre, uns rostros redondeados e sen modelar, nos que apenas si se
distinguía qué é o óso e qué a pel, e nos que o único traballo fisionómico realizado consistiu en
destacar os dous potentes pómulos que constituíron o seu sinal de identidade. Nas esculturas
da igrexa de Santo Estevo de Sandiás, de 1603, concretamente no san Paulo e o santo Antonio
de Padua, o escultor comezou a xogar coa orografía dos rostros, valéndose para iso da perfecta
asimilación do repertorio empregado por Juan de Juni na talla dos seus.
Asumido xa o repertorio juniano desde Santo Estevo de Sandiás, en 1603, e incrementado
logo o detallismo en Santa María de Beade, en 1608, os novos achados de Francisco de Moure
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xiraron en torno ao axuste desta fórmula e
culminaron na perfecta “imitación” da textura da pel, froito dun modelado moito
máis suave, no que o cambio do óso á
carne se realizou sen bruscas transicións,
de xeito que o modelado pictórico contrastado foi substituído por outro sen contrastar; esta solución utilizouna por primeira vez, precisamente, nalgunhas das
tallas que realizou para San Xulián de
Samos, en especial, nas de san Xoán
Bautista [Fig. 11], san Bieito e san Xosé,
mentres que a de san Xoán Evanxelista,
que pertence a un momento lixeiramente
anterior, aínda se caracteriza por un modelado bastante máis brusco.
Deste xeito, Francisco de Moure acadou a cota máis elevada de naturalismo
ata o momento, denotando claramente a referencia ao mestre que escolleu como modelo que
cumpría seguir, Juan de Juni. Non obstante, os seus rostros resultaron menos “vivos” que os do
valisoletano, porque, aínda que o escultor axustou a fórmula ata imitar a orografía dun rostro
real, paralelamente, aínda segue a empregar o repertorio idealizado –manierista– do seu mestre
Alonso Martínez. No cadeirado do coro da catedral de Lugo, ao combinar o novo repertorio
naturalista e a expresión, en compañía do axuste do modelado de San Xulián de Samos,
Francisco de Moure realizou o seu último descubrimento no campo da fisionomía, e ofreceulle
ao fiel uns rostros plenamente “vivos”, nos que, visiblemente, se atopa como referente Juan de
Juni (1507-1577).
Neste sentido, e fronte á consideración de Francisco de Moure como un artista retardatario,
por recorrer ás obras dun mestre que cronoloxicamente pertencía ao manierismo, cremos que
debe afirmarse todo o contrario, pois, en realidade, o escultor respondeu á máxima pedagóxica
que desenvolveu amplamente Lomazzo no capítulo II de Idea del tempio della Pittura, de 1590:
pódese estudar, en primeiro lugar, todo aquilo que poida ser teoricamente estudado, pero cómpre escoller, deseguido, un mestre ou modelo cuxo xenio concorde cos gustos do discípulo, co
fin de favorecer a súa maniera persoal e salvagardar sempre a soltura, que é o signo da plena realización do don innato36. Así, Francisco de Moure formouse durante catro anos co escultor portugués Alonso Martínez, pero, posteriormente, elixiu como modelo a Juan de Juni, dado que
este concorda co seu “gusto”37, o que lle permitiu, ademais, como sinala Lafuente Ferrari ao se
referir aos artistas representativos, satisfacer as angustias e necesidades da súa época, que coa
súa intuición profunda captou38, dándose expresión á “era melancólica”39 da Contrarreforma.
Así e todo, de analizarmos agora os rostros de María ou as santas virxes tallados por
Francisco de Moure, notablemente representados en San Xulián de Samos polas imaxes de
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santa Basilisa, santa Catarina de Alexandría e a Inmaculada Concepción e, en menor medida,
polos relevos alusivos a estas dúas últimas figuras, observaremos como neles o escultor se expresou dun xeito distinto. Neste sentido, e en primeiro lugar, cómpre sinalar que a estrutura empregada neles xa non é o paralelepípedo con pómulos pronunciados que caracterizaba os seus rostros masculinos, senón que se valeu dunha fisionomía de forma ovalada, na que apenas si se
marcaban os malares, ao tempo que dotada de moi pouco volume, resultando, sobre todo vista
de perfil, practicamente plana.
En segundo termo, o repertorio correspóndese co primeiro receitario que, herdado de
Alonso Martínez, Francisco de Moure empregaba nas súas primeiras imaxes, concretamente ata
1621, cando descubriu a variedade da natureza. A diferenza respecto das figuras masculinas atópase en que nas referidas femininas o escultor mantivo sempre invariable este receitario, é dicir,
o achado do repertorio naturalista non llelo aplicou a estas iconografías, de xeito que, tanto nos
relevos do coro da catedral de Lugo, coma nos de Santa María da Antiga, de Monforte de Lemos
(1625-1636), estas seguen a presentar uns ollos amendoados, un nariz recto, de punta redondeada, boca pequena, de labios perfectamente perfilados, e un queixo prominente. Neste sentido, pode compararse, por exemplo, o rostro da imaxe da Inmaculada de Samos co que presenta
o relevo de María que preside a cadeira episcopal do cadeirado lucense, ou o de santa Catarina
[Fig. 12], co que tamén a representa no mesmo cadeirado [Fig. 13].
E, en terceiro lugar, os rostros de todas as imaxes femininas de Francisco de Moure caracterízanse pola ausencia case que total de modelado. Por unha banda, o escultor limitouse a manter a cunca do ollo moi escavada, salientando, deste xeito, as pálpebras redondas e plásticas, que
constitúen outro sinal de identidade do seu estilo; verbo disto cabe dicir que, aínda que é certo
que todas as súas esculturas amosan este tratamento, acentúase naquelas que presentan a mira199

da celestial, nas que se potencian os “ollos voltos cara arriba”, típicos do código figurativo do
éxtase –como exemplo sirva a propia representación de santa Catarina do mosteiro beneditino–.
E, pola outra, o escultor traballou así mesmo, aínda que minimamente, o contorno da boca, marcando as comisuras e o pregamento buconasal.
A consecuencia de todas estas características foi que nestes rostros, a diferenza dos estudados anteriormente, Francisco de Moure se axustou menos ao natural, polo que resultaron máis
idealizados e, incluso, menos efusivos; así, na hora de encadralos dentro dunha das dúas linguaxes codificadas tradicionalmente, manierismo ou barroco, poderían cualificarse de manieristas. É o noso labor como historiadores da arte e, daquela, como persoas preocupadas polo
carácter expresivo do estilo, preguntármonos que foi o que levou a Francisco de Moure a se
expresar neles “doutra maneira”, é dicir, de diferente “modo”40.
A resposta atópase no principio do decorum que rexe a estética do século XVII, a relación
apropiada entre forma e contido. Neste sentido, os escritores da Contrarreforma, nos seus
comentarios acerca das imaxes sacras, teimaron de xeito especial no concepto de “diversidade”
existente entre elas –reflectido no rostro, idade, acenos e indumentaria– e mais na necesaria
atención que o artista lle debe prestar41. Na análise concreta das imaxes de María, os tratadistas sinalaron a beleza, que por outra banda lle fora negada polo protestantismo, e a xuventude
como dous requisitos imprescindibles na súa representación, mesmo naqueles episodios relativos aos últimos anos da súa vida42.
Francisco de Moure, para figurar as requiridas virtudes de xuventude e beleza da Virxe non
tiña por qué modificar substancialmente os recursos formais “manieristas” dos que partía, dado
que estes seguían a ser válidos para o fin expresivo buscado, unha beleza perfecta. Así, o escultor representou a María potenciando a idealización, cun rostro ovalado, de trazos coidadosamente delineados e cun modelado plástico, segundo o ideal de beleza fisionómica de Leonardo:
“No se hagan los músculos con líneas duras, sino deja que las luces dulces se desvanezcan
imperceptiblemente en sombras agradables y deliciosas; esto produce gracia y belleza”43, o que
non deixa de remitir a un “modo sublime” e a un “tipo nobre”.
Deste xeito, aínda que os recursos formais sexan aparentemente os manieristas, o impulso
estético-psicolóxico que rexe a obra de Francisco de Moure é barroco. O seu obxectivo non é a
busca da figura ideal en si mesma, como o sería para un artista manierista, senón en relación a
un contido dado de antemán, “a obra mestra de Deus”44. María hase representar fermosa e nova,
en primeiro lugar porque, como sinalan os citados tratadistas, “la virginidad conserva la belleza
y frescura exterior”, pero tamén porque, como continúa dicindo Ayala, en vida “ya estaba adornada y revestida con las dotes de la gloria”45, é dicir, trátase dunha representación o máis fiel
posible á que se supón era o seu modelo real, que é o que persigue a arte barroca46.
Finalmente, o mesmo cabe dicir dos “modelos más santos de pureza e integridad cristiana”47,
as santas virxes. A estas correspóndenlles, como doncelas que son, uns rostros con “gracia y hermosura”, o que permite, incluso, representar baixo esta iconografía a aquelas santas que, pola
contra, xa debían ser figuradas con máis idade, como, por exemplo, santa Apolonia48.
Precisamente, con esta “graza e fermosura” tallou Francisco de Moure a imaxe de Apolonia para
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Santa María de Beade en 1608, valéndose para iso do mesmo “modo” e “estilo” que o que empregou ao longo de toda a súa produción para figurar a beleza de María ou a “gracia e fermosura”
das restantes santas virxes, entre as que se atopan as imaxes de santa Basilisa e santa Catarina,
de San Xulián de Samos.
Pola contra, cando o contido que se quere representar lle esixe expresar fealdade, entendida como calidade que vai máis alá da aparencia física da persoa, para encarnar valores morais49,
o escultor deforma a realidade, creando ‘monstros’50; é o caso da personificación dos vicios ou
da representación do Demo e dos verdugos dos cristiáns. Neste sentido, no mosteiro de San
Xulián de Samos, Francisco de Moure figurou os saións dos relevos de santa Catarina e san
Plácido, así como o propio emperador Maxencio [Fig. 14], cuxa cabeza pisa a santa –mediante
o cal se evoca o tema de encadre do vencido51–, a través deste modo grotesco, que, en realidade, supón a tradución a imaxes dos adxectivos con que os verdugos dos cristiáns son presentados nos libros de meditación da literatura ascético-mística española e nas haxiografías –crueis,
rústicos, feroces, bárbaros e inhumanos, por exemplo–. En definitiva, o estilo de Francisco de
Moure caracterízase por unha clara relación entre forma e contido, relación que, pola súa vez,
define todo a arte do Seicento.
Igualmente, o escultor xoga con diversas “combinacións e permutacións”, relativas á estrutura, o vocabulario e a textura dos panos, por medio das cales o seu estilo avense á orientación
de sentido pictórico que caracteriza todas as manifestacións artísticas do Barroco52; en concreto, a través de sucesivos achados –como o incremento da ampulosidade das teas, do número de
pregamentos e crebaduras e o emprego nelas dunha textura metálica–, introduce na súa obra a
preocupación polos efectos da luz, o claroscuro. Daquela, Francisco de Moure evoluciona e
potencia deste xeito unha arte sensorial, conforme requiría a nova sensibilidade contrarreformista, e tras da cal novamente se agocha o principio de eficacia ideolóxica que rexe a estética
barroca; o seu fin é mover o ánimo do fiel, valéndose para iso do “buen uso de los sentidos”53.
No caso concreto das esculturas de San Xulián de Samos, estas inscríbense dentro da segunda permutación que, a partir das tallas de Santa María de Beade, introduciu o escultor no tratamento dos panos e que mantivo vixente ata a súa última empresa, o retablo maior de Santa
María da Antiga, de Monforte de Lemos. Así, as imaxes titulares dos retablos de san Bieito,
santa Catarina e a Inmaculada Concepción presentan unhas teas caracterizadas, en primeiro
lugar, polo aplanamento dos panos, fronte á ampulosidade que estes experimentaran nas tallas
de Beade. De feito, a imaxe de santa Basilisa, que pertencía ao retablo maior de San Xulián de
Samos, e por conseguinte foi realizada uns anos antes que a dos retablos laterais, aínda conserva unha ampulosidade maior que a destes, máis achegado a Beade, aínda que se fai evidente o
cambio xa operado por Francisco de Moure.
Así mesmo, as imaxes do fundador beneditino, da santa de Alexandría e da Virxe defínense
polo incremento do número de pregamentos e quebraduras respecto das tallas de Beade –onde
estes xa foran aumentados– e da propia escultura de santa Basilisa. Ademais, en todas elas se
emprega un pregamento en aresta, en detrimento do redondeado que caracterizaba toda a súa
obra anterior. Así, por exemplo, a cugula de san Bieito resólvese mediante moitos pregamentos,
quebrados na súa parte inferior, arestados e aplanados, os cales impiden, así mesmo, apreciar a
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perna exonerada. Esta será, precisamente, a cuarta e última característica das imaxes cuxas teas
pertencen á segunda permutación: ben suprimen totalmente a estrutura manierista que
Francisco de Moure empregaba nos seus comezos –en concreto ata 1608–, como na talla do
monxe beneditino–; ou ben, como na talla da Inmaculada, esta tradúcese ao novo vocabulario,
co cal, a perna exonerada, noutrora subliñada mediante un gran pregamento practicamente liso
–segundo correspondía ao pregamento amplo do manierismo–, agora denótase a través do
mesmo esquema inguinal, pero traballado a partir de múltiples pregamentos, fuellados e mais
arestados; ao tempo, o seu manto desfaise totalmente en pregamentos e quebraduras, tamén
arestados e aplanados, como nas mangas do vestido de santa Catarina. Esta, pola súa parte, é
ilustrativa doutra das opcións empregadas polo escultor para ocultar a perna exonerada, o recorrer ao atributo do santo e xa non só á súa vestimenta.
Trátase, daquela, dun novo vocabulario, froito de ter transformado o aprendido con Alonso
Martínez no do seu modelo Juan de Juni, mediante o cal o escultor mantivo o xogo coa luz –grazas ao emprego dun maior número de pregamentos e quebraduras, así como dunha aresta viva–,
ao tempo que axustou o tratamento da tea á realidade, resultando máis naturalista que os panos
da primeira permutación; estes, cuxo máximo expoñente o constitúe o manto de san Bartolomeu
de Beade, resolvíanse como masa informe.
En definitiva, os continuos achados de Francisco de Moure levárono a introducir, nunha
data moi temperá, a linguaxe barroca na plástica galega. Os rostros naturalistas e animicamente expresivos, nos que ademais se perseguía a relación entre forma e contido, teas que buscan
o contraste entre luz e sombra, e a visión realista, feroz e cruel do martirio constitúen algúns
dos logros do escultor, que xa se atopaban presentes ou case presentes nas imaxes que realizou
para o mosteiro beneditino de San Xulián de Samos, en especial, naquelas que executou durante a súa segunda estadía e, por conseguinte, cando xa introducira no seu estilo novas “combinacións e permutacións” en todos estes campos e, ademais, estábaas axustando.
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Notas
1

2

Neste sentido, a introdución desta nova linguaxe en Galicia é coetánea á que realiza Gregorio Fernández en
Castela. Véxase M.D. Vila Jato, “La primera generación
de escultura barroca: Gregorio Fernández y Francisco
de Moure”, en La escultura gallega, el centenario de Francisco Asorey, Santiago de Compostela, 1991, p. 57-66.

3

Tomamos estes conceptos de E. Gombrich para referírmonos aos achados da obra de Francisco de Moure.
Véxase E. Gombrich, Freud y la psicología del arte, Barcelona, 1971, p. 35.

4

Entendido no sentido da época de Francisco de Moure como as formas de traballo e expresión, personais e
individuais, do escultor. Véxase R. Klein, “Giudizo et
Gusto dans la théorie de l’art au Cinquecento”, en La
forme et l’ intelligible, Francia, 1970, p. 341-352.

5

A primeira obra documentada de Francisco de Moure é o san Roque, sito na catedral de Ourense, que realiza para a súa confraría en 1598.

6

Escultor portugués co que subscribe un contrato de aprendizaxe en agosto de 1594. Véxase M.D. Vila Jato, Francisco de Moure, Santiago de Compostela, 1991, p. 10.

7

Este artista, vido desde León, traballará na cidade das
Burgas desde 1587 a 1596, ano no que falece. Sobre
a actividade de Juan de Angés, o Mozo, en Galicia poden consultarse J.J. Martín González, “Juan de Juni y
Juan de Angés el mozo, en Orense”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XVII (1962), p. 70-82; M.D. Vila Jato,
Escultura manierista, Madrid, 1983, p. 53-71; M.D. Vila
Jato, Galicia en la época del Renacimiento, t. XV, A Coruña, 1985, p. 261-281.

8
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Concretamente, a inscrición, situada nos paneis que
flanquean a cadeira episcopal e redactada ao longo de
cinco cartelas –dúas sitas no panel da Epístola e tres
no do Evanxeo–, di: “Francisco a Moure, gallecus, civitatis Auriensis incolla, sculptor et architectus, invenievat et esculpebat hoc opus, cui ultima manus acessit. Anno Dominis 1624”. Sobre o significado desta inscrición como un testemuño reivindicativo do propio
Francisco de Moure como artista inventor, fronte ao
mero imitador ou copista, pode consultarse M. López
Calderón, Lenguaje, estilo y modo en la escultura barroca
gallega (Francisco de Moure), tese de licenciatura inédita,
dirixida polo profesor doutor don José Manuel García
Iglesias, Universidade de Santiago de Compostela, 2007,
p. 22-33.

Actualmente, como consecuencia do incendio que sufriu o mosteiro no ano 1951, non se conserva documentación ningunha dos retablos. A actividade de Francisco de Moure en San Xulián de Samos coñecémola

grazas ao padre Sainz, quen, en 1897, declarou que no
manuscrito Suplemento a la Historia del Real Monasterio
de San Julián de Samos, que escribiu o mestre Yepes en
1750, aparecen citados o escultor e todas as obras que
realizou para os abades Aresti e Sánchez. Véxase J. Sainz,
Francisco de Moure, Monforte de Lemos, 1897.
Pola súa banda, Vila Jato sinalou que o nome Francisco de Moure non está rexistrado en ningún documento de Ourense de 1617, o que o leva a pensar que, precisamente nese ano, se atopase traballando no retablo
principal de Samos; cfr. M.D. Vila Jato, “El antiguo retablo mayor del monasterio de San Julián de Samos”,
Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIX (1974-1975), p.
141-146.
9

Verbo da autoría das trazas dos retablos de San Xulián
de Samos, tradicionalmente víñase mantendo que eran
obra de Simón de Monasterio; cfr. M.D. Vila Jato, “El
coro de la catedral de Lugo: un sermón penitencial”,
en R. Yzquierdo Perrín (coord.), Los coros de catedrales
y monasterios: arte y liturgia, A Coruña, 1991, p. 280.
Con todo, Ana Diéguez formulou a posibilidade de que,
en realidade, o seu deseño recaese no propio Francisco de Moure. Este feito xustifícao tanto por que no coro
de Lugo este autor se defina como “escultor e arquitecto”, o que no século XVII quería dicir: “el que da las
trazas en los edificios y haze plantas, formándolo primero en su entendimiento”, como por que as estruturas retablísticas de Samos remiten a modelos manieristas
nórdicos, como os establecidos no tratado de Architectura de Dietterlin, mentres que o que se coñece de
Simón de Monasterio revela uns esquemas e modelos
máis achegados ao manierismo italiano. Véxanse A. Diéguez Rodríguez, “El retablo mayor de Santa María de
la Antigua de Monforte de Lemos. El concepto del artista-escultor en Francisco de Moure”, Rutas cicloturísticas del románico, 22 (2004), p. 221-226; e “La influencia del grabado en la obra de Francisco de Moure”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 36
(2005), p. 69.

10 Véxase J.M. García Iglesias, La pintura manierista en
Galicia, A Coruña, 1986, p. 138.
11 Deste último, non obstante, consérvanse diversos elementos arquitectónicos que forman parte dun dos retablos barrocos do templo, concretamente o dedicado
a María Magdalena; cfr. J.M. García Iglesias, La pintura..., op. cit., p. 142.
12 Este atópase gardado nunha das dependencias privadas do mosteiro, polo que o relevo que se atopa no actual retablo da santa, e no que tamén se representa o
momento do seu martirio, nada ten que ver coa obra
de Francisco de Moure, senón que é posterior, coetá-

neo á propia realización do retablo, que data de mediados do século XVIII.
13 P. de Ribadeneira, Flos Sanctorum. Nuevo Año Cristiano. Vida de los Santos (1599), t. XI, Cádiz, 1863, p. 239
e 240.
14 Neste sentido, non pode perderse de vista que o martirio, como el ascetismo, constitúe un ideal do período barroco, xa que este é un tempo no que a fe católica busca reconquistar os territorios europeos perdidos,
á vez que lanzarse á conquista dos novos continentes
–África, Asia e América–; en moitos casos, o final último deste novo apostolado foi o propio martirio. Neste contexto, a representación do suplicio convértese nun
tema recorrente dentro das artes figurativas do Barroco; cfr. E. Mâle, El arte religioso de la Contrarreforma,
Madrid, 2001, p. 113-125.
15 Véxase E. Orozco Díaz, Manierismo y Barroco, Salamanca, 1970, p. 109-122.
16 Véxase A. Forni (ed.), G. Paleotti. Discorso intorno alle
imagini sacre et profane (Bolonia, 1582), Libro II, capítulo XXXV, Bolonia, 1990, folio 216 r. e v.
17 P. de Ribadeneira, Flos Sanctorum..., op. cit., t. IX,
p. 235.
18 Na súa sesión vixésimo quinta, expúxose a necesidade
de que a arte respondese a un fin devocional; cfr. Canones, et Decreta Sacrosancti Oecumenici, et Generalis
Concilii Tridentini, Roma, 1564, p. CCIII. A partir deste concilio, os principais teólogos e teóricos da Contrarreforma estableceron a idea da “persuasión” como
principio fundamental da arte; sobre este tema pode
consultarse A. Blunt, La teoría de las artes en Italia, Madrid, 1979, p. 115-141, especialmente, a 138. De feito, e como de novo expón Gabriele Paleotti –A. Forni
(ed.), G. Paleotti..., op. cit., folio 216 r. e v.–, no caso
concreto da representación dos “atroces suplicios dos
santos” tentábase, por un lado, persuadir o fiel para que
se convertese el mesmo en mártir –xa se dixo que o martirio constitúe un ideal de época– e, por outro, acrecentar a súa “fe en Deus e o desexo da súa gloria”.
19 E. Mâle, El arte religioso..., op. cit., p. 42.
20 No caso concreto de España, ademais, cabe dicir que
sempre se mostrou como unha gran defensora da Inmaculada, desde a propia monarquía, que lle solicitou
ao papa numerosas prebendas en relación con este asunto, ata o pobo en xeral; de feito, en Santiago de Compostela, a Universidade en 1617, o clero en 1619 e todo
o pobo en 1653 xuraron defender ata a morte a concepción de María sen pecado; cfr. R. Otero Túñez, “La
Inmaculada Concepción en la escultura santiaguesa”,
Compostellanum, vol. I (1956), p. 733-763.

21 M.D. Vila Jato, Francisco de Moure..., op. cit., p. 86.
22 Representa a María de pé, en actitude orante, cos cabelos distribuídos simetricamente sobre os ombros e
vestida con manto, que a encapsula, e túnica, a cal se
cingue cun cintiño –símbolo de castidade–, que, ás veces, pode ir suxeito cun lazo postizo. A Virxe presenta,
ademais, unha lúa aos seus pés, sempre coas puntas
cara arriba, e uns querubíns, aos que, nalgunhas ocasións, se lles incorpora un dragón, símbolo do pecado,
ao que María venceu xa que naceu sen mácula.
23 Así é como, desde a Idade Media, se simbolizaba a idea
da Concepción sen mácula de María. A partir da Contrarreforma, non obstante, adquiriu importancia a
imaxe da Inmaculada Concepción, en substitución do
vello episodio que fora tomado dos apócrifos da Natividade. Véxase L. Réau, Iconografía del arte cristiano.
Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, t. I, vol. II,
Barcelona, 1996, p. 168.
24 “También dice el evangelista que cuando se desposó
con la Virgen era vir: que quiere decir «varon y hombre ya maduro y robusto», que ni mozo, ni viejo; para
que entendamos que era de mediana edad, como era
necesario que lo fuese, para que se creyese que Cristo nuestro Señor era su hijo, y la madre no se tuviese
por adúltera, y él tuviese fuerzas para tantos trabajos
como había de pasar en servicio de la madre y del hijo:
y así no era ni tan viejo ni tan decrépito como algunos
dicen y los pintores pintan; lo cual hacen por ventura
para significar que en aquella tan vieja edad no podía
haber ardor de concupiscencia, y guardar á la Virgen
el decoro que se le debe”; cfr. P. de Ribadeneira, Flos
Sanctorum..., op. cit., t. III, p. 274 e 275.
25 Verbo disto, Giovanni Andrea Gilio comenta en boca
de M. Troilo: “Dipingono ancora S. Gioseppe decrepito;
ilche non mi pare verisimile, che il grande Iddio havesse
raccomandata la madre del suo figliuolo ad un decrepito inutile a tante fatiche, che sopportar bisognava, per
menare il figliuolo in Egitto, e poi rimenarlo in Giudea,
e poi se vogliamo credere ad Origene fu maritata la gloriosa Vergine per celare tanto Sacramento al Diavolo;
e per fuggare l’infamia de l’adulterio; ma piu vi sarebbe incorsa, essendo maritata, ad un decrepito, & inutile
vecchio: che ad un huomo maturo, se non ad un giovine che era piu convenevole; cfr. P. Barocchi (ed.), G.
A. Gilio. Due Dialogi (Camerino, 1564), Florencia, 1986,
folio 83 r. Asimismo, Johannes Molanus expón diversos argumentos en favor da xuventude de san Xosé; cfr.
J. Natalis Paquot (ed.), J. Molanus. De Historia SS. Imaginum (Lovaina, 1594), Libro III, capítulo XII, Lovaina, 1771, p. 269-271. Por outra banda, Francisco Pacheco, inspirándose no discurso de Cristóbal de Fonseca –en Vida de Christo Señor Nuestro, 1597–, sina-
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la: “Dixe que su esposo era de poco más de treinta años,
porque la buena razón no lleva que San Josef fuese viejo y, por esto, la glosa ordinaria y Nicolao de Lira le aplican la profecía de Isaías: habitavit Juvenis cum Virgine;
que la desigualdad trae graves inconvenientes y, si la
edad no era para tener hijos, mal se pudiera salvar la
buena fama de la Virgen, y un hombre de ochenta años
no había de tener fuerzas para caminos y peregrinaciones
y sustentar su familia con el trabajo de sus manos [...]
y por esto San Lucas le llama varón: ad Virginem desposatam Viro, que es la mejor de las edades entre la juventud y la virilidad”; cfr. B. Bassegoda i Hugas (ed.),
F. Pacheco. El arte de la Pintura (Sevilla, 1649), Madrid,
2001, p. 590.
26 E. Mâle, El arte religioso..., op. cit., p. 295.
27 Sobre a iconografía de san Xosé na obra de Francisco
de Moure pode consultarse M. López Calderón, Lenguaje..., op. cit., p. 284-291. No tocante ao tipo iconográfico de san Xosé na escultura barroca galega, véxanse
J.M. López Vázquez, “La expresión artística de la devoción”, en Galicia renace. Galicia Terra Única, Santiago
de Compostela, 1997, p. 276-281; e “A propósito dunha imaxe do mosteiro de Celanova: tipoloxía de san Xosé
e estilo no obradoiro de Gambino-Ferreiro”, en Arte beneditina nos camiños de Santiago. Opus Monasticorum
II, Santiago de Compostela, 2006, p. 439-462.
28 De feito, así debía ser tamén o relevo, actualmente desaparecido, que o artista tería tallado para a igrexa de Santa María de Beade, segundo se desprende do contrato que asina cos frades-cabaleiros da Orde Militar de
San Xoán de Malta. O único exemplo coñecido que
Francisco de Moure dedica exclusivamente ao tema de
la Asunción de María é o relevo da capela da Asunción
de Aguiada, pertencente á parroquia de Santo Estevo
de Calvor (Lugo). Sobre a súa atribución, véxase M. López Calderón, Lenguaje..., op. cit., p. 307-322.
29 Os restantes tipos iconográficos son: primeiro, María
sedente sobre un trono de nubes, cuxa iconografía introduce Miguel de Romay no retablo maior da igrexa
da Compañía (1727); segundo, María axeonllada,
tipo que aparece na imaxe do retablo maior de Nosa
Señora dos Remedios, obra de José Gambino (1762);
e terceiro, María a medio camiño entre de pé e de xeonllos, solución que introducen José Gambino e José
Ferreiro no retablo maior de Sobrado dos Monxes
(1769). Sobre a evolución do tipo iconográfico da Asunción, véxase M. López Calderón, Lenguaje..., op. cit.,
p. 315-321.
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tesala do Barroco, o escritor místico San Juan de la Cruz
(1542-1591), na súa doutrina estética exposta no libro
terceiro da Subida del Monte Carmelo, publicada postumamente en 1618, fala de escoller aquelas imaxes
que “más al propio y vivo están sacadas”. Pola súa parte, Vicente Carducho, pintor contemporáneo de Francisco de Moure (1576-1638), nos seus Diálogos de la
Pintura (1633), define a devandita corrente como “tan
viva, tan actual, que admira y espanta a todos...”. Sobre a súa doutrina estética véxanse E. Orozco Díaz, Manierismo..., op. cit., p. 77-79; e A. Forni (ed.), V. Carducho. Diálogos de la Pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias (Madrid, 1633), t. IV,
Bolonia, 1990, folio 48 r. e v.
32 É dicir, uns rostros capaces de transmitir o afecto interior do representado; concretamente, Charles Le Brun
en su Conférence sur l’expression (1668) define este termo como “aujourd’hui j’essayerai de vous faire voir que
l’expression est aussi une partie qui marque les mouvements du Coeur, et qui rend visible les effets de la
Passion”; cfr. J. Montagu, The expression of the passions,
Yale University, 1994, p. 112. Sobre a expresión na obra
de Francisco de Moure, véxase M. López Calderón, Lenguaje..., op. cit., p. 93-130.
33 Neste sentido, Gabriele Paleotti, no capítulo XXVI, folio 78 r., do seu libro primeiro dedicado a “De i varÿ effetti notabili causati dalle imagini pie, & divote”, expresa
esta idea: “Essendo donque la imaginativa nostra così
atta a ricevere tali impressioni, non è dubbio ci essere istrumento più forte o più efficace a ciò delle imagini fatte al vivo, che quasi violentano i sensi incauti”.
O mesmo argumento é repetido por Francisco Pacheco no capítulo XI da primeira parte de El arte de la Pintura; cfr. B. Bassegoda i Hugas (ed.), F. Pacheco. El arte...,
op. cit., p. 257.
34 Como di García Morente, o español vive a súa vida desvivíndose porque a pon enteira “al servicio de algo que
no es la vida misma, ni está en la vida”, senón na gloria eterna; cfr. A. García Morente, “Ideas de la hispanidad”, en Ideas para una filosofía de la Historia de España, Madrid, 1947, p. 249-346.
35 Utilizamos a exhaustiva clasificación de Leonardo da
Vinci acerca das posibilidades fisionómicas que existen
na natureza sobre as que trata, co fin de explicar “cómo
hacer la efigie de un perfil humano, después de haberla
mirado una sola vez”; cfr. M. Pittaluga (ed.), Leonardo
da Vinci. Tratado de la pintura, Madrid, 2005, p. 117.

30 Véxase L. Réau, Iconografía..., op. cit., p. 645.

36 R. Klein, “‘Les sept gouverneurs de l’art’ selon Lomazzo”,
en La forme et l’intelligible..., op. cit., p. 189.

31 Termo empregado na época moderna para caracterizar
a nova corrente naturalista. Neste sentido, e como an-

37 Neste sentido, malia que Juan de Juni cronoloxicamente
pertence ao Manierismo (1507-1577), o seu estilo le-

vouno a ser cualificado de barroco; e, incluso, Orozco
Díaz sinala que o escultor tería creado unha arte esencialmente barroca; Véxanse J. Camón Aznar, “La escultura y la rejería españolas del siglo XVI”, en Summa
Artis, t. XVIII, Madrid, 1967, p. 93 e 231; E. Orozco
Díaz, Temas del Barroco de poesía y pintura, Granada,
1989, p. XXII.
38 E. Lafuente Ferrari, La fundamentación y los problemas
de la Historia del Arte, Madrid, 1951, p. 122 e 123.
39 Empregamos o concepto seguindo a F. Rodríguez de
la Flor, Era Melancólica. Figuras del imaginario Barroco, Barcelona, 2007.
40 Entendendo “modo” como a selección de recursos estilísticos en función dun contido, baseándonos en que
os seus efectos son os máis axeitados ao tema que se
desenvolve. Véxase J. Bialostocki, “El problema del
«modo» en las artes plásticas”, en Estilo e iconografía.
Contribución a una ciencia de las artes, Barcelona, 1973,
p. 13-36.
41 Gabriele Paleotti comeza o capítulo titulado “Delle pitture de’ Santi & Sante, ò di altre cose di religione”, dicindo: “Pregamo charamente il lettore che comincia tra
se stesso a discorrere quanta differenza si trovi in queste imagini sacre, non solo quanto alla forma & effigie
loro, ma ancor quanto all’apparato che se gli ricerca attorno”; e máis adiante concreta: “Et per venire più al
particolare si consideri quanta diversità si trovi in ciascun ordine de beati nella celeste corte per rappresentarli: come saria tra la pittura di un angelo, & quella di
un patriarca; tra l’imagine di un martire, & di un conffesore: tra quella di un vescovo, & di una verginella [...]
quanta varietà possa concorrere ne i movimenti & atti
del corpo: quanta nelle attioni che si sprimono, ò sole,
ò che hanno corrispondenza con altre; ma maggiormente
quanta diferenzza ocorra ne gli accidenti separati, come
ne i vestimenti, insegne, ornamenti, habitationi, luoghi & altre simili particolarità...”; cfr. A. Forni (ed.), G.
Paleotti..., op. cit., folio 125 r. e v. Pola súa banda, estas mesmas indicacións son desenvolvidas en J. Interián de Ayala, “Algunos avisos comunes, y generales sobre las Imágenes de los Santos”, en L. de Durán y de
Bastero (ed.), J. Interián de Ayala. El pintor christiano
y erudito, ó Tratado de los errores que suelen cometerse
freqüentemente en pintar y esculpir Imágenes Sagradas,
Libro V, capítulo I, p. 52-64.
42 Así, Vicente Carducho, ao abordar o tema do pintor científico, dedica un extenso parágrafo a exaltar a beleza de
María como clave na súa iconografía; A. Forni (ed.), V.
Carducho. Diálogos..., op. cit., folio 50 r. e v. Pola súa
parte, Francisco Pacheco, no tocante ao tema da Asunción di que, “es muy puesto en razón que se pinte muy

hermosa y de mucho menos edad que tenía: por cuanto, la virginidad conserva la belleza y frescura exterior,
como se ve en muchas religiosas ancianas”; cfr. B. Bassegoda i Hugas (ed.), F. Pacheco. El arte..., op. cit., p.
658. Igualmente, Interián de Ayala, ao tratar o mesmo
asunto comenta que ha aparecer “con un semblante hermosísimo (que de ningún modo se la debe representar
con el semblante viejo: pues fuera de que permaneció
siempre de Virgen intacta, ya estaba adornada, y revestida con las dotes de la gloria)”; L. de Durán y de
Bastero (ed.), J. Interián de Ayala. El pintor..., op. cit.,
Libro IV, capítulo VII, p. 50 e 51. Así mesmo, este autor trata da beleza na representación de María en Idem,
capítulo I, p. 1-6.
43 Véxase M. Pittaluga (ed.), Leonardo da Vinci. Tratado...,
op. cit., p. 118.
44 Trátase do título do libro que o padre Binet consagrou
á Virxe.
45 Daquela, a beleza con que ha figurarse a María vai máis
alá das aparencias para simbolizar as súas virtudes. De
feito, o propio frade mercedario fala dunha “hermosura
verdaderamente celestial, y divina, que resplandecía en
su rostro por el conjunto de su virtud, y santidad”; cfr.
L. de Durán y de Bastero (ed.), J. Interián de Ayala. El
pintor..., op. cit., Libro IV, capítulo I, p. 7. Pola súa banda, Vicente Carducho establece que o corpo de María,
como o de Cristo, foi perfecto, porque nela non houbo pecado: “Naturaleza siempre fue próvida y perfecta en lo que obró, y nunca hizo cosa en vano, sino mirando algun fin; aunque muchas vezes los accidentes
han depravado sus acciones, y malogrado sus obras, no
solo en lo moral, mas en lo natural, que son efectos del
pecado de los primeros padres, en los quales tan solamente, y en especial en CHRISTO nuestro Señor, y
su MADRE Santísima, no concurrio esta regla porque
no huvo la causa, que fue, como he dicho, la culpa; y
asi fueron sus cuerpos perfectísimos en proporcion, color y movimientos en sumo grado: en todos los demas
faltó esta perfeccion”; cfr. A. Forni (ed.), V. Carducho.
Diálogos..., op. cit., t. IV, folio 49 r. Igualmente, sobre
o tema pode consultarse J. Gállego, Visión y símbolos
en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, 1996,
p. 194 e 195.
46 Verbo disto, Gabriele Paleotti señala “che siano ritratti con l’effigie propia se si può sapere, ò vesisimile ò almeno con quella che da i buoni & intelligenti suole essere figurata, & che porta probabile apparenza che cosi
fose”; cfr. A. Forni (ed.), G. Paleotti..., op. cit., Libro II,
capítulo XXIII, folio 168 r.
47 L. de Durán y de Bastero (ed.), J. Interián de Ayala. El
pintor..., op. cit., Libro V, capítulo I, p. 63.
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48 Idem, capítulo VIII, p. 115.
49 Trátase dunha idea que aparece constantemente repetida nos escritores áureos como Baltasar Gracián; cfr.
A. Santos (ed.), Baltasar Gracián. El Criticón (1651,
1653, 1655), Madrid, 1984, p. 189 e 190. Así mesmo,
Vicente Carducho, entre as cousas que cómpre que saiba un pintor para non errar, comenta: “Bien creo no avrá
quien ponga duda en esta verdad, ni la dexe de conocer, pues por ella se manifiesta (como está dicho) que
no tendrá el mismo rostro, ni las mismas facciones, colores y miembros, regularmente hablando, la doncella
vergonzosa, como la meretriz deshonesta: pues en el
Derecho de un delito que se imputa a dos, presume mas
culpa en el del rostro y talle feo, que en el que tiene
mas hermoso y perfecto”; cfr. A. Forni (ed.), V. Carducho.
Diálogos..., op. cit., t. IV, folio 49 r. e v.
50 Termo do gusto barroco para designar o non natural da
natureza. Véxase E. Orozco Díaz, Manierismo..., op. cit.,
p. 34 e 35.
51 Véxase J. Bialostocki, Estilo e Iconografía..., op. cit., p.
114. Majencio simboliza o paganismo o que santa Catarina venceu a través da dialéctica ou, como expresa
o padre Ribadeneira no seu Flos Sanctorum: “La gloriosa
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santa se regocijó en Dios cuanto pensar se puede, por
ver que la verdad triunfaba de la mentira, y la cristiana sabiduría de la vana filosofía, y el verdadero y solo
Dios, de la chusma de los falsos dioses”. Incluso, o mesmo xesuíta, ao final da súa haxiografía, explica que “suélenla comúnmente pintar con una espada en la mano,
y debajo de sus piés la cabeza de un emperador; para
denotar que por la espada alcanzó la corona del martirio y la victoria del tirano que la martirizó”; P. de Ribadeneira, Flos Sanctorum..., op. cit., t. XI, p. 237 e 242.
52 E. Orozco Díaz, Temas del Barroco..., op. cit., p. XI e
XII, e 42.
53 Ademais da técnica ignaciana desenvolvida nos Ejercicios Espirituales, durante o século XVII publican diversas obras cuxo obxectivo é, precisamente, o “buen
uso” dos sentidos, “sin que se estrague el alma”. Verbo disto, frei Alonso Remón escribe Entretenimientos
y Juegos Honestos y Recreaciones cristianas para que en
todo género de estados se recreen los sentidos sin que se
estrague el alma (Madrid, 1623); e, pola súa parte, Lorenzo Ortiz redacta Ver, oír, oler, gustar y tocar. Empresas que enseñan y persuaden su buen uso en lo político
y en lo moral (Lyon, 1687).

A(s) igrexa(s) de San Xulián de Samos.
O seu amoblamento durante o Barroco
Iván Rega Castro
Universidade de Santiago de Compostela

Este estudo foi realizado dentro do marco do proxecto de investigación
financiado pola Xunta de Galicia: O patrimonio artístico monástico.
O seu estudo e xestión como valor potencial no sector turístico e no
desenvolvemento comarcal (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)
(Código PGIDIT06 PXIB2101013PR)

Na década de 1680, como indica Folgar de la Calle, proxectouse en Samos a edificación dunha nova abacial, e velaquí
que, durante a construción, os cultos se seguiron a celebrar
na igrexa medieval; como acontecía á vez noutra casa dos
beneditinos situada máis ao norte, no mosteiro de Vilanova
de Lourenzá.
Os monxes de Samos dotaran a súa igrexa e sancristía,
desde principios do século XVII, do amoblamento necesario
para o culto e o “propio” que dispuxera a Orde beneditina,
como o relativo á liturxia das horas. Con Cotelo Felípez,
dicimos que a multiplicación de retablos non só indica a
necesidade de se adaptar ás reformas do Concilio de Trento,
senón que servirá para compor un escenario axeitado para a
liturxia1, xa que a “causa primeira” do retablo é celebrar o
sacrificio da misa con toda a decencia e dignidade posibles.
Por iso, o abade José Valdés, entre 1681 e 1685, “hizo el
altar de Santa Gertrudis”2, actualmente situado na terceira capela da nave do Evanxeo, que se caracteriza por ter unha arquitectura lineal, estática e fortemente compartimentada,
construída a partir da alianza entre a columna salomónica e
o entaboamento de modillóns, e engalanada con cartuchos de acanto, de follas apergamiñadas
(Fig. 1). Polo tanto participa dos repertorios do último terzo do século XVII en Santiago de Compostela, e iso pódese afirmar malia que perdese moitos dos seus elementos na desmontaxe e despois na ensamblaxe, a mediados do XVIII. Non obstante, a súa importancia radica, como sinala
M. Castro, en que pertencía á “capilla parroquial de la villa y demás feligresía”; e así o testemuña
o Libro de Visitas, Bautizados, Casados y Difuntos de la Parroquial Capilla de Santa Gertrudis, sita
en nuestra Monasterial Iglesia de San Julian el R. de Samos3. Non só se sabe que santa Xertrude
presidiu o altar da parroquial do mosteiro de Samos, senón que tamén, orixinariamente, se atopaba no transepto norte da vella igrexa, tal como se tira dun manuscrito de 1723 que a principios
do século XX gardaba a biblioteca do mosteiro, “el sitio en que ahora está el altar de santa Gertrudis que está al norte de la iglesia en un remate de la punta del crucero”4. Actualmente, e desde
finais do século XVII, o retablo ocúpano S. HILDEGARDA e S. METHYLDA, xa que o programa

Retablo de
Santa Xertrude.
Trasladado desde
a vella abacial
a mediados do século
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na terceira capela da
nave do Evanxeo.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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pode reconstruírse, segundo Vázquez Santos, a partir da documentación do preito entre a comunidade de Samos e o pintor do retablo, Antonio Fernández5, despois de 1685.
Segundo Folgar de la Calle, o proxecto de frei Pedro Martínez paralizouse entre 1710 e 1734.
De feito, entre os mandatos da visita de novembro de 1712, recomendábase pospor as obras da
igrexa e, xa que logo, semella que a comunidade volveu a mirada cara a vella abacial e se inclinou por continuar os traballos de embelecemento, para a celebración do culto6. Así, en tempos
do abade Antonio Arias (1729-1733), acometeuse a execución dos dous órganos7, os que despois,
a mediados do século XVIII, foron trasladados e asentados no coro alto da nova igrexa; a caixa do
órgano da Epístola organizouse con dous corpos superpostos, e, en horizontal, cun corpo central
en avance e dous laterais recuados, cada un cunha batería de tubos e tres no central (Fig. 2); a
caixa do Evanxeo repitiu, en liñas xerais, as claves da anterior, aínda que agrupou os tubos no corpo
central, en torno a tres bandas en avance, coa principal máis ancha e cos tubos despregados en
abano, como no órgano da Epístola, e as laterais con perfil de oxiva (Fig. 3).
M. Castro di das caixas que son “de factura plateresca, trasladadas de la antigua abacial y afeadas después con adornos barrocos”8, e naturalmente hai elementos reciclados e reinterpretados
que lembran os usos dos repertorios da segunda metade do século XVI, como pináculos de bóla
e outros coroamentos turriformes e cupulados, a decoración retallada a base de doas de rosario,
puntas de diamante e cabuxóns, mascaróns e unha morea de placas en resalte, pero non hai dúbida de que se trata de “creacións” da primeira metade do século XVIII. Así, os repertorios producidos entre 1730 e 1735 poden ser recoñecidos polo emprego de estípites, de grandes gornicións con cunchas, querubíns e xenios, ou pola súa linealidade e contención canto aos esquemas
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de composición, que só amosan empuxe na banda central, tal como se pode ver no órgano da Epístola. Pero, malia iso, hai elementos que producen un efecto de “estrañamento”, como a ensamblaxe dun moble moi compartimentado e con coronamentos arquitrabados, ou o abuso de deseños calados e de peches a modo de celosías, supomos que practicados para aumentar as súas
facultades de “caixa de resonancia”, xa que o un e o outro non adoitaban aflorar en caixas de órganos anteriores a 1775, como as das igrexas de San Salvador de Vilanova de Lourenzá e San Salvador de Celanova.
Polo tanto, as posibilidades que se barallan para explicalo son, por unha banda, que houbese
dous tempos de execución e as achegas de polo menos dous obradoiros – xa que as caixas tiveron que se axustar en dúas ocasións e por iso puideron darse alteracións no resultado entre o
que se facía no abadiato de Antonio Arias, antes de 1733, e o que se ensamblaba despois de 1748,
co gallo do seu despece e traslado á igrexa nova – e, por outra, a presenza de organeiros ou entalladores forasteiros relacionados con centros de produción da Castela do noroeste, como León
ou Astorga; considerando os intercambios entre Mondoñedo e León ao longo do terzo central
do século XVIII e das boas relacións entre a sé mindoniense e os monxes de Vilanova de Lourenzá e Samos.
A nova igrexa levantouse entre 1734 e 1748, baixo a dirección do mestre de obras frei Juan
Vázquez, mais a medieval seguía en pé e en funcións quizais ata mediados do século XVIII, cando
menos ata 17469. Por fin, a igrexa foi inaugurada o 11 de xullo e 1748, festividade de san Bieito10,
a pesar de que o seu último tramo e por suposto a fachada non estaban ultimados. Pero despois
da consagración os monxes de Samos déronlle prioridade á reconstrución e renovación do mobiliario11, que comezou polos retablos do cruceiro, realizados durante o abadiato de frei Eladio de
Nóboa (1749-1753)12.

Os retablos colaterais do cruceiro
O presbiterio e o coro constitúen o escenario para a liturxia propugnada pola Regra beneditina,
onde se despregan as devocións dos bieitos –María baixo distintas advocacións, san Xulián, san
Xoán Bautista, santa Catarina, e os santos da orde, Bieito, Xertrude, Matilde–. Neste sentido, María é unha das figuras máis senlleiras13 e a ela se lle dedica o retablo colateral do transepto do lado
do Evanxeo, nun intento por recuperar o programa dos altares colaterais ao altar maior da vella
igrexa, cuxa cabeceira fora reformada na primeira década do século XVII e para a que Francisco
de Moure entallara entre 1617 e 1621 os retablos de san Xoán Bautista, santa Catarina, a Purísima Concepción e san Bieito14, que despois acabaron encaixados nas últimas capelas da nave, a
mediados do século XVIII.
Porén, no interior da abacial o primeiro co que batía a vista era o trascoro, polo menos ata
mediados do século XX, sobre o que, e en medio, locía o escudo da casa, ao que servían de
enmarque catro imaxes –tamén talladas no primeiro cuadrienio de frei Eladio de Nóboa
(1749-1753)–, dous dos reis de Asturias, Fruela I e Afonso II o Casto, e as outras dos abades
Argerico e Ofilón, restauradores da vida monástica en Samos nos séculos VIII e IX, que
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actualmente se atopan na capela maior15 (Fig. 4). Ao eixe principal, que avanzaba a través da
“vía sacra” desde o coro baixo á capela maior –na que xa se ensamblara o retablo que
Francisco de Moure fixo despois de 1613, como indica López Calderón, e na que permanece polo menos ata 1781–, superpúñase un secundario, que gravitaba en torno ao cruceiro e
tiña no retablo colateral da Inmaculada Concepción o seu centro de gravidade e a causa na
defensa da súa “Puridade”.
Nas pendentes do cruceiro, baixo a cúpula, asentábanse os altorrelevos de san Bernardo e san
Ruperto, santo Ildefonso e santo Anselmo. Santo Ildefonso de Toledo distínguese pola súa defensa
da virxindade de María, e santo Anselmo pola xustificación da doutrina da Inmaculada Concepción, posto que foi sinalado como o responsable da propagación da festa da Concepción de Nosa
Señora pola Inglaterra da Alta Idade Media. San Bernardo aplicáralle á Virxe María os versos do
Cantar dos Cantares que a gababan por estar libre do pecado orixinal –“Tota pulcra es, amica mea,
et macula non est in te”–; pero fora Pedro Abelardo o encargado da superposición das imaxes do
Cantar dos Cantares á Inmaculada Concepción, que habían ser propagadas por Europa a partir
do século XII desde os mosteiros beneditinos e cistercienses. O pai da Orde do Císter non puido
aprobar a doutrina da Inmaculada Concepción, pero os monxes de Samos, a mediados do século
XVIII, mostráronse dispostos a esquecer os erros dos bernardos para incorporalos á causa da exaltación da pureza de María, por medio da arte16.
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A Inmaculada Concepción
Polo tanto no transepto do Evanxeo entronizouse unha escultura da Inmaculada Concepción, tamén obra de Francisco de Moure, como indica López Calderón, sobre unha arquitectura en madeira que se desborda adiante arriba, e se enfeita con “marioloxías” (Fig. 5) – imaxes simbólicas
e sintéticas que adoitan ligarse ás prefiguracións da Virxe María nas Sagradas Escrituras, asimiladas pola arte e a literatura relixiosa sobre a base dos siloxismos da Escolástica.

Esquerda
Retablo da Inmaculada
Concepción.
No transepto do lado
do Evanxeo. Mosteiro
de San Xulián de
Samos (Lugo)
Dereita

Pero a identificación dos seus atributos bateu co problema do número incontable das invoca- Detalle do retablo
cións en honor á pureza da Virxe, elaboradas pola relixiosidade dos homes do Gótico e o Barroco. da Inmaculada
A mestría da gubia, o seu amor polo detalle e o preciosismo ou a sensibilidade cara ao naturalismo axudaron na lectura dos atributos; así, sobre a banda da dereita, nos intercolumnios e de
abaixo arriba, recoñécense a palmeira, a roseira, a fonte, xa no ático; e á esquerda, as “flores do
campo” ou a “maceira entre árbores bravas”, as azucenas ou “Vara de Aaron” (Fig. 6), e o pozo17,
no ático, como querendo evocar a flora e as riquezas do Hortus conclusus; “Como cedro do Líbano
crecín, como ciprés do monte Syon. Crecín como palma de Engadí, como roseira de Xericó. Como
gallarda oliveira na chaira, e crecín como un plátano. Como a canela e o bálsamo aromático exhalei o meu aroma e como a mirra escollida din suave olor. […] Como vide botei fermosos bacelos
e as miñas flores deron saborosos e ricos froitos”18.
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arriba. Mosteiro de San
Xulián de Samos (Lugo)
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Entre os impresos con marioloxías –dos textos dedicados á Inmaculada Concepción dados polas tipografías do Barroco sobre a alianza entre texto e imaxe– que puideran chegar ás bibliotecas de catedrais, mosteiros e conventos de Galicia entre os séculos XVII e XVIII indícanse as invencións de Nicolás de la Iglesia, Flores de Miraflores, Hieroglificos Sagrados… de la Inmaculada
Concepcion de la Virgen…, Burgos, 1659; Elogia Mariana…, Augsburgo, 1732, segundo textos
de A. C. Redelius, con deseños de Tomas Scheffer e gravados de Martin Engelbrecht, que foi antecedente e fundamento da obra de Franz X. Dornn, Litanie Lauretana…, Augsburgo (¿1742?,
1750, 1758), segundo deseños do padre Udalrico, da Compañía de Xesús, e gravados dos irmáns
Klauber –tivo unha gran divulgación polas bibliotecas da Europa católica, con abondosas edicións
ata 1771, e foi traducido ao italiano e publicado en Milán en 1756, e ao español en 1768, en Valencia–. Como se razoaba noutro lugar, podemos afirmar que entre 1699 e 1715 os repertorios
da cultura do Barroco no Antigo Reino de Galicia estaban dominados, canto á iconografía da Inmaculada Concepción, pola morea dos atributos que
achegaban a tradición e a imaxinería do século
XVII19, tradución a imaxes das virtudes e dones polos que a Igrexa católica lle recoñecía á Virxe María
a prerrogativa da súa Inmaculada Concepción, e que
en moitos casos chega ata mediados do século XVIII.
Neste contexto, e a medio camiño entre a pregaria, a evanxelización e o sermón, situábanse as funcións dos atributos da Inmaculada Concepción ou as
Letanías Lauretanas, en retablística, cuxo significado
era completado por medio das prácticas relixiosas e
da participación do universo simbólico de fieis, especialmente de clérigos, isto é, das audiencias.

Detalle do retablo da
Inmaculada
Concepción. Entre os
acroterios da
esquerda, o atributo
da Inmaculada
Concepción da “Torre
de Marfil” ou o
“Templo de Salomón”.
Mosteiro de San Xulián
de Samos (Lugo)
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Precisamente do problema de imaxes e lecturas,
da súa decantación e asimilación, fálanos o retablo colateral da Inmaculada Concepción, en cuxo ático se
levanta, esteada por anxos, unha torre de defensa de
sección cuadrangular e dous corpos, que inmediatamente apunta á Torre de David, e que fai parella
cunha torre de planta cuadrangular e pechada con cúpula que recorda, na secuencia de volumes e o abundancia dos aplacados, o campanario que Simón
Rodríguez levantou cara a 1712 para a igrexa parroquial de San Fiz de Solovio, de Santiago de Compostela; sentímonos inclinados por identificala como “Torre de Marfil” (Fig. 7), pero poida que o recurso á torre de campás dunha igrexa da Galicia de principios do século XVIII sexa tamén aceptable,
xa que puidera funcionar como sinécdoque, de maneira que a imaxe do todo, a “igrexa”, era simbolizada nunha das súas partes, o campanario20; e posto que se trata dunha arquitectura de plan centralizado e entra en xogo a tradicional identificación, desde o Renacemento, co “Templo de Salomón”
e, xa que logo, símbolo da “Igrexa”, pode derivarse a construción de metáforas das prefiguracións do
“Templo de Deus” ou “Templo de Salomón” (Templum Dei, Templum Salomonis, Domus Aurea…).

Pero ao mesmo tempo, o significado da presenza das marioloxías tírase da súa estrutura simbólica, das interrelacións entre os niveis semánticos que artellan a propaganda da doutrina da Inmaculada Concepción. Así, na efixie do Pai Eterno, sobre o remate do ático, e na súa correspondencia axial coa talla da Inmaculada Concepción recoñécese, a partir das conclusións de
Stoichitia, a escenificación dunha mensaxe sobre a relación entre o Creador e a súa obra, polo
que a Purísima Concepción se presentaría como obra de Deus Pai, creada co poder do seu xesto,
co Espírito Santo como lazo; María, predestinada e creada desde o principio dos tempos no Pensamento Divino, o que redunda en que fose preservada do pecado orixinal pola Santísima Trindade, e recupera a idea do Deus creador, do Deus arquitecto ou pintor (Deus pictor), da literatura artística e de devoción da Europa dos séculos do Barroco.

San Bieito
No brazo do lado da Epístola, como mandaba a tradición, preside o retablo unha imaxe de san Bieito, con báculo e cugula negra; sobre a fornela principal, o triángulo da Santísima Trindade irradiando raios de luz,
e no remate do ático, Xesús Cristo resucitado (Fig. 8). De maneira que,
por medio da materialización do celestial, con madeira e ouro, da que
participa o pai dos beneditinos, se expresa a idea de triunfo e glorificación, que simbolizan a Santísima Trindade e Cristo vitorioso sobre a morte. Xa que logo, velaquí un exercicio de propaganda e xustificación da
vida contemplativa entre os muros do mosteiro que, con López Vázquez,
dicimos que se opera por medio dos santos da orde21; defensores e predicadores dun modelo de vida que quería camiñar cara a santidade, pero
que a mediados do XVIII comezaba a denunciarse como improdutivo, e
que atopaba oposición na política dos primeiros Borbóns, contraria ao
clero regular. Polo tanto, en lugar de empregar imaxes de devoción para
conmover o ánimo dos monxes, ou evanxelizadoras, hai que falar de vangloria e recursos de mnemónica para un público partidario, entregado e
coñecedor22. Así, un monxe de Samos podía ler e recoñecer as fazañas
da súa vida, as virtudes que o ornaban e os milagres de san Bieito nos
traballos de talla, xa que, como no retablo da Inmaculada Concepción,
entre a arquitectura e a decoración se despregaban os seus atributos. A
diferenza dos monxes do século XVIII, nos nosos días temos que recorrer, por exemplo, á axuda da Vita et miracula Sanctissimi Patris Benedicti…, aparecida en Roma a
finais do século XVI e presente, polo menos, nos mosteiros de San Martiño Pinario e San Salvador
de Lourenzá, que narra a vida do pai dos beneditinos a partir do libro segundo dos Diálogos de san
Gregorio Magno23; aínda que, pola súa fortuna e popularidade, quíxose facer a lectura coa Legenda
Aurea nas mans, a que durante os séculos XVI e XVII enchía as bibliotecas da Europa católica.

Retablo de
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No ático, no sobrazo da esquerda, represéntase a Resurrección do oblato, que se resume nun
corpo desmembrado e as ruínas dunha construción, xa que “a consecuencia de aquel derrumbamiento
murió aplastado un niño oblato que trabajaba en la obra [do mosteiro] como ayudante de los alba215

ñiles. El santo […] mandó que metieran en un saco el cuerpo destrozado del muchachito y que lo
llevaran a su presencia; después oró, lo resucitó”24. No intercolumnio da esquerda, aparece o corvo
cun pan no pico, que recorda o Milagre do pan envelenado25, e no rexistro inferior, a esquerda e dereita, se dispoñen unha esfera iluminada polo sol e unha estrela que loce entre tebras (Fig. 9), respectivamente, resumo da Visión do globo luminoso; “Una noche, estando el siervo de Dios san Benito orando […], vio una luz que descendía del cielo y disipaba las tinieblas nocturnas. De pronto
se presentó ante sus ojos la esfera del mundo iluminada por un potente rayo de sol, y observó como,
por entre la claridad de aquel rayo, ascendía el alma de Germán, obispo famoso”26. Outra vez no ático, á dereita, sitúanse as silvas da Tentación de san Bieito27, e no intercolumnio da dereita aparece unha copa
rota que derrama o seu contido e que lembra o Milagre do veleno28.
En resumo, recórrese a un programa haxiográfico e de propaganda en honor a san Bieito, que se artella en tres rexistros de significación que empezan, no ático, cos enganos e acometidas do Maligno contra o cristiano no camiño cara á salvación; no seguinte
nivel, lendo cara a abaixo, adivíñase unha advertencia sobre as dificultades da vida en comunidade e a obediencia, xa que os intentos de envelenamento teñen por protagonistas a clérigos; e finalmente, unha visión que fala da promesa da Vida Eterna e o Ceo.
Pero, ¿a quen lles corresponde o seu deseño e execución?
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Sabemos que os retablos de san Bieito e da Purísima Concepción se ensamblaban no primeiro cuadrienio de frei Eladio de Nóboa (1749-1753), e parece que sobre o desenvolvemento dos traballos flota a personalidade do padre Feijoo, responsable de alentar
a comunidade de Samos a retomar as obras da abacial contra 1734,
e cooperador na financiación, xa que destinou á fábrica o produto
das reimpresións dos seus escritos, especialmente o seu Teatro crítico universal…, publicado entre 1726 e 1739, a condición de que
non se empregase mais que na obra da igrexa e no seu adorno, en
altares, imaxes, ornamentos…, tal como lembraba o seu panexirista,
precisamente o padre Nóboa, na oración fúnebre que lle dedicou en 1765: “Con el producto de
sus fatigas es el Zorobabel que ha de concluir la fábrica y adornar los altares […]; sin que su producto pueda tener otro destino”29.
Semella razoable que, despois de rematada a igrexa, contra 1748, os fondos da doazón do padre Feijoo se investisen no embelecemento do cruceiro e na talla dos seus retablos. Segundo Arias
Cuenllas, o entallador contratado polo abade para os traballos foi o “maestro de escultura y arquitectura” Gregorio Durán, natural e veciño de Celanova, que por estes anos, cara a 1753, figura
como aveciñado en Samos30. Son poucos os casos en que se lle solicite ao artífice o establecemento
do seu obradoiro e residencia na localidade onde ía traballar, e parece que con iso se quere procurar sobre todo o seguimento dos traballos, o que dá idea da envergadura do proxecto que tiñan
entre mans os monxes de Samos. Por iso, e polo resultado do seu traballo, podemos afirmar que
se trata dun entallador capaz e experimentado, diríamos que formado nun centro de produción

moi activo e que, polo tanto, tivo que traballar no mosteiro de Celanova, considerando o costume,
moi potenciado durante o século XVIII, da circulación de mestres de arquitectura e escultura entre as casas dos beneditinos.
De ter traballado para os monxes de San Salvador de Celanova, ou colaborado con algún dos
obradoiros de escultura da casa, é de supor que vise os retablos do trascoro, os de santa Xertrude
e santa Escolástica, entallados e dourados entre 1734 e 1737, xa que con eles, os colaterais de
Samos, comparten o esquema de composición e especialmente as receitas para a traza do ático.
Non podemos asegurar que Gregorio Durán traballase en Celanova, nin nos retablos de san
Bieito e da Inmaculada Concepción, e de telo feito non foi probablemente en soidade; considerando como chegou a esgotarse o seu estilo, suponse que nos últimos anos da súa vida, en 1774,
no retablo maior de Santa María de Lier, na comarca de Samos e, polo tanto, dentro da área de
influencia da abadía31.
Segundo López Vázquez, a importancia dos retablos do trascoro radica en descubrir en Celanova un mestre que en datas moi temperás, contra 1735, ten unha produción de calidade e formas avanzadas, parellas ás de Fernando de Casas e Simón Rodríguez32. Ao respecto, frei Plácido
Iglesias reflicte en Celanova o seu coñecemento dos receitarios dos composteláns, como mestre
de obras do mosteiro desde 1757, probablemente desde antes de mediados do século XVIII, e en
activo polo menos ata 178333; atribúenselle, a partir de Folgar de la Calle, as trazas dos retablos
para os catro altares do cruceiro da igrexa dos cistercienses de Santa María de Oseira, levantados durante o abadiato de frei Plácido Morrondo (1753-1756), xa que a presenza do monxe arquitecto en Oseira se documenta en 175734; entre os uns e os outros hai semellanzas no comportamento da arquitectura en madeira, como no emprego da columna panzuda retallada e con
anel perimetral, o desbordamento cara ao ático, a potenciación das molduras lisas e libres de decoración, ou o xogo co arquitrabe no enmarque de fornelas e relevos.
Adóitase dicir que é moito máis fácil modificar, enriquecer ou reducir unha configuración ou
esquema complexo que construír outro da nada e, xa que logo, semella que en Samos o mestre
de Celanova reciclou fórmulas e materiais do seu receitario, adquirido á sombra do mosteiro, ou
que traballou a partir de trazas do mestre de obras dos beneditinos de Ourense. Cómpre ter en
conta que hai en San Salvador de Celanova, desde 1735, un “laboratorio de formas” que funciona
a modo de caixa de resonancia dos repertorios irradiados e rexidos desde Santiago de Compostela, que chega á súa plenitude co florecemento da arte de frei Plácido Iglesias, e que conta con
ramificacións en Samos e Oseira.
Isto explicaría, en dúas direccións, canto a traza e execución, que se atope en Samos unha
recapitulación e reformulación dos usos de Simón Rodríguez e Fernando de Casas. Pero pouco
importa se as fórmulas, as trazas ou o entallador dos retablos de san Bieito e da Inmaculada Concepción veñen ou non de Celanova, o que hai que salientar en definitiva é o seu equilibrio e elegancia, a multiplicación de soportes e planos, ou a ilusión de movemento que se acada a medida
que a “máquina” gaña altura. Os soportes, os recursos de composición en vertical e o vocabulario da decoración son debedores da arte de Simón Rodríguez, de modo que a “causa primeira” para
o esquema de composición hai que buscala nos seus retablos para a igrexa da Compañía de Xesús, especialmente o de san Francisco de Borja, en 1735, e os colaterais da capela da Orde Ter217

ceira de Santiago de Compostela, en 173735. Comparte cos retablos dos altares do cruceiro a relación entre aberturas e volumes, e a organización das bandas do corpo principal, cun pilastrón
no exterior, columnas panzudas nas bandas laterais e unha fornela para cada titular; a distribución de relevos e decoración nos intercolumnios, con cartuchos e guarnicións entrelazadas que
se penduran dunha zapata de placas en resalte; e en fin, como traballaban Manuel de Leys e Francisco das Moas para os irmáns da Orde Terceira, suponse que segundo trazas de Simón Rodríguez, recórrese á columna panzuda, ao fragmento de entaboamento e ao cimacio cilíndrico, cuxa
cabeza se engalana cun florón recurtado, que apareceu por vez primeira en Santiago de Compostela e despois se recuperou para San Xulián de Samos.
Canto á talla, como acontece na terra de Santiago a partir de 1745 e con maiores resistencias nos
retablos do cruceiro de Santa María de Oseira, despois de 1753, camiña cara ao arestado e plano, atomízase, fragméntase e perde tamaño, á vez que se retrae e deixa cada vez maior superficie núa, o que
permite subliñar coa decoración os “centros de interese” do programa, a fornela principal, o remate
do ático ou os intercolumnios. As panoplias de aplacados perderon resalte, voo, e ás veces as arestas
dulcificáronse a través da multiplicación de pezas, ou se cortaron a bisel, o que viña imposto pola nova
sensibilidade de mediados do século XVIII, que reclamaba luz e delicadeza no tratamento das superficies,
e achandaba o camiño para a introdución dos repertorios do Rococó en Galicia.

San Xoán Bautista, santa Catarina e a arte de talla no Rococó
Non hai noticias nos abadoloxios dos retablos colaterais de san Xoán Bautista e santa Catarina,
na capela oriental do lado do Evanxeo (Fig. 10) e na capela de acceso á statio ou signo, no da Epístola (Fig. 12), respectivamente. Pero suponse que teñen que entallarse antes do ano 1781, en que
se proxectan o despece do vello retablo de principios do século XVII e a execución doutro novo
para a capela maior, como indica López Vázquez. En liñas xerais, constrúese en torno a unha fornela para cada titular, protexida por columnas xeminadas con imoscapo bulboso, dispostas sobre
paredes combadas para xerar un movemento en planta que resulta a todas luces unha nova na
retablística do século XVIII, e o coroamento resólvese con bóveda de forno. Caracterízase polo
emprego da rocalla, cuxas formas sólidas e en forma de ril fan aparición en todo o seu esplendor
durante os primeiros anos da década de 1760 en Santiago de Compostela, na capela maior da
igrexa dos beneditinos de San Martiño Pinario, da man do obradoiro de José Gambino, e na terra de Santiago da de Francisco de Lens e outros da súa xeración36.
Ao tempo, nas terras orientais de Galicia o estilo rocalla caracterízase por que pervive a simetría
nas composicións, pola talla plana e recurtada, polas arestas vivas e polas texturas duras e metálicas, tal como se aprecia nas pinturas do presbiterio e o retablo maior da catedral de Mondoñedo.
O contrato para a execución do retablo do altar maior axustouse en xaneiro de 1769, segundo as
trazas e baixo a dirección de José Francisco de Terán, coa axuda dos entalladores Agustín Baamonde e Juan Antonio Rioboo, veciños de Lugo, e de José Antonio de Castro, de Mondoñedo37.
Constrúese en observancia dos repertorios do Rococó e, xa que o mestre José de Terán era veciño
de León, hai tentación de crelo en sintonía co comportamento dos repertorios da Castela do noroeste, considerando que despois de mediado o século XVIII se acusa a influencia do obradoiro
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dos Tomé en León e a súa terra, da man de Simón Gavilán Tomé38. Dos receitarios do seu obradoiro proceden, por exemplo, canto á traza da planta, o xogo cos soportes e a liña curva, que se
fai dono da arquitectura en madeira, desde a predela ata o ático, e o emprego de columnas corintias de estrías mortas.
Non obstante, para contextualizar os traballos de talla realizados na catedral de Mondoñedo
e facelo en contraposición aos repertorios da Galicia de mediados do XVIII, hai que buscar os seus
antecedentes, é dicir, mirar o retablo maior do vello convento de San Xacinto, vulgo da Régoa, dos
dominicos de Monforte de Lemos. Contratouse con Benito González Rioboo en setembro de 1761,
xunto a Bieito González, seu pai, e Agustín Baamonde, e caracterizouse por empregar columnas
co terzo inferior retallado e bulboso, e pola abundancia da rocalla39. Precisamente, o un e o outro son receitas que aparecían nos retablos de san Xoán Bautista e santa Catarina, polo que hai
que contar coa participación dalgún dos mestres que traballaran, á vez, no convento da Régoa e
para o Cabido de Mondoñedo. ¿Por que? Porque non é moi extensa a relación de entalladores e
ensambladores da Galicia interior que fosen competentes no emprego da gubia e, á vez, expertos no manexo do estilo rocalla, antes de 1769, malia que é probable que o traballo en sociedade,
a dirección das obras e a autoría das trazas fosen determinantes no resultado.
O trazado de armaduras cóncavas, a predilección por cartuchos simétricos e pechados, e, á
vez, o emprego de columnas cos dous terzos superiores estriados, co inferior retallado e o imoscapo bulboso, son característicos da produción dos mestres González Rioboo e Agustín Baamonde
antes de 1769. Polo tanto, de ter traballado un deles en Samos, hai que contar con que o retablo
maior da catedral de Mondoñedo non se ensamblou ata finais de 1769 e, xa que cremos que o
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seu traballo xunto ao pintor José de Terán foi determinante, supor que os retablos colaterais da
cabeceira da igrexa de Samos se levantaron despois, poida que no segundo cuadrienio do abade
Eladio de Nóboa (1769-1773), ou nos anos inmediatamente posteriores, ata 1775.
Por outra banda, e xa para rematar, cómpre subliñar que o programa das capelas da cabeceira,
pola súa posición de privilexio xunto ao altar maior, orientouse a facer retórica do eucarístico e a
insistir na idea de que o retablo é un moble para a liturxia, e o seu obxectivo, como xa se puxo de
relevo, é celebrar o sacrificio da misa con toda a decencia e dignidade posibles. Por iso preside a
predela e o altar un cartucho cunha inscrición que se refire á institución da Eucaristía e á Consagración: HIC ESTENIM CORPUS MEUN. HIC ESTENIM CALIX SANGUINIS MEI
NOVI & AETERNI TESTAMENTI MYSTERIUM FIDEI QUI PRO VOBIS & PRO MULTIS
ESTUNDETUR IN REMISIONES PECCATOTUM.
No retablo de santa Catarina, acompáñana os apóstolos Pedro e Paulo –xa que se a Eucaristía é a base da Nova Alianza e da nova relixión eles sono da Igrexa– na predela, e sobre eles desprégase un abano de santas, virxes e mártires, santa Lucía, santa Bárbara, santa Basilisa40, encabezadas pola representación do martirio de santa Catarina, na fornela principal e no relevo do ático.
De maneira que o sangue dos mártires, “mortos pola fe”, súmase á derramada por Xesús Cristo
na cruz, para o perdón dos pecados, e polo tanto se inicia o camiño cara a salvación.
No retablo de san Xoán Bautista, na predela, a Virxe María e san Xoán Evanxelista (Fig. 11)
aparecen xunto á inscrición HIC ESTENIM CORPUS MEUN…, subliñando a identificación
entre o sacrificio da misa e a Paixón, xa que ambos adoitan acompañar o Crucificado. San Xoán
Bautista ocupa a fornela principal, con santo Domingo de Silos á esquerda e santo Antonio abade
á dereita41. Finalmente, no ático, represéntase o Bautismo de Xesús –coa Eucaristía, a auga e o
sangue son a base da Igrexa e dos sacramentos que limpan e purifican– e completan a escena dous
medallóns que ligan a san Xoán Bautista coa lexendaria parentela da Virxe María; á esquerda represéntase ao sacerdote Zacarías, sumo sacerdote do Antigo Testamento, cos atributos do profeta
Zacarías, e pai de Xoán o Bautista, e a súa esposa, santa Isabel, á dereita.
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Os retablos neoclásicos do mosteiro de Samos
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Este estudo foi realizado dentro do marco do proxecto de investigación
financiado pola Xunta de Galicia: O patrimonio artístico monástico.
O seu estudo e xestión como valor potencial no sector turístico e no
desenvolvemento comarcal (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)
(Código PGIDIT06 PXIB2101013PR)

Coa reedificación da igrexa, o cometido dos monxes de Samos foi a renovación do mobiliario
litúrxico con que ornala, labor que se empezou a executar xa desde mediados do século XVIII,
comezando polos retablos situados no cruceiro e nos espazos lindeiros ao presbiterio, isto é,
os retablos de san Bieito, a Inmaculada Concepción, santa Catarina e san
Xoán, realizados todos eles no gusto rococó daquela imperante.
Estes, por outra banda, estaban dedicados a devocións fondamente
arraigadas na Orde beneditina: san Bieito, como o seu fundador; santa
María, en cuxo culto os beneditinos non só destacaran como ferventes
devotos, senón que se manifestaran desde moi cedo na Idade Media a
prol das teses inmaculistas, sendo os escritos dos seus membros empregados como cita de autoridade recorrente polos seus partidarios e defensores durante toda a Idade Moderna; san Xoán Bautista, como o primeiro santo eremita; e santa Catarina, a filósofa dos católicos, a quen os
bieitos lle tiñan consagrados moitos dos seus colexios. De feito, as imaxes principais de todos eles son aínda as dos retablos a os que substituían, talladas a principios do século XVII por Francisco de Moure.
Tamén, nun primeiro momento, se volveu montar o antigo retablo
maior, que así mesmo realizara Moure entre 1613 e 16171, pero no cuadrienio de 1781 a 1785, correspondente ao abadiado frei Miguel Gayoso,
decidiuse a súa renovación, como se recolle na documentación do Libro
de Estados conservado actualmente no arquivo do mosteiro de Silos: “Hízose el retablo mayor de magestuosa arquitectura según planos enviados
por don Miguel Fernández, director de la Academia de Arquitectura de
Madrid. Obra que hizo con aprobación de dicho director por don Juan
Domínguez, natural de Santiago. Las imágenes y estatuas con la medalla principal del retablo las
hizo en Santiago don Josef Ferreiro, vecino de dicha ciudad”2. (Fig. 1)
Temos, xa que logo, documentados os tres principais artífices do retablo: Miguel Fernández
como tracista, Juan Domínguez de Estivada, o entallador, e José Ferreiro, o escultor.
Miguel Fernández desempeñaba o cargo de director de Arquitectura da Academia de Bellas Artes madrileña desde o ano 17743, en que foi nomeado polo rei, escolléndoo entre a terna presentada
pola Academia na sesión do 4 de agosto e que estaba composta, ademais, por Juan de Villanueva e
mais Juan Pedro Arnal. Pertencía, precisamente, Miguel Fernández á primeira xeración de arquitectos
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Fernández, tracista;
Juan Domínguez
de Estivada,
entallador; e José
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Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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formados pola Academia e, como o seu condiscípulo, e principal rival, Juan de Villanueva, completara
a súa formación en Roma, mirando, no seu caso, máis cara aos arquitectos barrocos que ás obras
da antigüidade clásica, o que lle valeu a crítica de Villanueva, quen nun dos seus Papeles críticos “al
comentar su proyecto para el retablo en la iglesia de San Antonio de los Portugueses, señala cómo
algunos confunden el ideal de la antigüedad con la utilización de los nuevos elementos clasicistas,
pero manteniendo la misma composición barroca utilizada hasta poco antes”4.
De feito, o retablo maior de Samos inspírase, como no seu día indicou Otero Túñez, en obras
de Bernini, como “el retablo mayor de Castelgandolfo, donde cuatro ángeles sostienen un medallón, mientras otro lo admira desde arriba”5, e non só iso, senón que aínda conserva unha estrutura claramente barroca, xa que esta gran fábrica de madeira se converte nun revestimento do
presbiterio, de maneira que os seus extremos se prolongan seguindo as paredes daquel, mentres
que a súa banda central se creba en profundidade, provocando unha ruptura do entaboamento
en zigzag; todo iso busca integrar o espectador na obra e acadar así un efecto incluso máis próximo a Fontana que ao propio Bernini. De aí que tampouco nos estrañen certos recordos que o
retablo nos trae do da capela do Palacio Real pois, ao cabo, Miguel Fernández traballara nas obras
do palacio como axudante de Sabatini, quen é un dos valedores do arquitecto na súa carreira madrileña e defensor aínda de propostas máis barrocas que verdadeiramente clasicistas.
De nada valen, xa que logo, no retablo samonense a perfecta execución da orde composta e
mesmo a alternancia pilastra-columna –empregando a primeira só cando está exenta, segundo prescribían os canons racionalistas impostos de novo entón polos tratadistas franceses e difundidos
en España polos tratadistas académicos máis avanzados–; ou tamén a imitación de mármores e
mais de xaspes, así como a restrición dos elementos ornamentais case aos puramente arquitectónicos, para decatarnos do xa obsoleto da súa proposta. Se alguén non tivese isto claro, compare
este retablo co maior do mosteiro beneditino de San Salvador de Lourenzá, trazado en 1766 –polo
menos quince anos antes– por Ventura Rodríguez, o mestre e principal protector de Miguel Fernández, e executado no transcurso do ano seguinte.
Ventura Rodríguez, malia que tamén podería partir dunha inspiración berninesca –a composición do conxunto absidal que alberga o retablo maior na igrexa de Santo André do Quirinal–, soubo traducir, grazas ao influxo que sobre el exerceu Palladio6, a súa fonte de inspiración ao novo gusto clasicista que daquela empezaba a despuntar en España, de maneira que –a pesar de manter unha
decoración non estritamente arquitectónica coa presenza de palmas, guirnaldas, floróns, lazos e vieiras, moi representativa do primeiro clasicismo, á que lle hai que engadir a utilización dun friso de
querubíns, motivo moi frecuente no primeiro renacemento español– restrinxiu o movemento do retablo e someteuno a un estrito dobre plano, e resolveu a composición recorrendo a unha edícula templaria coroada por un frontón que, a diferenza do de Bernini, e como os de Palladio, non só non se
rompe, senón que é recto. Iso si, tanto Ventura Rodríguez como Miguel Fernández mantiveron a
distribución, tan do gusto do barroco romano, de completar a escena apoteótica que, lixeiramente
máis elevada, se desenvolve na banda central con senllas imaxes de vulto redondo, xeralmente labradas en mármores brancos e colocadas nas bandas laterais inmediatamente encima do plinto.
Juan Antonio Domínguez de Estivada, natural e veciño de Santiago, foi o grande entallador
galego do momento. Formado na tradición barroca compostelá tivo un gusto ecléctico dabondo
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como para se someter ás pautas deseñadas
polos diferentes tracistas, mesmo ás do mariño, académico e sobre todo diletante argalleiro, Luis de Lorenzana, que mentres executaba o retablo maior de Sobrado dos
Monxes, na xunta da Academia celebrada o
1 de abril de 1770, se refire a el como “un ensamblador excelente”, ao tempo que, pola
contra, infravalora a todos os escultores galegos7. O propio Juan Domínguez, que aparece denominado como arquitecto na documentación, deseñou os planos para algunha
das súas obras, como o retablo maior de
Santo André de Trobe8, en Vedra (A Coruña),
realizado en 1776, ou o de Santa María de
Gonzar, no Pino (A Coruña), executado en
17919. A súa colaboración con José Ferreiro,
que saibamos, puido iniciarse en 1765,
cando contratou o retablo maior do convento
de San Domingos de Ortigueira10, e desde
logo constátase a partir do ano seguinte na realización do da Confraría do Rosario do mesmo convento11. Tras a execución do de Sobrado volverían colaborar, ademais de en Samos, polo menos
no retablo maior de San Francisco de Ferrol, cuxo contrato asinaron conxuntamente no ano 179012.
Por último, José Ferreiro e o seu mestre e sogro, José Gambino, eran reputados como “los mejores [escultores] de este reino de Galicia” xa polo abade de Sobrado nunha carta remitida á Academia madrileña e datada o 31 de xaneiro de 177013, e de feito así foi recoñecido por toda a crítica posterior, que os salientou non só como os escultores galegos máis importantes do seu
momento –sendo rococó un e clasicista, máis que neoclásico, o outro–, senón entre os mellores
da historia da arte galega.
O retablo está presidido polo patrón do mosteiro, san Xulián o Hospitalario (Fig. 2), a quen
lle acompaña a súa esposa, santa Basilisa (Fig. 3), representada na imaxe da banda do Evanxeo. A haxiografía destes dous santos, recollida en La Leyenda Dorada14 e creada a partir das lendas de santo Eustaquio e san Cristovo15, é tan truculenta como inverosímil; san Xulián perseguía un cervo para darlle caza, e o animal, volvéndose, díxolle: “¿Por qué me persigues de esta
manera? Tú matarás a tu padre y a tu madre”. Para evitar que se cumprise a profecía, Xulián
fuxiu da súa terra sen avisar os seus proxenitores e púxose ás ordes dun príncipe como soldado,
quen recompensou os seus servizos casándoo cunha rica viúva e doándolle un castelo. Fatalmente, os pais, que o buscaban ansiosamente desde a súa desaparición, deron con el e chegaron
ao castelo na súa ausencia, de maneira que a súa muller, que os recoñeceu, os tratou hospitalaria e regaladamente e ofreceulles o leito conxugal para que descansasen mentres ela asistía
a misa. Namentres chegou Xulián e, confundindo a seus pais co que pensou que eran a súa propia muller e un amante, deulles morte coa súa espada para vingar a súa honra. Cando regre-
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sou a súa esposa e saíu do erro, ambos os dous, desfeitos, marcharon cara a un país estranxeiro,
onde erixiron unha hospedaría a carón dun río para aloxar de balde os camiñantes. Despois de
varios anos de traballos e mortificacións, san Xulián saíu recoller en medio da noite a un home
cuberto de xeo e medio morto de frío que o chamaba a berros e, xa na hospedaría, como non
conseguía facelo entrar en calor, introduciuno no seu propio leito e cubriuno con boas mantas
sen importarlle que o home tivese, como semellaba, a lepra. Este, ao pouco tempo, transformouse resplandecente de luz e díxolle: “Julián, he venido aquí de parte de Nuestro Señor para
comunicarte que tu penitencia ha sido aceptada, y que muy pronto tu esposa y tú entrareis en
el descanso eterno”.
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A versión da historia que aparece recollida en Año cristiano16 resulta moito más crible e, sobre todo, máis consonte co espírito relixioso dominante nos tempos postrentinos, mesmo nos
xa ilustrados17. Aquí desapareceron as referencias ao cervo e ao parricidio. San Xulián preséntase como un piadoso e obediente fillo de orixe nobre dunha cidade de Antioquía, que acepta
o matrimonio para non desobedecer a seus pais e consigue convencer na noite de vodas a súa
muller para conservar a castidade e preservar a súa virxindade. Mortos seus respectivos pais,
distribuíron entre os pobres as súas abondosas herdanzas e “determinaron vivir separados en
distintos domicilios, para hacer los oficios de maestros de cristiana educación con las personas
de sus respectivos sexos, logrando por este medio aumentar el rebaño de Jesucristo considerablemente”. Era o tempo das persecucións de Diocleciano e Maximiliano, polo que lle rogaban ao Señor que os que vivían baixo a súa tutela non desfalecesen “en los vivos deseos de derramar la sangre por Jesucristo. Interesado en esta súplica Basilisa, le manifestó Dios, que en
premio a su castidad moriría naturalmente; pero que su esposo padecería grandes tormentos,
triunfando gloriosamente de los enemigos de su religión”. De feito, segundo o relato, así aconteceu, xa que Basilisa finou de morte natural e Xulián, tras distintos tormentos e probas, como
ser botado aos leóns, que se prostraron aos seus pés con gran mansedume, foi degolado o 9 de
xaneiro do ano 308.
Ao fío deste relato pódese explicar que san Xulián fose elixido como patrón dun mosteiro
que, na súa fundación polo abade Argerico e a súa irmá Sarra, fora dúplice18, o mesmo que as
casas rexidas polo santo e a súa esposa. Así se explica tamén a iconografía empregada para representar a ambos os santos: Xulián aparece vestido con traxe nobre e ten aos seus pés senllos
anxos que portan a palma do martirio e a espada con que este se levou a cabo, mentres que Basilisa se presenta co libro, que fai referencia ao seu labor de mestra de cristiá educación, e o
lirio, que alude á súa virxindade, un atributo que con este mesmo significado aparece noutras
santas, como Eufemia, e que sen dúbida foi o que levou o autor da acta da Desamortización a
confundir esta imaxe coa de Eufemia19, mentres interpretaba como a de santa Basilisa a outra
imaxe presente no retablo e que figura a santa Cristina (Fig. 4) –o erro veu facilitado porque
esta, aparentemente, non posuía un atributo particular, pois a palma que leva na man esquerda
é a propia dos mártires–. Non obstante, de feito esta imaxe si ten un atributo particular: o pequeno círculo que coroa a súa fronte, disimulado naturalisticamente como un adorno dos seus
cabelos, e que fai referencia á roda de muíño que foi empregada como instrumento do seu martirio, e coa que adoita ser representada, ben colocada aos seus pés, ben como un pequeno colgante de pedra sobre o pescozo.

Completa a iconografía do retablo un
tondo portado con anxos coa escena da
Transfiguración do Señor no monte Tabor
(Fig. 5). Unha representación moi axeitada para destacar a Xesús como o Salvador, pois reflicte o momento en que Deus
o confirma como o Mesías e o proclama
non só como o seu Fillo, como xa fixera no
Bautismo, senón como Mestre, ao engadir
afora a frase xa utilizada no episodio bautismal de “Este é o meu Fillo benquerido,
o predilecto”, o mandato: “Escoitádeo”20. A
presenza de Moisés e Elías confirma que
estamos ante o Mesías, o Salvador no que
se consuman a antiga Lei e as predicións
dos profetas. Era, polo tanto, unha escena
moi axeitada para culminar un retablo no que o Redentor se facía presente fisicamente e de maneira cotiá, grazas á Transubstanciación, no sacrificio da misa e na reserva conservada no sagrario
ou exposta na custodia. Por desgraza, na actualidade, tanto o sagrario como o expositor foron suprimidos e substituídos polas representacións dos abades Argerico e Ofilón, que portan o escudo
do mosteiro e que antano estaban situadas no trascoro e foron dispostas neste lugar cando se trasladou o coro da nave ao presbiterio, en 196821. Este é un exemplo máis das funestas consecuencias que tivo a mala interpretación dos mandatos do Concilio Vaticano II, que supuxo para a nosa
arte unha perda maior que a francesada ou mesmo a Desamortización.
Polo demais, a devoción do Salvador era particularmente querida polos beneditinos galegos –non
en van é o patrón dos mosteiros de Lérez, Celanova e Lourenzá, e os propios bieitos de Samos tiñan baixo a súa advocación a capela do Ciprés–. Era tamén unha iconografía de longo percorrido
na arte compostelá, na que se encadraba José Ferreiro, pois Mateo de Prado tallouna cara a 1655
na capela de Alba da catedral de Santiago22 e un dos seus discípulos directos realizouna tamén para
a igrexa de San Domingos de Ourense23; aínda artistas da xeración posterior á daqueles, como oficiais do obradoiro de Miguel de Romay24, repetiron a tipoloxía no retablo do cruceiro do convento
das Capuchinas da Coruña –agora trasladado ao novo convento, sito na parroquia de Santaia de
Liáns, en Oleiros (A Coruña). Unha tipoloxía que se diferencia da plasmada polo núcleo de artistas
ourensáns –como a escena que preside o retablo maior do cenobio de Celanova, tallada por Castro Canseco entre 1693 e 169725, ou a do retablo da Transfiguración do mosteiro de Santa María
de Xunqueira de Espadanedo, realizado en 159326– pola disposición dos apóstolos que asisten como
testemuñas de excepción ao milagre; mentres que nas obras compostelás Pedro, como o personaxe
de máxima categoría, está no centro, con Santiago, no segundo lugar de honor, á súa dereita e Xoán,
no de menor categoría, á esquerda, nas ourensás Juan sitúase á dereita e Santiago á esquerda.
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Mateo de Prado introduciu na Transfiguración da catedral compostelá (Fig. 6) dous efectos
particularmente queridos á representación barroca; un o de visión sobrenatural, é dicir, “la representación de lo irrepresentable”27, e outro, o tempo, a gran lección do Barroco28.
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Para o primeiro non só recorreu á caracterización extática dos rostros dos personaxes, senón
fundamentalmente á luz, que neste caso se evocou, ademais de polos característicos raios, a través do xesto de Pedro, que se pon a man diante do rostro, isto é, a actitude codificada da aposkopein, que é o resultado tanto do cegamento como do desexo de ver mellor29.
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Para o segundo, o escultor introduciu o movemento nos panos e a dinámica composición das
figuras que persegue a captación da instantánea; ao cabo, a forma en movemento é expresión do
temporal e, como xa dixemos, a gran lección do Barroco é o tempo. Neste sentido, Mateo de Prado
pautou o tempo a través das diversas actitudes das figuras. Así, Santiago, que estaba de costas,
empeza a reaccionar ante a visión, xirando e levantando a cabeza, para mirar cara a Xesús; Pedro,
pola súa vez, está xa completamente cegado e tenta ver pondo a súa man diante da fronte; ao final, Juan é plenamente consciente do que está a acontecer e, arroubado, próstrase nun xesto de
adoración, levando a man dereita ao peito e estendendo a esquerda, coa palma cara ao chan. O
autor do relevo das capuchinas coruñesas limitouse a repetir os xestos e actitudes das figuras de
Mateo de Prado.
Pola súa parte, Ferreiro tratara o tema da Transfiguración antes de facelo neste retablo de Samos. Unha vez no retablo maior do mosteiro de Lourenzá30 (Fig. 7) , deseñado en 1766 por Ventura Rodríguez e consagrado ao ano seguinte31, e outra, no retablo maior da pequena igrexa parroquial do Divino Salvador de Orro (Fig. 8) , en Culleredo (A Coruña),
colocado en maio de 177432. En ambos os dous Ferreiro conservaba a disposición das figuras con Pedro no centro, Santiago á dereita e Xoán á esquerda,
aínda que, dun a outro, se perdía o interese por pautar a temporalidade e incluso en ningún dos dous se entendía unha actitude codificada da aposkopein:
no primeiro as mans de Santiago e Xoán procuran evitar o cegamento máis
que ver mellor, efecto que se reforza porque están mirando cara ao chan, mentres que Pedro, que si mira a Xesús, retira pola contra a man da súa cara, de
modo que é imposible que lle sirva xa de pantalla dos seus ollos; co que, de
feito, el non podería ver nada, tanto máis se temos en conta o total cegamento
que sofren os seus compañeiros ante o mesmo fenómeno. En Orro non hai
xa ningún elemento que nos indique tal cegamento, pois o xesto da man de
Pedro carece, agora, completamente de sentido e a interpretación que Ferreiro
fai da figura de Santiago, segundo o modelo de Mateo de Prado, resulta absurda, unha vez que se suprimiu o bordón que xustificaba a disposición dos
seus brazos e mans.
Na representación da Transfiguración no tondo do retablo de Samos, Ferreiro rachou con
todos os esquemas anteriores. Xoán está agora no centro, con Pedro á súa dereita e Santiago á
esquerda; os tres caeron ao chan polo impacto da visión e só Pedro acerta a se axeonllar e xuntar as súas mans en xesto de adoración. Non hai xa nada que nos indique cegamento ou temporalidade. Tamén se suprimiron, e isto é tamén moi novo, as nubes que lle servían de tallo a
Xesús e aos dous personaxes do Antigo Testamento; aínda que se manteñen, iso si, os convencionalismos dos raios en torno a Xesús e do paisaxe pedregoso con árbores esquemáticas para
representar o monte Tabor.
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Canto ás esculturas de vulto redondo, son un bo exemplo do estilo maduro de Ferreiro, xusto
no momento en que a súa creatividade vai empezar a decaer, o que posiblemente veña propiciado,
máis que pola idade –Ferreiro ten nestes momentos arredor de corenta e sete anos–, pola crise
económica que padecía a Galicia do momento, que obrigaba a sintetizar solucións para aforrar
horas de traballo, nun período en que o prezo das esculturas se mantivo, mentras que o custo da
vida subiu progresivamente.
Ferreiro, como o seu mestre José Gambino, caracterízase por introducir un certo italianismo
no conxunto da arte galega, o que, máis que por un posible influxo directo dunha estancia en Italia, veña propiciado polo espírito clasicista que se detecta na arte española desde mediados do
século XVIII e que leva os autores a se inspirar en modelos do primeiro barroco italiano. Este influxo fará que, contrariamente ao que era frecuente no barroco español –centrarse fundamentalmente na expresión da alma e das paixóns que a animan–, se busquen actitudes declamatorias,
como vemos paradigmaticamente representado no san Xulián: unha actitude extática, co rostro
elevado e lixeiramente inclinado cara a atrás, mentres dirixe a mirada ao ceo e abre suavemente
a boca. Todo iso está sutilmente acompañado polo xesto de implorante, codificado nunha man
sobre o corazón e a outra estendida, mostrando a palma aberta.
Por outra banda, Ferreiro parte de estereotipos que rastrexamos na súa obra xa desde principios da década dos sesenta e que estaban completamente conformados na dos setenta. Basta

De esquerda a dereita
Detalle de san Xulián,
o Hospitalario,
de José Ferreiro.
Retablo maior
da igrexa.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo).
Detalle de san Luís
Rei de Francia.
Retablo da igrexa.
Mosteiro de Santo
Antonio de Herbón
(A Coruña).
Detalle de Xesús.
Retablo de
Santa Xertrude.
Mosteiro de
San Martiño Pinario,
en Santiago
de Compostela

comparar a imaxe do san Xulián de Samos coa de san Luís, rei de Francia, do convento franciscano
de Santo Antonio de Herbón, en Padrón (A Coruña), realizada uns anos antes, ou coa de Xesús
no retablo de santa Xertrude, a Magna, do mosteiro compostelán de San Martiño Pinario (Fig.
9a-9b-9c) , de 178433, para decatarnos de que o estereotipo facial é exactamente o mesmo e común a todas as imaxes masculinas barbadas da súa produción: a fronte ampla e despexada. O
arco ciliar, en curvatura continua, engárzase mediante unha forma trapezoidal co nariz, que é
recto e non excesivamente ancho. A zona orbicular do ollo, ancha e estilizadamente arqueada
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baixo as cellas, presenta unha distanza bastante acusada entre a fin da porción palpebral e o inicio daquelas e, no lado contrario, pouco escavada a unión do lacrimal co nariz. A colocación das
pupilas acusa un lixeiro estrabismo. Os pómulos, que sobresaen lixeiramente, son destacados
por unha tenue depresión sobre as senes e o modelado da fascia parotídea, moi característico,
cun lixeiro val entre dous pequenos avultamentos. A iso poderiamoslle engadir que está sempre
resaltado o pregamento que, partindo do nariz, separa as meixelas da zona orbicular da boca. Como
tamén o está o buconasal, que ademais adoita debuxarse coidadosamente. A boca é pequena, de
labios recortados, e en moitas ocasións, como neste caso, lixeiramente entreabertos, deixando
ver os dentes. Os cabelos tállanse en grandes guechos máis ou menos caligráficos, que ocultan
as orellas. Estas, cando aparecen a medio cubrir, tenden a non separar o lóbulo, que se talla dunha maneira sinxela cun simple toque de gubia cóncava para figurar a dobrez exterior. A barba,
que nace da parte inferior de meixela, apenas cobre algo máis que a queixada e nunca alcanza
as patillas, que se representan curtas, formadas por un guecho de cabelo. Na barba, a disposición da peluxe xoga con trazados máis ou menos serpentinos, que se repiten segundo distintos
patróns e cunha característica bifurcación sobre o queixo.
Quizais máis interesante que fixarnos nestes detalles de superficie, que comparte en boa medida co seu mestre José Gambino, para distinguir a forma de facer de Ferreiro sería recorrer a
ver o modo de desbastar o rostro e de conformar a súa estrutura34. Ferreiro adoita configurar unha
estrutura prismática. A principios dos anos sesenta desbasta, seguindo a Gambino, cun gran plano
continuo que conforma o lateral do rostro desde a fronte á queixada. Pero, a diferenza do seu
mestre, el introduce un segundo plano desde a sen á parótide. Pola contra, non talla como Gambino un plano triangular debaixo do pómulo, o que fai que, vistas de fronte, as súas primeiras
figuras posúan un aspecto plano, co rostro ancho, de pómulos potentes e moi angulosos. En torno
a 1765 Ferreiro empeza a introducir cambios: segue mantendo en moitas ocasións o plano da
sen á parótide, pero agora o plano que vai desde a fronte á queixada faino arrancar desde o remate da cella e introduce un novo plano que vai desde o extremo externo do ollo ata o inicio do
queixo, conformando o pómulo e dividindo en dous a meixela. O suave modelado do pregamento
buconasal fai o resto, para que as figuras perdan o carácter plano e anguloso que posuían nun
principio. Precisamente, a maior ou menor cantidade de carne nesta zona é o que conforma un
rostro extático, como o de san Xulián, e mesmo ascético, como por exemplo os do Bautista ou
un rostro que trata de transmitir serenidade e afecto, como o de Xesús antes citado.
Canto ás roupaxes, Ferreiro viste o seu san Xulián igual que a san Luís, con coiraza, saia e
capa. Pero, levado por un intento historicista e o propio estilo do retablo, ata agora a capa como
una clámide clásica sobre o ombro esquerdo, deixándoa esvarar por diante do peito e producindo
un efecto aínda pleno de barroquismo. Dispón ademais recortes de coiro no bordo da coiraza,
demostrando que se está a inspirar en obras romanas e, o que é máis importante desde un punto
de vista escultórico, dota de maior forza e movemento os preguaentos da saia, tendendo a matar as arestas con estreitos planos e conformando prismas irregulares, un pregamento moi característico da súa forma de facer desde mediados dos setenta.
Este efecto clasicista atopámolo tamén nas dúas estatuas femininas que nos obrigan a
retrotraernos ás figuras das virtudes talladas para o Monumento de Xoves Santo de San
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Martiño Pinario no ano 1772. Sen dúbida, as esculturas
de Samos teñen menos forza nos panos, que empezan a
se simplificar e a perder o carácter nitidamente esquomórfico da talla en mármore que posuían, por exemplo,
os da Fe. Non obstante, o de santa Basilisa é un dos rostros femininos, dentro da estilización característica do
clasicismo, máis naturalistas e menos estandarizados dos
saídos da man de Ferreiro, que sobresae, ademais, pola
riqueza do seu modelado.
No primeiro tramo da nave e nas bandas laterais localízanse senllos retablos de igual arquitectura, aínda que distinta ornamentación, dedicados a san Rosendo e santa Escolástica (Fig. 10). Estes retablos están claramente
inspirados na Éxtase de santa Teresa de Bernini, da capela
Cornaro35, con cinco modificacións: restrínxese a profundidade; desfaise o emparellamento das columnas, trasladando unha delas ao espazo central recuado; substitúese
o frontón crebado por outro partido; elévase o banco ou
predela; e engádese un ático semicircular, composto na súa
parte central por unha forma trapezoidal de dados curvos
que alberga no seu espazo central un tondo.
Na arte galega atopamos unha solución bastante parecida36 no retablo maior do convento da Ensinanza de
Santiago de Compostela, que Manuel Murguía lle atribúe
a Miguel Ferro Caaveiro e data en 177037; esta atribución
e datación son mantidas por María del Carmen Folgar38.
A atribución a Caaveiro estaría entón tamén xustificada
para os retablos de Samos, tanto máis se temos en conta
que o remate curvo trapezoidal agora engadido é un elemento moi característico da produción retablística deste
arquitecto. Véxase, por exemplo, o retablo da Virxe das Dores da parroquia compostelá de San Miguel dos Agros, trazado en 178139.
No tocante á cronoloxía, coido que se pode manter
unha data posterior á de 1770 e, se temos en conta o estilo das imaxes principais, podemos levala polo menos aos
anos finais da década dos 80. Para Otero Túñez40 estas imaxes eran obras de taller e as databa como coetáneas das do
retablo maior, pero eu propoño agora atrasar a súa cronoloxía uns anos e non consideralas obras de taller, senón saídas das gubias do mestre.

Retablo de Santa Escolástica.
Mosteiro de San Xulián de Samos (Lugo)
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Esquerda
San Rosendo,
de José Ferreiro.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
Dereita
Santa Escolástica,
de José Ferreiro.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

No san Rosendo (Fig. 11) e a santa Escolástica
(Fig. 12) Ferreiro emprega a mesma contraposición
compositiva que utilizara nas imaxes de san Rosendo e san Pedro de Mezonzo de San Martiño Pinario,
en Santiago de Compostela, e que tamén se situaban
afrontadas: san Rosendo, con un esquema en “v”, aproveitando a contraposición entre a figura e o báculo abacial, e santa Escolástica, como o san Pedro de Mezonzo,
cun esquema en “s”. Se comparamos as catro imaxes,
apreciaremos o cambio estilístico que se produciu na
obra de Ferreiro a partir de 1786. As imaxes de San
Martiño Pinario, que estaban realizadas con anterioridade ao 16 de marzo de 177941, correspóndense
coa etapa de plenitude de Ferreiro, que podemos encadrar entre 1766 e 1785. Foran concibidas cun sentido plenamente volumétrico da forma e resoltas cunha maneira de tallar valente, imitando, con panos profundos e constantemente cortados en chafráns, as solucións técnicas propias dunha labra en mármore.
A partir de 1786 –e propoño esta data pola imaxe de san Bernardo para San Martiño Pinario, cuxo
retablo se acorda realizar o 17 de xuño de 178642– é cando se produce o cambio estilístico, caracterizado por uns rostros máis estereotipados, perda da volumetría, simplificación das roupaxes, arestamento e sintetización dos pregamentos e unha volta a esquemas empregados por Gambino a principios dos anos 50, como por exemplo a solución de colocar as dúas pernas case no mesmo plano e
translucilas baixo as roupaxes, que podemos ver tanto no citado san Bernardo de Santiago como na
santa Escolástica de Samos. Ao fío de todo isto, é completamente lóxico que Otero Túñez, que carecía dos datos e medios que hoxe posuímos, considerara en 195743 a posibilidade de que o san Bernado fora unha obra realizada cara a 1758, que facía parella coa santa Catarina de Gambino, situada no retablo de en fronte. Como a síntese e simplificación e mesmo a reutilización de formulacións
gambinescas é maior na santa Escolástica e no san Rosendo que no san Bernardo, propoño atrasar
a súa realización aos anos finais da década. Pensemos que estamos ante solucións parellas ás que atopamos na imaxe de san Francisco do retablo maior do convento da súa orde en Ferrol, contratado,
como xa se indicou, conxuntamente con Juan Domínguez de Estivada, o ano 1790.
Santa Escolástica, a irmá xemelga de san Bieito, é a fundadora das beneditinas, por iso non
nos estraña que ademais do báculo abacial ostente o libro propio dos fundadores, ademais do seu
atributo particular, a pomba, que remite ao único episodio da vida da santa recollido na Vida y Milagros del Venerable Benito, escrita por san Gregorio44: Escolástica pediulle ao seu irmán que se quedase con ela, prolongando ata o solpor a visita que anualmente se facían, pero como el rexeitou a
súa proposta suplicoulle a Deus que descargara unha treboada, polo que o abade no puido marchar e tivo que quedar toda a noite de conversa con ela, falando sobre os goces da vida celestial;
á mañá seguinte, tras se despedir, santa Escolástica morreu e san Bieito viu como unha pomba
ascendía ao ceo. Precisamente esta escena é a que se representa no tondo do ático do retablo
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(Fig. 13), na que, para que non nos caiba dúbida de que se está a facer referencia ao momento
da súa morte, se emprega un anxo que –aínda seguindo o recurso barroco de chamada– se dirixe
a nós portando un reloxo de area e sinalándonos a santa Escolástica, que se representa cun cirio
aceso na man para indicar que se está a rendindo o seu espírito –era un elemento indicado no ritual do bo morrer da época–; mentres, unha pomba, símbolo da súa alma, ascende ao ceo seguindo
un raio de luz, recíbea un anxo que lle ofrece a coroa de santidade.

De esquerda a dereita

Pola súa parte, san Rosendo é, con san Pedro de Mezonzo, a figura culminante do monacato
beneditino galego, o “libertador de Compostela”, combatente perpetuo de normandos45 e musulmáns. Ademais de bispo de Mondoñedo e Santiago, foi o fundador do mosteiro de San Salvador
de Celanova, cenobio ao que se retirou tras renunciar á sé compostelá para se converter en monxe
beneditino; alí foi elixido abade e, como tal, sen outro atributo, aparece caracterizado na escultura
de Ferreiro, quen unha vez máis se decanta por unha posta en escena declamatoria.

Ilduara pedíndolle
ao Salvador quedarse
embarazada.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

No tondo (Fig. 14), na parte central do retablo, nárrase a escena da concepción milagrosa do
santo, xa que súa nai, tras anos sen quedar preñada, pediulle ao Salvador que lle dese un fillo, de
maneira que, como narra no século XII a Vita Rudesindi, “en cuanto acabó su oración cayó bajo
un dulce sueño, y para que no dudara de que su petición se cumpliría, le fue pronosticado por una
visión angélica, que, como se vería, su hijo santificado por Dios guardaría los preceptos divinos y
libraría a muchísimos de los lazos del diablo con sus cuidados de pastor”46.

Morte de santa
Escolástica.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Imposición do hábito
a san Rosendo.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

O autor do tondo de Celanova fundiu as dúas escenas, a oración ante a imaxe do Salvador e o
soño coa visión anxélica, que xeralmente adoitan representarse por separado e a segunda empregando o tema de encadre da Anunciación.
A escena disposta no lado dereito representa a imposición do hábito a san Rosendo (Fig. 15),
ou a súa recuperación tras renunciar á sé compostelá, pois, segundo uns autores, san Rosendo
233
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foi frade antes de ser bispo de Mondoñedo e recobrou o hábito tras renunciar ao bispado; non
obstante, para outros, é despois deste episodio cando recibiu o hábito por primeira vez47. Na escena da esquerda represéntase a morte e o testamento de san Rosendo, que tamén aparece narrado polo miúdo na Vita Rudesindi (Fig. 16).
No segundo tramo da nave e nas bandas laterais volve haber senllos retablos de igual arquitectura, un dedicado a santo Eufrasio (Fig. 17) e outro a san Blas. Santo Eufrasio (Fig. 18
)foi un dos sete varóns apostólicos que, tras ser nomeados bispos en Roma, se desprazaron a España. A el correspondeulle a sé de Andújar, onde morreu e foi enterrado. Por mor da invasión
musulmá os seus restos trasladáronse á parroquia de Santa María de Mao, pertencente ao couto
de Samos, onde aínda permanecen na actualidade. No ano 1386, o abade Arias González mandou levantar na igrexa do mosteiro unha capela dedicada a este santo, na que desexaba ser enterrado e na que fundaba unha misa diaria pola súa alma48. O retablo mantén, entón, a fundación medieval tras a renovación barroca da igrexa.
Pola súa parte, san Blas (Fig. 19), bispo de Sebaste (Armenia) morto no ano 316, é un dos
grandes santos taumaturgos; está considerado como o avogado das enfermidades da garganta
(¿gorxa?), de aí que a iconografía o represente na arte española levándose a man a ela; porén,
nesta imaxe de Samos o xesto non semella claro e, máis que á garganta (¿gorxa?), parece que
leva a man ao peito, xusto encima da presilla con que se pecha a capa pluvial. Esta variante
adoita empregarse na escultura galega da segunda metade do século XVIII; por exemplo, atopámola en imaxes das igrexas parroquiais de San Paio de Aranga (A Coruña), San Pedro de
Benza, en Trazo (A Coruña), San Xoán de Dorrón, en Sanxenxo (Pontevedra) e San Cristovo
de Xanza, en Valga (Pontevedra), todas elas relacionadas coas maneiras de facer do obradoiro

Gambino-Ferreiro, polo que é probable que existise un prototipo do propio José Gambino, o que semella confirmar a escultura de Aranga. Pero, máis alá do tipo, o que cómpre salientar é a volta que a imaxe de Samos supón a fórmulas da
escultura de Gambino de principios dos anos cincuenta, como
podería indicarnos a utilización dunha saia estruturada de
cinco zonas que, ademais, presentan un movemento sinuoso
de gran profundidade, o que vén a confirmar que no taller de
Ferreiro se está a producir, desde mediados da década dos oitenta e, sobre todo, coa dos noventa, unha volta a solucións estruturais e compositivas do Gambino dos anos cincuenta. Iso
acompáñase cunha simplificación dos pregamentos e no modelado dos rostros, que fai que, nestes, o desbaste que vimos
como típico de Ferreiro se resolva agora en grandes planos, adquirindo o conxunto un efecto non xa prismático senón verdadeiramente poliédrico. De todos os xeitos, malia as razóns
de tipo económico ás que antes aludín e que se poden apreciar en boa parte da produción do taller nestes anos, coido que,
aínda que saídas dun operario moi achegado a Ferreiro, e posible que neste caso non estamos ante obras directas da súa
man, como tradicionalmente se ven dicindo. Sen embargo esta
afirmación precisa dunha confirmación posterior cando realmente posúamos o catálogo de obras
do Ferreiro final e saibamos como verdadeiramente traballaba o escultor nestes anos. Unha boa
pedra de toque, a parte das obras de santo Ourente de Entís, en Outes (A Coruña), podería
ser a imaxe do patrón do priorado de San Pedro de Soandres, na Laracha (A Coruña), datable
cara a 1802, cando se realiza o retablo que a alberga49. (fig. 20) Canto á cronoloxía, coido que
se poden datar nos últimos anos da década dos noventa, xa que o santo Eufrasio presenta solucións moi próximas ao patrón da parroquia de Santo Ourente de Entís, datado en 179650.

San Pedro.
San Pedro de Soandres.
(Laracha. A Coruña)

Esta cronoloxía, por outra banda, é tamén válida para os retablos que as albergan, que responden a un tipo que combina unha planta cóncava, axustada ao espazo da capela, cunha edícula templaria. É como se fusionasemos os retablos que Miguel Ferro Caaveiro proxecta para
os machóns da igrexa da Ensinanza cos do seu cruceiro, un dos cales, o da Virxe do Carme, tamén foi proxectado sen dúbida por el. Este tipo de retablo “mixto”, como xa indiquei noutra ocasión51, tivo unha ampla difusión entre os artistas composteláns da última década do século XVIII
e primeiros anos do XIX.
Para rematar engadirei que tamén é de Ferreiro a imaxe de san Bieito da fachada, como, ademais da análise estilística, o testemuñan o Libro de Estados de 1785, que despois de falar do retablo maior engade que “también [José Ferreiro] hizo una imagen de nuestro padre san Benito
en piedra que se colocó sobre la puerta principal de la fachada de la iglesia”52. Non obstante, na
miña opinión non son súas, senón de mediados de século, as imaxes de santa Lucía e santa Bárbara do retablo de santa Catarina, que foron atribuídas a Ferreiro por Mariño53, e máis tarde polo
meu mestre, Otero Túñez54.
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Os tempos da memoria. Orde, devoción e historia a través
do patrimonio pictórico de San Xulián de Samos*
Juan M. Monterroso Montero
Enrique Fernández Castiñeiras
Universidade de Santiago de Compostela
Este estudo foi realizado dentro do marco do proxecto de investigación
financiado pola Xunta de Galicia: O patrimonio artístico monástico.
O seu estudo e xestión como valor potencial no sector turístico e no
desenvolvemento comarcal (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)
(Código PGIDIT06 PXIB2101013PR)

A pintura existente en San Xulián de Samos abrangue desde finais do século XVI ata o XX, mais,
a diferenza do que acontece nos outros mosteiros beneditinos de Galicia1, o maior número de exemplares non se corresponden coa finalización da súa obra arquitectónica e conseguinte ornamentación, senón que se enmarca nos anos centrais do pasado século. As razóns son do máis evidente.
En 1820, os monxes de Samos víronse na obriga de deixaren, por primeira vez, o mosteiro como
consecuencia do decreto de exclaustración de 25 de outubro, aínda que retornaron en 1823 logo
de telo declarado nulo Fernando VII. A promulgación dos decretos de 11 de outubro de 1835 e
19 de febreiro de 1836 obrigounos, igual que sucedeu cos demais relixiosos, a abandonalo xunto
cos seus bens e propiedades que pasaron a ser do Estado.
O inventario realizado por mor deste proceso dá conta da existencia de só once cadros2, dod
que unicamente se destacan “dos cuadros grandes que representan a San Jerónimo y a San Francisco”, dos que actualmente nada sabemos, e de “otros tres que representan a Fray Antonio Sarmiento, Fray Cristóbal Areste y al famoso de Fray Benito Feijo”3, lenzos que, como nos indicaba
Maximino Arias en 1976, se conservaban no Seminario de Lugo4 e que hoxe podemos ver no Museo Diocesano desta mesma cidade5. Un número que non se pode corresponder coa realidade xa
que é difícil pensar que un mosteiro como o de Samos contase con tan exigua produción pictórica, e ademais están noticias como as que nos proporciona Teijeiro Sanfiz, que xa en 1887 nos
dicía que “algunos cuadros de la escuela flamenca pintados sobre cobre […] fueron trasladados
al Gobierno Civil de la provincia”6.
Tras a exclaustración, o mosteiro quedou a disposición do concello, que só empregou o espazo que se correspondía coa antiga sala capitular7, e desde 1862, por unha real orde de 22 de
decembro, foille cedido polo Estado á Mitra lucense “para destinarlo a casa de misiones, asilo
de imposibilitados y reclusión de clérigos corrigendos”8. Este decreto, froito do intenso traballo
desenvolvido polo bispo de Lugo Ríos Lamadrid, permitiu que, logo de diversas vicisitudes e a
firma da real orde de 16 de marzo de 1880, os monxes beneditinos puideran volver habitar o mosteiro, “con arreglo a las constituciones de su orden y prácticas de su instituto, sin gravamen para
el tesoro”9.
Pero de novo o mosteiro se viu afectado pola adversidade e, así, o 24 de setembro de 1951,
por mor da explosión dun deposito de alcohol na licorería, sufriu un grande incendio que arrasou
a práctica totalidade da abadía, particularmente os claustros, deixando só indemnes a igrexa, a
sancristía e mais o signo. Este feito vai significar a pérda dunha inxente obra pictórica, entre a
que se pode salientar a que adornaba os muros de ambos os claustros, unha “hermosa colección

* Este estudo non se
podería ter realizado sen
o apoio e mais a
comprensión da
comunidade beneditina
de San Xulián de Samos.
A todos os seus
membros, e en
particular ao seu prior o
padre José Luís Vélez
Álvarez, a nosa máis
sincera gratitude polo
seu afecto e polas
múltiples suxestións que
nos achegou, igual que a
Carolina Casal Chico.
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de cuadros […]. Son unos noventa y seis entre los cuales hay alguno de verdadero mérito, por ejemplo, los que llevan las firmas de Lucas Giordano, Pacheco del Río, Pantoja de la Cruz, Salvador
Rosa, Antonio Viladomat, Jacobo Guercino, Daniel Volterra, Bococcino, Consola, Tempesta, Lassoferrato y otros. Existen, además, excelentes copias de algunos de Rafael, Rubens, Murillo, Cano,
Ticiano, etc.”10.
Todos estes avatares fixeron que a obra pictórica que actualmente conserva o mosteiro teña
pouco que ver coa súa lonxeva historia, que presente unha temática que non obedece a un programa iconográfico concreto e que non ofreza unha procedencia definida, xa que a inmensa maioría dos cadros ben poderían existir polo capricho ou a devoción dalgún daqueles monxes que ao
longo do tempo o habitaron. Se a isto se lle suma o escaso mérito artístico dunha boa parte das
obras e a imposibilidade de determinar unha autoría ou escola e o concreto da súa cronoloxía, compréndese que o seu estudo se faga diferenciando dous grandes apartados. No primeiro darémoslle primacía á temática, o que, entón, nos levará a fixarnos nas pinturas dos retablos da igrexa conventual, as relacionadas coa Orde beneditina e a relativa á iconografía relacionada con outras
devocións. O segundo bloque estará destinado ao estudo das pinturas murais.

Os piares da igrexa beneditina
ORDE

E

CASA

Francisco de Moure, entre 1617 e 1621, realizou cinco retablos para a igrexa monástica de San
Xulián de Samos11. Deles só se conservan dous, os correspondentes á Virxe e a san Bieito, algunhas
esculturas pertencentes ao maior e as imaxes dos titulares dos de san Xoán e santa Catarina, así
como diversos restos de ensamblaxe e algunhas das súas pinturas, que é o que nós queremos aquí
destacar. Unhas pinturas, de cuxo estudo xa se ocuparon García Iglesias12 e mais Vila Jato13, que
localizamos nos retablos que hoxe teñen como principal advocación a María Madalena, a Virxe
e san Lourenzo, e cuxa autoría lle é atribuída a Fructuoso Manuel –artista portugués colaborador de Moure e activo en Ourense nos primeiros anos do século XVII– por un dos investigadores, mentres que o outro considerábaas obra do valisoletano Bartolomé de Cárdenas, artista que
gozaba de notable prestixio como revela o feito de participar en 1603 da xestión da Academia madrileña a carón dos pintores Patricio Caxés, Luis de Carvajal, etc.14. É curioso sinalar o feito de
que ningún dos dous pintores sexa galego, o que pon en evidencia que daquela non había ningún
de sona15.
Apóstolo Santiago.
Retablo de
María Madalena.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

O retablo hoxe presidido por María Madalena, e refeito a partir doutros xa existentes, ten unicamente dúas pinturas que, polas súas dimensións –46 x 15 cm–, coidamos que deberon ter sido
concibidas para unha predela. Son peculiares as representacións de Santiago apóstolo (Lám. 1),
que aparece en efixie como matamouros16 e tamén como peregrino, e de san Millán, que figura
así mesmo na súa dobre condición de monxe e guerreiro17, dúas pinturas que tiveron que formar
parte dun programa iconográfico máis ambicioso.
Os presididos pola Virxe e san Lourenzo levan seis táboas cada un, que responden a programas iconográficos perfectamente razoados; catro, no baseamento do primeiro corpo, e
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dous, no terminal. No retablo onde hoxe figura na fornela principal unha Virxe –procedente do
Calvario do primitivo retablo maior e que nas súas orixes estaba ocupado por unha Inmaculada,
como así se deduce da imaxinería que hoxe aínda conserva–, dispóñense no primeiro dos corpos as imaxes de santa Xertrude, santa Lucía, santa Cecilia18 e santa Inés, mentres que no remate fano santa Águeda e santa Bárbara. Todas elas responden a un mesmo modelo: de medio
corpo; iluminadas por unha poderosa luz; recortadas sobre un fondo negro; en posición de tres
cuartos, aínda que practicamente frontais, semella que virasen para contemplaren a imaxe da
Virxe; predominio do debuxo, que é correcto, aínda que se centra nos rostros, e a utilización
dunha paleta cromática fría.
Unha formulación similar é a que se segue no retablo hoxe presidido por san Lourenzo, aínda
que nas súas orixes estábao por san Bieito, como así nolo revela a iconografía que nos amosa, destinada a gabar o santo e con el a Orde. Por iso, nos extremos da predela aparecen san Gregorio
Magno e san Rosendo19, mentres que nas táboas centrais fano dous monxes que nos é difícil identificar20. Non acontecerá o mesmo coas do corpo superior, xa que aquí aparecen dúas escenas vinculadas co santo que daquela era o titular do retablo: san Bieito contemplando a Esencia Divina
e o mesmo santo sobre o silveiral21. Estas dúas escenas, ao seren narrativas, permítenlle ao pintor abandonar os fondos negros para introducir neles eses efectos de luz, alusivos á divindade, así
como referencias a unha paisaxe, aínda que iso si moi sumarias, e a presenza doutras figuras, como
a de Román, o monxe que lle fornecía os alimentos ao santo e que en semipenumbra aparece en
segundo termo.

ORDE

E COMUNIDADE

A cultura barroca, tal e como afirma Maravall, caracterízase pola súa alta capacidade de unificar
baixo un mesmo espírito e ideoloxía as máis diversas instancias de poder. Nese sentido, no caso
da Igrexa en xeral, e en particular das ordes relixiosas, as haxiografías daqueles membros máis destacados, publicadas con profusión de textos e estampas, serviron como elemento de unificación
ideolóxica e formal.
Dentro deste panorama cultural é onde cómpre situar o texto da Vita et Miracula Sanctissimi Patris Benedicto…, publicada en Roma no ano 1578, na que se narra a vida do fundador
dos beneditinos, segundo os Diálogos de san Gregorio Magno, pero o seu valor transcende o
meramente haxiográfico posto que o relato vai acompañado polos excelentes gravados do manierista italiano Bernardo Passeri, que foron executados por L. Capriolo22. Como verdadeiro modelo do carácter didáctico que estes libros posuían durante a Contrarreforma, cada un dos gravados vai acompañado de tres dísticos latinos en que se fai o resumo completo do figurado,
incluíndo a sinalización correspondente e mais a tradución manuscrita na páxina inmediatamente anterior.
É doado comprender que a advocación máis representada entre as devocións beneditinas sexan a de san Bieito, ao que se chamou “Padre de la Europa cristiana, Patriarca de los monjes de
Occidente; legislador, cual otro Moisés, de su pueblo; Varón de Dios, dechado de virtudes y poseído por el Espíritu; Profeta y Taumaturgo, lleno del espíritu de todos los justos; fundador de
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monasterios a los que lega la grandeza espiritual de su alma a través
de su Santa regla, que tantos millares de almas ha santificado...”23; e
a da súa irmá santa Escolástica, da que o abade Veterio hanos dicir
que “puso escuela donde avian de ser instruydas, y enseñadas tantas
almas en el servicio de Dios, y de tantas Vírgenes doctas, y sabias [...]
avian de estudiar la doctrina Celestial, y Divina de la Religión que esta
santa enseñara, por esso con propiedad le llamaron Escolástica”24.

San Bieito e
santa Escolástica.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Os dous cadros que hoxe se conservan no mosteiro, ambos datables no século XVII, destacan a súa condición de fundadores. Nun
deles (Lám. 2), un óleo de gran formato –190 x 290 cm–, o pintor sitúa os dous irmáns, vestidos cos hábitos propios da Congregación de
Valladolid25, de pé, nunha paisaxe e flanqueando o mosteiro de Montecasino, ao tempo que nolos presenta acompañados de todos aqueles elementos que os singularizan: os libros da Regra, o báculo abacial, a mitra, a cruz patriarcal, o corvo portando un pan no bico e a
pomba. A composición, que estilisticamente se encadra no segundo
cuarto do devandito século, está supeditada a unha necesidade de monumentalizar as figuras dos dous santos, o que leva a colocalos nese
primeiro termo de grande inmediatez, mentres que o resto dos obxectos serven de elementos referenciais para crearen unha ilusión de
volume e profundidade.
Este mesmo carácter tamén se procura na outra representación, que neste caso cremos realizada en datas posteriores, ao redor de 1680. Agora os dous irmáns aparecen situados no interior
dunha estancia e ante unha mesa, que neste caso máis que tomarse como símbolo de autoridade,
cousa que tamén podería ser xa que ambos foron abades, entendemos que o que se busca é salientar o seu carácter doutrinal, de aí que se destaque o libro da regra monástica que rexía os mosteiros que ambos fundaran –o de Montecasino e o de Piamborola–, e a figura do Crucificado. A
escena, dedicada ao Encontro entre san Bieito e santa Escolástica, inspírase no gravado de Bernardino Passaro, procedente da Vita et miracula Sanctissimi Patris Benedicto..., publicado en Roma
en 1579. Trátase, daquela, dun episodio concreto dentro da vida dos fundadores que, ademais,
pon de manifesto a íntima relación que unía a santa coa divindade, pois no relato deste milagre
dise: “Viendo entonces el varón de Dios que en medio de tantos relámpagos y truenos y de aquella lluvia torrencial, no le era posible regresar al monasterio, contristado, empezó a quejarse, diciendo: Que Dios Omnipotente te perdone, hermana, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: Mira, te rogué a ti, y no quisiste escucharme; he rogado a mi señor y, me ha oído. Ahora, pues,
sal si puedes y déjame y torna al monasterio”26.
Agora ben, na concepción da obra, e a diferenza da fonte de inspiración, percíbese que o pintor ten como preocupación principal, máis que conseguir unha perfecta comunicación entre os
dous protagonistas, que a ollada do espectador avance cara ao fondo, cara a esa espléndida ventá
aberta que nos permite ver parte do mosteiro de Piamborola, e, procurando unha maior sensación
de profundidade, adopta un punto de vista elevado.
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Destaca tamén a presenza de dúas santas cistercienses (Lám.
3), así o testemuñan os hábitos que visten27, aínda que a ausencia de atributos nos impiden personalizalas con certeza, xa que
o cetro e mais a coroa que aparecen no chan e en primeiro plano28
coidamos que deben tomarse como símbolo da renuncia aos poderes terreais, en concreto, daquela que identificamos como
santa Xertrude29. Formulamos entón a posibilidade de que aquí
se atopen representadas a devandita monxa, beneditina para
uns e cisterciense para outros, e santa Matilde de Hackeborn,
ambas pertencentes ao mosteiro de Helfta.
A presenza de ambas esta dabondo xustificada xa que esta última, quince anos maior, era a mestra da escola monacal e directora de estudos da nena Xertrude –ingresara no convento
cando só tiña cinco anos– e ambas, que mantiveron unha fonda
amizade, penetrarán no misterio de Deus feito Home. É por iso
que o autor do cadro elixe para a representación unha daquelas
primeiras visións místicas que, guiada por santa Matilde, ten
santa Xertrude30.
A pintura, de excelente calidade e que nos fala dunha man
habelenciosa e perfectamente coñecedora do oficio, ofrece todas
aquelas peculiaridades que definen o máis puro estilo barroco, como esa composición que segue
os esquemas habituais de dúas diagonais superpostas sobre un fondo de contrastes de claroscuro,
e tamén o xogo de luz e sombra que serve para crear unha atmosfera de misterio e milagre que
actúa como escenario da sutil acción que interpretan as dúas santas. Estas características lévannos
a enmarcar a obra na escola madrileña e arredor do ano 1700.

ORDE

Santas cistercienses.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

E DEVOCIÓN

Logo da exclaustración, o mosteiro quedou a disposición do concello que, como xa diciamos, só
empregou un pequeno espazo situado no primeiro andar do claustro grande que destinou a escola ata 1940. En 1862, por unha real orde de 22 de decembro, foille cedido polo Estado á Mitra lucense. Foi daquela cando o arcebispo lugués Ríos Lamadrid foi quen de reunir en Samos
oito sacerdotes do Oratorio de San Felipe Neri; con todo seis meses máis tarde a comunidade tivo
que se disolver por mor da revolución de 186831.
Froito desta breve estadía foron, sen dúbida ningunha, as dúas obras que do santo fundador
da Orde da Congregación do Oratorio32 se conservan no mosteiro. Unha delas é un pequeno busto
que, como indica o nimbo que orla a súa cabeza, constitúe un “retrato ao divino”, e probablemente
puidese ser un fragmento doutra anterior e de maior envergadura. Unha pintura realizada por un
artista dotado de escasos recursos e mans non moi habilidosas, xa que se limita a reproducir un
daqueles cadros que recollían os trazos obtidos a partir da máscara mortuoria realizada en 1595.
Este procedemento era frecuente naquelas datas, xa que o culto aos santos promovido polo Con243

cilio de Trento motivou que se tentase fixar, mesmo mediante
máscaras realizadas ao pouco de morrer, a efixie daqueles que finaban con fama de santidade, o que tamén se faría con santo Ignacio de Loyola ou san Luís Beltrán, por exemplo.
De moita maior calidade será aqueloutro lenzo no que se representa a Aparición da Virxe a san Felipe Neri (Lám. 4). O santo
aparece vestindo alba e casulla e prostrado ante a Virxe, que leva
o Neno nos seus brazos e xorde da parte superior dereita sobre
un rompemento de gloria; séguese deste xeito aquela iconografía que, xa no século XVII, utilizaran Guido Reni, Carlo Maratta
e outros, coa que se tenta recoller a gran devoción que o santo
sentía pola celebración da misa diaria, ao tempo que os frecuentes éxtases nos que se sumía durante a celebración desta,
na que nunha ocasión chegou mesmo a ver a Virxe co Neno.

Aparición da Virxe
a san Filipe Neri.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

O pintor, que nos é descoñecido, segue, como xa sinalou
Mâle33, esa tendencia que levou a que moitos santos adoptasen
aquela imaxe que se popularizara durante o século XVII, é dicir,
que van aparecer como protagonistas dos momentos excepcionais da súa existencia, das súas visións. Por iso, o artista, aínda
a mediados do XIX, momento no que cremos que se ha datar o
lenzo, centrou a súa atención exclusivamente na figura do santo e nas da Virxe e o Neno, co que
non está facendo outra cousa que repetir esquemas que moi probablemente coñeceu a través de
obras de Zurbarán, Murillo, Pereda ou Alonso Cano.
Precisamente, deste último artista mencionado será a obra que lle serviu de modelo ao Cristo
crucificado34; estámonos a referir ao cadro pintado por Cano cara a 1646 e que, segundo Ceán
Bermúdez, foi un encargo para o mosteiro de San Martín de Madrid, e cuxa primeira mención
documental non se fai ata a fin do século XVIII, cando era propiedade de José Godoy. Ese Crucificado, chamado da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que aparece con catro cravos –segue así a Francisco Pacheco–, é o de máis sona de todos os realizados polo artista andaluz e onde os seus trazos característicos se fan máis evidentes e fermosamente representados. Aquí
o autor convértese nun fiel copista, aínda que reduce notablemente as súas dimensións, por iso
se repiten todos os trazos que caracterizan o mestre: a zumarencia das súas carnacións; a pincelada; o punto de vista alto, extremadamente forzado pola visión da paisaxe e co que se potencia
a monumentalidade da figura e o afastamento do horizonte; unha paisaxe marrón escura, que permite crear un sentimento patético acorde coa iconografía e co tratamento lumínico. A obra, que
require unha limpeza en profundidade, moi ben podería ter sido realizada na fin do século XVIII,
momento no que o pintor galego e académico Gregorio Ferro35 tamén realiza outra copia para San
Pedro de Frómista.
A Virxe de Belén represéntase sobre un fondo neutro, de medio corpo, vestindo túnica e un
manto rebereteado cunha orla de cabuxóns co que cobre a cabeza e sobre ela unha rica coroa. Entre os seus brazos acubilla o Neno, tamén coroado, que achega a súa cabeza á meixela da Nai. É
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unha escena plenamente maternal na que, ademais, hai un xogo de acenos e olladas cómplices
co espectador, co crente36.
O pintor, nunha data que debemos enmarcar no terceiro cuarto do século XVII, realiza esta
obra sobre unha composición sinxela. Nai e fillo aséntanse sobre a liña diagonal debuxada pola
posición de ambas as figuras que, ao dirixiren a súa ollada cara ao espectador, amplían, cun sentido moi barroco, o espazo do cadro. A luz ten carácter tenebrista, xerarquizador, a cor é pobre
nas súas entoacións e o debuxo correcto.
Na iconografía do lenzo da Inmaculada pode observarse unha representación colorista do texto
apocalíptico que desde os Pais da Igrexa se lle aplicaba ao misterio mariano da Inmaculada Concepción: “Una mujer envuelta en sol, con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de doce
estrellas”37. María preséntasenos literalmente envolta por un gran sol de cor amarela que lle serve
de fondo, á vez que destacan o branco da túnica, símbolo de pureza, e o azul do manto, que alude
á súa divindade. Da cabeza saen feixes de luz en forma de raios entre os que se sitúan as doces
estrelas das que nos fala san Xoán.
A destreza do pintor é encomiable, aínda que poderiamos dicir que ten unha dimensión escultórica máis ca pictórica, o que vén imposto, tal e como o impuña a normativa académica, pola
importancia que se lle concede ao debuxo, que é correcto, e que nos fai esquecer certos defectos no uso da cor, como o feito de non conseguir graduar o azul do manto.
Malia que se considera obra de Juan de Roelas38 –non localizamos ningún dato documental–,
é unha atribución que, estilisticamente, temos que descartar, mesmo a posibilidade de que fose
realizada naquela época, aínda deixando claro que estamos ante unha pintura devocional, o que
dificulta aínda máis unha posible atribución con certas garantías. O autor, que se amosa obediente
e totalmente submiso aos convencionalismos estéticos do Neoclasicismo, coloca a María no eixe
central do cadro, frontal, inmóbil, só hai un lixeiro movemento na súa cabeza, e sen apenas acusar a arquitectura do seu corpo, logrando un perfecto equilibrio de toda a obra, o que nos leva entón a datala nos anos de transición do século XVIII ao XIX.
Noutra representación da Inmaculada, o corpo de María determina o eixe da pintura, ao estar plantada no centro do lenzo e só animada polo suave xiro do torso e dos brazos cara á súa dereita que se compasa co movemento da cabeza en sentido contrario, o que, entendemos, non é
máis ca unha receita seguida polo pintor, pois coa súa aplicación non consegue incrementar a súa
expresividade, nin salientar a liña do pescozo, que queda enmarcada polas guedellas que caen sobre os ombreiros. Aparece nun rompemento celeste rodeada de xerarquías anxélicas e mais de distintos símbolos lauretanos. A composición das figuras dos anxos e dos querubíns da base, que voan
sobre cúmulos de nubes, acentúa o esquema en óvalo que se completa na parte alta con outro
conxunto de querubíns que forman un círculo ao redor da súa cabeza.
A pintura presenta serios problemas para a súa datación, ao ter sido repintada en época recente, como así o testemuña a presenza dese incomprensible globo terráqueo que aparece á dereita do cadro e o anxo que o leva, que nos fala dun descoñecemento por parte do pintor dos símbolos lauretanos, que perden así o seu valor simbólico para seren elementos meramente
decorativos, do mesmo xeito que acontece coas cores empregadas na vestimenta da Virxe; cóm245

pre non esquecermos que noutrora a cor tiña unha significación, algo que hoxe se perdeu, e que
motiva que aquelas cores que caracterizaban a Inmaculada, túnica branca como símbolo de pureza e manto azul en alusión á súa divindade, non se respecten no cadro, de aí, entón, que esa
tonalidade que o artista lle aplica á túnica de María estaría fóra de contexto, xa que é símbolo da
humanidade, unha cor que se utiliza en escenas que representan momentos en que Xesucristo,
o Fillo de Deus, se fixo home e habitou entre nós; con todo, as características formais da imaxe
lévannos a datala nas primeiras décadas do XVIII.
Do mesmo xeito que acontece coa práctica totalidade dos cadros que no mosteiro se conservan,
nada sabemos da súa procedencia nin sobre os motivos polos que aquí chegou. É certo que o cenobio tivo que ter un importante número de cadros propios, pero tamén o é que unha boa parte
deles foron doazóns de monxes que estiveron en Samos, o que, daquela, nos dificulta a realización de posibles atribucións. Lamentablemente, daquela importante colección da que se nos fala,
nada queda, xa fose pola desamortización, por ter desaparecido pola desidia do paso do tempo ou
por terse perdido no incendio de 1951.

Inmaculada
Concepción.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
Inmaculada
Concepción, de
Carreño de Miranda
(detalle).
Convento da
Encarnación, Madrid
Inmaculada
Concepción, de
Carreño de Miranda
(detalle).
Colección particular
Inmaculada
Concepción.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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O busto da Inmaculada (Lám. 5 a, b e c) é un fragmento pertencente
a un cadro anterior de grandes dimensións, de aí que o estraño do tema
teña unha xustificación admisible e que a obra, tal e como se nos presenta,
teña unha proximidade humana inusual e unha intensa carga emotiva. Un
trazo interesante é a riqueza de matices que o autor consegue na túnica,
con esa inflexión de tons que atopan perfecto acomodo e harmonía coa
entoación das carnacións. Sorprende igualmente a liberdade técnica no
tratamento pictórico desta pequena obra; hai nela unha deliberada renuncia do artista a recorrer a un debuxo minucioso e preciso en favor dunha maior frescura e espontaneidade da linguaxe cromática que trae claras evocacións rubensianas.
Aínda que a obra é anónima, as peculiaridades estilísticas que nos ofrece lévannos a pensar
que o seu autor podería ser Carreño Miranda ou alguén do seu círculo; é máis, a obra garda grandes similitudes con outra de igual título e hoxe nunha colección particular que o pintor da escola
madrileña realizou cara a 1665.
Os personaxes que conforman o cadro da Virxe, o Neno, santa Isabel e san Xoán neno axústanse plenamente a un esquema compositivo clasicista. O eixe central é o Neno Xesús, espido,
que se volve para atender a san Xoán, tamén neno, personalizado por un dos atributos que o caracterizan, a cana cruciforme; á súa esquerda aparece a Nai e, ocupando o vértice superior da pirámide, a figura de santa Isabel. Esta pintura delata o ton amable, a beleza serena e clásica propia das producións dos grandes mestres do Renacemento italiano.
A fonte de inspiración deste óleo atópase en ambientes arredados do marco xeográfico galaico,
correspóndese con copias inspiradas nalgún gravado de orixe italiana e amósanos un debuxo correcto e equilibrado, aínda que un chisco doce, con resaibos manieristas como se pode observar
no excesivo alongamento dos corpos da Virxe e de san Xoán. Así mesmo, a luz uniforme e homoxénea, coas formas moldeadas con suavidade, cousa que xa non sucede con Isabel, e o bo tratamento dos panos falan dun pintor coñecedor do seu oficio, aínda que determinados erros que

presenta a composición coidamos que son debidos a repintes posteriores, así como a degradación
da cor e a falla de nitidez dos xogos lumínicos que impide poder asentar as figuras no espazo.
A representación da Exaltación da Eucaristía enmárcase no espírito do Concilio de Trento que
vai promover o desenvolvemento deste culto; proba diso será o gran número de confrarías que xurdiron na honra do Santísimo Sacramento39, e de aí que as iconografías de alegorías eucarísticas
experimenten un grande pulo.
O pintor, moi probablemente, está a seguir un modelo, para nós descoñecido, ao que non obstante non é quen de arrincarlle nin o repertorio de expresións e moito menos de estudos anatómicos dos que de certo estaba dotada a obra que imitaba, xa que se nos amosa reiterativo e dotado de escasos recursos técnicos, claro que iso se cadra vén motivado por contar como fonte de
inspiración cun gravado, ou ben por ter que temperar unhas formas nacidas no Barroco ao novo
estilo que neses momentos comezaba a se impoñer.
Neste cadro predominan o sosego e mais a devoción; a luz procede da Sagrada Forma; e os
movementos mesurados dos panos dos anxos situados en primeiro plano dótanos dunha plasticidade escultural, unha situación que acentúa a súa corporeidade e resalta a verticalidade; o feito
de que domine o debuxo sobre a cor, que nos ofrece unha gama fría e moi restrinxida, e de que
a composición se peche nunha elipse son características que nos levan a datar a pintura no último cuarto do século XVIII.
A presenza dunha representación de santo Antonio de Padua nunha comunidade beneditina
é algo singular, de aí que a súa existencia ben podería estar xustificada polo feito de ser unha devoción particular dalgún dos monxes que habitaron o mosteiro. O modo no que se nos presenta
é o habitual: un mozo imberbe, fronte á outra iconografía das antigas pugnas dos capuchinos cos
franciscanos, e dotado dunha ampla tonsura. Terma, como atributos, do libro, que sostén coa man
esquerda e sobre o que senta o Neno Xesús e que, como sinala Mateo Alemán na súa obra publicada en 1604, é o seu símbolo máis representativo; e na destra dunha palma, que substitúe ao
habitual lirio e que alude á súa virxindade.
Toda a escena está executada con grande idealismo e dozura, que quedan subliñados polo seu
debuxo brando e delicado, así como pola iluminación que –mantendo a súa orixe tenebrista– modela as figuras a base dun progresivo xogo de luces e zonas de semipenumbra. Esa dozura faise
máis evidente na calidade das carnacións do santo ou do Neno Xesús. Ao mesmo tempo, a súa
paleta, dominada polos tons pardos, alternando cos carmíns e ocres, convida a situar esta tea no
primeiro cuarto do século XIX, mais iso si, mantendo unha linguaxe formal con evidentes lembranzas de estilos pasados.
A este mesmo autor, cuxo nome descoñecemos, haille que atribuír o cadro de san Xosé e o Neno
Xesús. A composición é sinxela, non exenta de certa monumentalidade, xa que as figuras ocupan
todo o espazo pictórico. A cor practicamente desapareceu da obra, só se conserva o vermello no
manto do Neno e algúns toques desta mesma tonalidade nas pálidas carnacións de ambos os personaxes. O debuxo rudo e pouco destro, que é a causa da presenza de incorreccións anatómicas
e de curiosos erros, e algúns anacronismos suxírennos que o artista se limitou a reproducir todos
aqueles elementos que considerou transcendentais para a comprensión do asunto exposto.
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O xeito de se voltear o manto do santo patriarca, a forma de tomar da man ao Neno, o feito
de que este apareza identificado pola pomba que voa sobre a súa mesma cabeza, así como a
canastra que Xesús leva pendurada do seu brazo dereito, podería facernos pensar que fora realizado na primeira metade do XVII; non obstante, a arquitectura que ocupa a totalidade do lateral dereito do cadro impídenos poder aceptar tal cronoloxía e lévanos, igual que sucede no
lenzo de santo Antonio de Padua co trazo da fiestra e o manto vermello que leva o Neno, a datala no primeiro cuarto do século XIX.
Pola contra, moi diferente é o outro
lenzo coa representación de san Xosé e o
Neno Xesús, pertencente aos fondos do
padre de la Portilla (Lám 6). O santo patriarca sitúase co Neno no centro do cadro
e nun escenario de ricas e ben debuxadas
arquitecturas, que non só serven para a
creación do espazo senón tamén para recortar os contornos das dúas figuras.
A sucidade que cobre o lenzo e que nos
impide facer unha xusta valoración, sobre
todo da paisaxe, non é obstáculo para que
o datemos na fin do século XVI –a isto lévanos o tratamento estilístico e detalles
como a cabeza do Neno Xesús e a árbore situada á nosa dereita–, nin tampouco para
recoñecer a valía do seu autor, do que,
aínda que ignoramos a súa orixe, si podemos afirmar, e con rotundidade, que é un
artista que nada ten que ver con Galicia.
San Xosé e o Neno.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

O cadro de san Pedro representa o seu protagonista cos seus tradicionais atributos; as chaves
dan fe do seu papel principal na Igrexa, mentres que na man esquerda terma dun libro alusivo
ás súas epístolas e á doutrina que tiña que propagar polo mundo, ademais, sobre os seus ombreiros
porta un manto, hoxe de tonalidade ocre, que simboliza a Fe revelada40. Preséntasenos como unha
figura de busto enteiro, en posición lixeiramente terciada, sobre un fondo que serve para recortar o seu contorno. Destaca a monumentalización do personaxe, que se vén cara a un primeiro
termo aproveitando a iluminación da que está dotado, unha luz que, pola súa posición, cómpre
interpretar como de orixe divina e que ilumina sobre todo as mans e o rostro no que se observa
un grande apego á realidade que leva a pensar nos apostolados de Ribera41, ao que tamén nos achegan a escaseza de medios dos que aquí se fai gala e o modo tan hábil e delicado co que é tratado.
A pesar da economía cromática do lenzo –só utiliza dúas cores–, consegue obter as calidades
e recrear as texturas dos panos; os efectos da luz sobre estes corroboran pregamentos e acentúan
os seus valores plásticos; e as peculiaridades anatómicas, sobre todo o tratamento que se fai das
mans, lévannos a formular a posibilidade de que esteamos ante unha obra do círculo de Alonso
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del Arco. A presenza deste pintor en Samos ben podería estar relacionada con Lourenzá, onde tamén o localizamos42, o que se debe relacionar con algún dos abades que gobernou o mosteiro no
último terzo do século XVII.
No lenzo de santo André, do mesmo xeito que o anterior, o protagonista tamén está representado de máis de medio corpo; en posición de tres cuartos, case que frontal; en actitude de marcha, avanzando cara ao espectador, lixeiramente inclinado; acompañado da simbólica cruz que o
identifica; e sobre un fondo escasamente iluminado no que se chega a distinguir o nacemento do
día. Pictoricamente, o cadro atópase na mesma liña de intencións estéticas e compositivas que
a obra precedente, aínda que é evidente que non chega á súa calidade. Os trazos máis interesantes
veñen dados por unha cabeza lixeiramente inclinada cara á súa dereita, que lle proporciona á figura unha idea de movemento xa repentizada na incurvación do corpo; a presenza duns acenos,
medidos e equilibrados, caracterizados pola súa solemnidade e pola harmonía das tres cores empregadas, escuras e opacas –carmín, azul e verde–, que revelan, dentro da súa sobriedade, unha
certa facilidade e gusto para a súa aplicación; e a presenza dun tecido que cae con naturalidade
e a axeitada iluminación que consegue darlle relevo sen ter que recorrer a ningún tenebrismo. A
pincelada, desprovista de excesivos empastes, reflicte os xogos de luz sobre os volumes.
A autoría da obra nada ten que ver co cadro do outro apóstolo, aínda que con isto non queremos dicir que estea menos dotado; con todo, a súa datación coidamos que é da mesma época,
como así o testemuñan as características estilísticas que nos amosa.
Polas peculiaridades que nos mostra entendemos que o cadro de san Xerome ben puido ser realizado na primeira década do século XVII. É obra dun pintor que demostra unhas boas resolucións
pictóricas e compositivas. A ascética figura do santo, que impresiona pola súa entidade física e resolución pictórica, aparece acompañada dalgúns dos atributos que o caracterizan: na súa man esquerda, a cruz; na destra, a pedra coa que batía no peito mentres a contemplaba; o manto vermello no que se envolve, unha anacrónica alusión a el como cardeal romano; o capelo cardinalicio da
mesma tonalidade cubrindo a caveira que sarcasticamente semella botar unha estrondosa gargallada;
o libro aberto, sen ningunha dúbida, trátase da Vulgata, tradución ao latín do Antigo e Novo Testamento; o león, con moito o máis froxo da obra, do que se di que o seguía logo de lle ter curado unha
das súas patas, aínda que tamén poderiamos interpretalo como o símbolo da súa forza espiritual e
do vigor da súa fe; e o loro, que pola súa capacidade de falar foi identificado coa razón e, daquela,
con Deus. A gama cromática, a gradación de percepcións lumínicas que marcan o tránsito da cova
cara ao exterior, o atinado do debuxo, aínda que incorre en certas desproporcións, e a frescura da
pincelada son calidades que falan dun artista perfectamente coñecedor do seu oficio.
O Sacrificio de Isaac ilustra un dos episodios do Xénese, aquel no que se di: “chegados ao lugar que lle dixo Deus, alzou alí Abraham o altar e dispuxo sobre el a leña, atou o seu fillo e púxoo sobre o altar, riba da leña. Colleu o coitelo e tendeu logo o seu brazo para degolar o seu fillo.
Mais berroulle desde os ceos o anxo de Iahvé. Dicíndolle: Abraham, Abraham […]. Non estendas o teu brazo sobre o neno –díxolle– e non lle fagas nada porque agora vin que de verdade temes a Deus”43. Pero o pintor adapta libremente o devandito texto en detalles anecdóticos como
poden ser a representación de Abraham –“sendo […] de noventa e nove anos aparecéuselle
Iahvé”44–, a espada que brande na súa man dereita ou a propia figura de Isaac.
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O que aquí se pretende é convidar a vivir conforme ao que Xesús lle di ao seu pobo no Sermón da Montaña e, moi probablemente, lembrar aquela epístola que o apóstolo Santiago lles dirixe ás “doce tribos da dispersión”45.
Á luz do que a pintura nos amosa, dedúcese que estamos ante un mestre que nos seus pinceis reúne por igual unha reducida capacidade técnica e escaso espírito creativo. O seu vocabulario formal móvese dentro das receitas historicistas que caracterizaron a pintura española na segunda metade do século XIX. É un exemplo perfecto de transcrición textual dunha estampa.

A construción dunha historia coral
ARTE

SACRA E PENSAMENTO LITÚRXICO

As pinturas murais situadas no piso nobre do claustro grande de Samos son motivo de sorpresa
para todos aqueles que aquí se achegan, aínda que para un indeterminado número poden servirlle
de argumento para xustificar a sempre comentada crise que viviu a arte sacra logo da celebración
do Concilio Vaticano II46; un exemplo co que confirmar o afastamento que existe entre a plástica,
contemporánea e actual, e a Igrexa, e unha das formas fundamentais de expresar toda a complexidade da acción litúrxica47.
Esta formulación pode explicarse, mais para iso cómpre considerar a arte sacra desde a súa
transcendencia dentro da secuencia temporal da historia da arte e a súa eficacia na hora de expresar unha realidade dogmática que, como moitos teólogos apuntaron, se caracteriza polo seu
carácter evolutivo. Pero tamén se debe ter claro que aquilo do que se está a tratar se reduce a unha
mera cuestión de sensibilidade estética; esta débese apreciar, primeiro no xeito no que o artista
se enfronta co tema, a súa posición na hora de abordalo, comprendelo e mesmo sentilo. Como
é lóxico, esa mesma sensibilidade estética háselle esixir ao espectador á hora de captar, interpretar
e apreciar a obra e o exposto nela. Esta dobre ollada ten a súa xustificación non só no sentido dinámico da historia e a cultura, senón tamén no sentido evolutivo do dogma, posto que uns mesmos contidos requiren unha nova formulación dogmática en cada época e, consecuentemente,
unha nova expresión artística á que se deben adaptar tanto os artífices como os fieis.
Agora ben, valorar os murais do claustro de Samos só desde unha sensibilidade estética, algo
que adoita facerse coas obras de arte contemporánea, supón negar a existencia dunha historia da
arte de carácter crítico48. Por iso, antes de emitir calquera xuízo, é necesario saber a que nos imos
enfrontar: ¿trátase de arte sacra ou arte relixiosa?, ¿cales deben ser as súas características desde
un punto de vista estético?, ¿responden ao espírito da súa época, ben anticipándoo ou ratificándoo? e ¿cales son as posturas nas que se apoia esa ideoloxía dominante?
A primeira destas catro preguntas ten unha resposta doada e inmediata, se se acepta que por
arte sacra se entende todo o relativo a aqueles obxectos destinados a unha finalidade litúrxica,
mentres que por arte relixiosa tomariamos todas as obras, exentas dese contido litúrxico, que expresan o carácter vario e múltiple que posúe a relixiosidade ao longo da súa historia, tanto dentro coma fóra do templo. No sagrado prodúcese unha transcendencia da realidade material e es250

piritual analizable só por medio do símbolo, plasmado ben na propia liturxia ou nos obxectos que
a acompañan, moitos deles artísticos49. Coa arte relixiosa, pola súa banda, canalízase unha necesidade urxente de se manifestar en actos externos onde cabe unha maior subxectividade que
na arte sacra, coa consabida excepción de todo aquilo que conduza a erro ou supoña un comportamento irreverente50.
Desde esta perspectiva, os murais de Samos son un magnífico exemplo de arte relixiosa, sen
a transcendencia e rixidez da arte sacra. O seu destino final non ten nada que ver co carácter misterial, memorial e celebrativo da liturxia, na medida en que esta comporta un encontro co transcendente51. Pola contra, trátase dunha acción comunitaria, con certo carácter celebrativo, na que
historia, cultura e mais arte se unen co obxecto de desenvolver un discurso histórico-literario dentro dun ámbito determinado, o claustro grande do mosteiro, que se transforma nun mundo singular, diferenciado emocionalmente do resto do complexo monástico52, que xorde dos sucesivos
encontros entre o artista e a realidade circundante, deste co espazo físico onde irá situada a súa
obra e, por último, desta coa comunidade que se converte en usuaria dela. Desde este punto de
vista, nestes murais pódese recoñecer un elevado grao de autenticidade53, ao se tratar dun conxunto que xorde nun contorno determinado e lle pertence a el, porque alí afunde as súas raíces
e se acada a súa comprensión total cando se entende como o produto dese triple xogo de relacións
determinadas pola súa aparición no seu medio natural54.
A resposta á primeira das preguntas condúcenos irremediablemente á segunda, á necesidade
de definir de xeito breve as características estéticas da arte sacra ou, polo menos, de tentar perfilar cales son as esixencias que se lle impoñen a unha obra e en que medida as pinturas de Samos se axeitan a elas. Estas características, como parte da sensibilidade actual, serían, seguindo
a López Quintás: esencialismo, entendido como unha actitude de busca do esencial renunciando
ao accesorio; sinceridade no uso dos materiais; funcionalismo; lirismo poético, logrado a través
da esencia considerada como camiño para chegar á razón de ser dos obxectos; e economía de medios expresivos55.
Con todo, estas cinco categorías non se poden aplicar, dun modo completo e exacto, a Samos.
Xa se demostrou que nelas existe unha evidente coherencia funcional, tamén se debe aceptar que,
en todas e cada unha das escenas, hai un lirismo poético, logrado a través duns medios expresivos que, aínda que non tenden ao esencialismo nin a unha economía real e efectiva, son propios
de cada un dos artistas que participan na configuración do conxunto mural. Neste sentido, poderíase falar de sinceridade, non tanto en relación cos materiais56 senón coa propia personalidade
do creador á que se somete a elección deses materiais57.
Esta última formulación é válida para calquera obra de arte sacra realizada despois de 1950,
posto que pretende ser un resumo esquemático dos parámetros nos que se move o gusto actual.
Con todo, por ese mesmo carácter de presente, non pode ser aceptado como único método para
xustificar a posta en valor dos murais de Samos; sinxelamente porque, como adoita acontecer con
calquera proposta de carácter xeral, afástanos do contexto histórico e ideolóxico no que xurdiu a
obra. Por mor disto, cómpre formularse unha terceira cuestión: ¿cal é a ideoloxía dominante na
época e en que modo estas obras se adaptan –ben anticipándoa ben ratificándoa– a ela?
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A resposta a estas preguntas resulta, nunha primeira apreciación, sinxela e inmediata; a proximidade temporal entre a realización destas obras e a celebración do Concilio Vaticano II semella
convidar a unha aplicación dos postulados expresados na constitución Sacrosanctum Concilium
e, non hai dúbida, esta relación existe e é evidente. Con todo, o mesmo que ocorre coas consecuencias que supuxo este concilio para a transformación da Igrexa, non se pode esquecer que se
trata dun proceso moi lento e de longo percorrido58.
Estas posicións abren o camiño para as decisivas consideracións do Concilio Vaticano II. Os
seus ditados suporán unha maior liberdade para as comisións diocesanas de arte sacra e unha
aposta pola depuración e simplificación da súa estética, de novo nun difícil equilibrio entre a capacidade evocadora e o uso de formas máis sinceras59.
De feito, na Constitución Sacrosanctum Concilium, no capítulo VII dedicado en exclusiva á
“arte e os obxectos sagrados”, recoñéceselle a arte unha categoría específica dentro da vida do ser
humano e da Igrexa xa que, a través dela, se expresan moitos dos “signos visibles que usa la sagrada Liturgia [...] para significar realidades divinas invisibles”60. Do mesmo xeito, a Igrexa recoñécese, en calquera dos estilos e formas de expresión artística, elixida polos pobos e individuos
que a compoñen como parte dese esforzo de adaptación aos cambios dos tempos; en especial en
todo o referido ás manifestacións artísticas do presente, que deben contribuír ao acrecentamento
dun patrimonio formado durante séculos.
Este espírito, expresado polo Concilio Vaticano II, queda referendado por Xoán XXIII en 1961
cando sinala que:
“Este valor catequético e instrumental del arte hace comprender la esforzada defensa que la
Iglesia ha mantenido siempre a favor de las imágenes, su simpatía por los artistas, el fomento de
un sano y completo humanismo y que en el arte precisamente haya conseguido grandes triunfos.
La Iglesia, digamos, no procura otra cosa que hacer efectiva su misión de elevación y santificación del hombre […] [y] el arte cristiano se levanta por encima del velo de lo sensible para unirse
a Dios”61.
E cómpre non esquecer que o Sumo Pontífice tamén fai unha mención explícita aos mosteiros cando en 1961 comenta:
“La Iglesia, en el especial cuidado de la parte espiritual del hombre no olvida tampoco las exigencias temporales. Y por esto mencionamos los frescos de los célebres cenobios de la antigüedad cristiana de este salón Consistorio.
Cenobios y monasterios eran, en efecto, un complejo para todo el hombre: oración y trabajo
intelectual y manual, fundamentado conocimiento de la verdad de fe y de los acontecimientos
históricos. Con ayuda de todos los instrumentos de la actividad humana, enriquecida por el buen
gusto y un vivo celo; cuadros y lienzos, canto armonioso y ferviente a toque de campanas; biblioteca
para el cultivo de la inteligencia y trabajos artesanos para el ejercicio manual. Y, además, ambiente
acogedor, solemne, ordenado, para poder albergar no a una, sino a muchas generaciones a través
de los siglos y ofrecerles un oasis de tranquilidad y de paz, como hermosa joya del espíritu y descanso del cuerpo”62.
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JUAN PARÉS

E O MOSTEIRO DE

SAN XULIÁN

DE

SAMOS

En 1945 xa existía a conciencia de que era preciso abordar unha reflexión seria sobre o camiño
que a Igrexa debía tomar na hora de pór ao seu servizo as manifestacións artísticas e as novas linguaxes plásticas que, coa vangarda histórica, se distanciaran dos ámbitos sacro e mais relixioso.
É o pontífice Pío XII quen o explica nun discurso ao afirmar:
“Y lo que es la misión del arte, usado correctamente, consiste en elevar, mediante la belleza
de la representación estética, los espíritus a un lugar intelectual y moral que sobrepasa la capacidad de los sentidos y el campo de la materia hasta elevarse hasta Dios, bien supremo y absoluta belleza del que todo bien y belleza viene. El arte, el arte verdadero […], pone el pensamiento
transparente y en armonía e interpreta y despierta los sentimientos y las pasiones que dormían o
fermentaban secretamente en el corazón del hombre”63.
Ese sentimento xeral vólvese expresar dun xeito máis directo cando o pontífice redacta a carta
encíclica Mediator Dei, lugar onde, ademais de aludir á nobreza das imaxes e das formas con que
se debe manifestar a verdadeira arte, advirte dos perigos que pode carrexar un excesivo celo na
hora de “revivir lo antiguo” ou unha piedade mal entendida64. Nese mesmo texto recóllese o convencemento de que se debe chegar a un acordo entre todos os que participan na creación dunha
arte relixiosa contemporánea, supeditando calquera outra consideración ás “exigencias de la comunidad cristiana”.
Con todo o exposto, pódese concluír que, cara a 1955, a Igrexa católica iniciara un camiño
de incorporación das linguaxes plásticas actuais á arte sacra, primando o sentido espiritual, ético
e didáctico que esta debe posuír. Neste contexto, as primeiras obras murais de Juan Parés no
claustro das Nereidas e no signo, e as de José Luis Rodríguez no claustro de Feijoo (1957-1960)
explícanse a través dun estilo que conseguiría o aparente equilibrio entre uns medios expresivos contemporáneos –vinculados ao Noucentisme e ao Poscubismo– e eses valores perennes
da Igrexa; en especial en España, onde, tras a Guerra Civil, se produce unha volta cara a modelos anteriores65. Trátase, daquela, de obras que responderían perfectamente aos desexos expresados por Pío XII cando sinala que os artistas deben recoller a mensaxe relixiosa e humana
da Igrexa:
“Buscad a Dios aquí abajo en la naturaleza y en el hombre, pero, ante todo, dentro de vosotros
mismos; no intentéis vanamente hallar lo humano sin lo divino, ni a la naturaleza sin el creador;
armonizad, por el contrario, lo finito con lo infinito, lo temporal con lo eterno, el hombre con Dios,
y así daréis la verdad del arte, el arte verdadero”66.
Juan Parés Ferruz, pintor catalán formado no Cercle Artístic de Sant Lluc67, vai ser fundamentalmente un muralista e, igual que o seu mestre Josep Obiols, baseará a súa obra no emprego
dun esquema compositivo simple, onde sobresae o sentido da harmonía e a sensibilidade cromática; abonda para iso con se fixar nos distintos murais por el realizados, desde aqueles que, seguindo as directrices de Obiols, executa na abadía de Montserrat, ás pinturas do baptisterio da
parroquia de San Raimon de Penyafort, en Barcelona, ou o fresco que pinta para o mosteiro de
Sant Pere de les Puelles, da mesma capital, e, por suposto, as que realiza para o mosteiro beneditino de Samos.
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Ofrecemento do
mosteiro á Virxe,
de Juan Parés Ferruz.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
Morte de san Bieito,
de Juan Parés Ferruz.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Primeira estadía no mosteiro: 1947
A súa presenza neste cenobio dátase en 1947, momento no que pinta a representación da
Morte de san Bieito e o Ofrecemento do mosteiro á Santísima Virxe, na que, precisamente,
figura impresa a mencionada data. Estas pinturas tiveron que sufrir danos por mor do incendio do 25 de setembro de 195168. De aí que, ao seren os claustros as partes máis afectadas,
amais de se perder a práctica totalidade dos noventa e seis cadros que os decoraban, tamén
tiveron que deteriorarse estas dúas pinturas que, sen dúbida, foron restauradas polo propio
pintor durante a súa segunda estadía. Non terá a mesma sorte a do “Bo Pastor”69, que se perde
no fatídico incendio.
O Ofrecemento do mosteiro á Santísima Virxe (Lám 7), situado na planta baixa do claustro
gótico, entre dous contrafortes románicos, amósanos a Nai de Xesús maxestosa, como trono do
Salvador, como mediadora entre os monxes e mais Deus. Estamos, daquela, ante a Maiestas Mariae. Nesta escena os monxes de Samos entréganlle á Virxe o seu ben máis valioso, a súa propia
abadía, cuxa maqueta aparece en primeiro plano acompañada de cinco pombas70; con isto Juan
Parés está a personalizar o mosteiro, o que tamén o leva a representar a todos e cada un dos estamentos que vivían na abadía. Así, a carón do abade Mauro Gómez Pereira disponse un colexial
do que ignoramos o seu nome pero si sabemos que era orixinario de Vilalba; no lado oposto, tres
monxes, en primeiro plano e de perfil, o irmán Bernardo Sánchez, tras el, o novicio Lorenzo Cougil, mentres que o terceiro é Pedro López Coles71.
O pintor realiza a obra valéndose de tonalidades suaves, coa presenza dominante de tres cores: a do hábito beneditino, o branco das vestiduras de María e o azul, que utiliza con carácter
simbólico como imaxe dun anhelo indefinido. E precisamente, grazas a esta tonalidade, así como
á iluminación que o pintor emprega –unha luz que, igual que no mundo medieval, é primordialmente un concepto teolóxico que xira arredor da consideración de Deus como a luz que ilumina
os xustos, como fonte da vida, como poder espiritual–, consegue que a obra sexa extraída da realidade e transformada nunha contrarrealidade72.
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A Morte de san Bieito (Lám.8) localízase no primeiro andar do claustro grande ou claustro de Feijoo, na
súa coxía noroeste, nun arco cego que se sitúa xusto na
metade da á. Para a súa representación o pintor baséase
na historia do santo73, mais non a reflicte polo miúdo,
non busca crear un espazo narrativo, senón que o que
pretende é dotar a obra dun carácter simbólico que nos
remita tanto ao pasado coma ao futuro, pero dificilmente poderá situarnos no presente, xa que non hai na
escena ningún referente, só os personaxes que o integran
gardan certa relación coa experiencia do cotián, xa que
nos seus rostros o pintor reflicte as faccións de distintos
novicios que daquela moraban no mosteiro, así como as
de frei Plácido Arias, nas do monxe que aparece vestido
coa alba e a casula.
Do mesmo xeito que acontece no Ofrecemento do mosteiro, o fondo preséntasenos uniforme,
o que, entendemos, indica a busca dun simbolismo teofánico, e en ambas as obras detectamos
que, nos modos de dispoñer, a dispositio, e de compoñer, a compositio, o pintor pretende conseguir a beleza da estrutura, pero isto non obedece unicamente a unha cuestión formal senón que
responde ás esixencias e convencionalismos temáticos, á necesidade de conseguir uns valores simbólicos inherentes ás figuracións que neles se representan.

Vista xeral das
pinturas do signo,
de Juan Parés Ferruz.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Ningunha das pinturas é un auténtico fresco; estamos ante unha obra mixta na que esta técnica se combina co temple, o cal se fai perceptible en determinados fragmentos; mesmo formulamos a posibilidade de que Parés acudise tamén ao óleo coa pretensión de reforzar as liñas e elementos esenciais. Esta mesma combinación volverá utilizala dez anos máis tarde, cando realiza
os frescos do signo, onde hai escenas que falan claramente da aplicación do temple por medio
incluso da esponxa.
Segunda etapa (1956 - 1960). As pinturas do signo
O signo ou statio74, unha sala rectangular cuberta por catro tramos de bóveda estrelada, que comunica o cenobio coa sancristía e a igrexa, tiña como misión reunir a comunidade para entrar na
igrexa procesionalmente (Lám. 9). E esta estancia será a que o pintor catalán Juan Parés Ferruz
decore entre 1956 e 196075, e por medio da técnica do fresco, aínda que hai autores que erradamente falan do temple, o que moi probablemente vén determinado por ter seguido a teoría defendida polo padre De la Portilla nunha das súas publicacións76, cando o certo é que o pintor se
vale aquí dunha técnica mixta.
A ornamentación pictórica abrangue tres dos seus muros –o cuarto está ocupado por unha artística fonte77– e comprende escenas da Vida de Xesuscristo, un tema do máis axeitado para este
espazo, xa que o recinto serve de preparación para a celebración do Santo Sacrificio, crea ese ambiente de recollemento, esa atmosfera propia dos divinos misterios que inmediatamente os monxes van realizar.
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O programa iconográfico hase adaptar á arquitectura, o que fai perfectamente, ao adoptar
solucións exemplares nos episodios da Presentación de Xesús no Templo, a Oración na Horta,
o Lavatorio de Mans de Pilatos e na do Ecce Homo. O relato iníciase no muro do nordeste; as
razóns que levaron o pintor ou o mentor do programa a arrancar desde este punto sonnos descoñecidas e tamén o porqué da elección destas escenas e non doutras, ou cal foi o motivo que
levou a representalas no lugar que hoxe ocupan. Todo isto é algo que se nos escapa, non atopamos razóns iconográficas que xustifiquen a presenza dalgunha delas como a Adoración dos
pastores, ou o motivo da situación doutras, como por exemplo a da Transfiguración, xa que tanto
nun coma noutro caso rompen unha das poucas lecturas iconográficas que as pinturas poderían ter, a que nos fala da dobre natureza de Xesús, divina e humana. Con todo, outras escenas como a Presentación de Xesús no Templo e, sobre todo, o Lavatorio de Mans de Pilatos,
atinadamente enfrontada á fonte na que os monxes se
purificaban, e a do Ecce Homo teñen a súa presenza
xustificada polas funcións ás que ambas as estancias
estaban destinadas.
Claro que, forzando e tratando de atopar unha interpretación, chegamos a albiscar certa relación entre as
primeiras escenas e a Regra de san Bieito; así a Adoración dos Pastores poderiamos tomala como unha ilustración do que o santo enuncia na norma XIX78; mentres
que a Presentación de Xesús no Templo seríao da XX79,
e a Transfiguración e a Oración na Horta, da XXI80.
Pero ¿e todas as demais? Lamentablemente temos que
recoñecer que non fomos quen de atopar ningunha outra vinculación, polo que entendemos que o anterior non
é outra cousa máis que unha simple coincidencia.

Resurrección,
de Juan Parés Ferruz.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

O pintor sitúa as figuras nunhas paisaxes imposibles
de identificar cun lugar xeográfico concreto, de suave e
curvilíneo relevo con estrutura construtiva de raíz cezanniana; non hai concepto de achegado nin afastado, nada está situado con racionalidade, o que
en parte vén determinado polo uso que o pintor catalán fai da cor, unha gama cromática suave e
dunha extrema monotonía que só nos vai amosar contadas notas valentes, como as empregadas
no manto de Cristo na Resurrección e na Ascensión. (Lám. 10)
A estrutura dos murais, fondamente razoada, o estatismo das figuras, a grande importancia
que se lle concede ao debuxo, dunha harmonía lineal chea de nobreza e que nos trae evocacións
da tersura dos grandes fresquistas del mil cincocentos, e as tonalidades apagadas da súa coloración dotan o conxunto dun estilo primitivista que chocaba cos gustos da época, que esixía algo
máis efectista.
Diremos, por último, que a fonte de inspiración da que se vale Juan Parés atópase no gravado81.
Proba evidente diso dánola a escena da Crucifixión, pois só así pode comprenderse que a lanzada
se reflicta no costado esquerdo de Cristo, cando ha estar no oposto. Claro que determinar cales
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foron en concreto os gravados que tivo diante é algo que se nos escapa, con todo, atrevémonos a
asegurar, por determinadas peculiaridades que as pinturas nos ofrecen, que aquelas láminas ou
estampas foron realizadas nas últimas décadas do século XIX, e moi probablemente eran ilustracións dalgún libro de devoción que posuía o mosteiro.
Tamén nesta segunda estancia realizará a que sería a súa última obra no mosteiro, o Pantocrátor (Lám. 11), que se atopa no descanso da escaleira neogótica que o arquitecto, e monxe no
mosteiro, Juan Monleón Sapiña ergueu en 1959. Unha obra que orixinariamente non estaba pensada para este lugar, pois en 1960 se nos di que “en el descanso de la escalera neogótica, trabajada en granito de Parga y que está dotada de la grandeza de la de los otros monasterios de la Orden […] está prevista la colocación de una figura del Pantocrátor, obra de grandes dimensiones,
original del escultor Moya, que ha modelado allí mismo la escultura”82.

Pantocrátor,
de Juan Parés Ferruz.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
Plano coa distribución
das pinturas
do mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

O CLAUSTRO GRANDE
E ENRIQUE NAVARRO

E OS PINTORES JOSÉ

LUIS RODRÍGUEZ, CELIA CORTÉS

Na tradición iconográfica beneditina
Como xa se apuntou, a decoración pictórica dun claustro dentro do ámbito monástico non era
ningunha novidade; pola contra, tratábase dun costume firmemente asentado e difundido, que
permitiu a elaboración de amplos e complexos programas haxiográficos nos que se presentaban
diante dos ollos da comunidade historias edificantes vinculadas de xeito habitual cos grandes santos da Orde ou, sobre todo, co fundador desta (Lam. 12).
Esta tradición consolidouse e chegou a acadar un alto grao de unidade formal e conceptual
grazas á difusión de estampas ideadas, na súa visión de conxunto, como instrumentos aleccionadores para o pobo e a comunidade monástica, aos que lles servían como exemplos vivos e modelo de santidade. Tratábase de estampas cun acusado sentido narrativo e didáctico.
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Como parte dun proceso xeral na Igrexa católica contrarreformista dos séculos XVII e XVIII,
estas estampas deron lugar a unha verdadeira unificación cultural en cada unha das ordes relixiosas, de tal modo que ese dirixismo na arte, encabezado polos xesuítas, terminará por condicionar
decisivamente calquera creación artística que sobre ese tema se fose realizar nun mosteiro ou
igrexa. Nas comunidades beneditinas mantívose vivo este tipo de estampas, onde a vida de san
Bieito e o Libro II de los Diálogos de san Gregorio Magno constitúen unha parte fundamental dentro da formación dos novicios. Esta circunstancia, xunto co feito de que a práctica totalidade das
bibliotecas beneditinas contaron cun exemplar da Vita et miracula..., supón que nun proxecto para
decorar o claustro de Samos con escenas da vida de san Bieito forzosamente tiñan que acudir aos
modelos conservados nesta obra83. Esta circunstancia permite que, seguindo ao padre Pedro de
la Portilla, se poida proceder á construción dun discurso narrativo que, malia as diferencias estilísticas existentes entre os tres autores dos murais de Samos, unifique todo o conxunto baixo un
mesmo programa.

Nacemento de
san Bieito,
de José Luis Rodríguez.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

A narración comeza no ángulo de acceso ao signo,
onde o pintor coruñés José Luis Rodríguez84 nos presenta como primeira escena o Nacemento de San Bieito
(Lám. 13), un episodio que consta de dúas partes ben
diferenciadas. No lado esquerdo do mural, seis anxos
que, en distintas posicións, con túnicas e trompetas
–polo menos un deles85–, anuncian e celebran o nacemento dun neno que se converterá nun “varón de vida
venerable, bendito por gracia y por nombre Benito, dotado desde su más tierna infancia de una cordura de anciano”86. A ese grupo de anxos, situados en medio dunha
celaxe cuberta de nubes que racha para lles dar cabida,
sucédeo o momento do nacemento propiamente dito.
Agora a acción transcorre nunha estancia columnada na
que diferentes personaxes vestidos ao xeito romano se
agrupan ao redor dunha muller que sostén nos seus brazos un neno acabado de nacer. Esta escena é unha das
máis creativas do conxunto, posto que o pintor non dispuxo de información sobre o tema. O texto
recollido no parágrafo anterior é a única mención que sobre o nacemento se fai no Libro II. Esta
ausencia de datos, a referencia explícita a Roma e á condición social da familia do neno, é o que
xustificaría que José Luis Rodríguez imaxinase esta escena como un episodio digno de ser representado dentro da máis estrita tradición clásica, case como unha reinterpretación dos relevos
do Ara Pacis de Augusto.
A seguinte escena, San Bieito contempla os Pecados Capitais ás Portas de Roma, é a continuación do relato de san Gregorio na súa introdución á vida do santo. A ausencia de referencias
descritivas e a insuficiencia de datos axeitados procedentes da estampa concibida por Bernardino
Passari permítenlle ao pintor imaxinar este episodio como o momento en que un Bieito mozo,
acompañado pola súa nai, chega dacabalo ás aforas de Roma, ante un monumental arco de triunfo,
presente na estampa italiana como unha magnífica porta de saída da cidade, e fronte á que se si-
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túan sete personaxes, os sete pecados capitais, e para a súa personificación José Luis buscou unha
linguaxe expresiva, de comprensión inmediata, sen os alardes simbólicos e iconográficos propios
deste tipo de temas ao longo de centurias pasadas87.
A terceira das escenas reflíctenos o momento no que o Monxe Román lle impón o Hábito a
San Bieito, episodio narrado no capítulo I88; tómase como referente o gravado de Passari, de tal
modo que se nos presenta os dous personaxes ante unha paisaxe sombría na que medran fieitas
e árbores. Do mesmo xeito, co obxecto de completar o relato deste episodio e axudar a identificar o caritativo monxe, introdúcese entre ambos unha cesta con comida, un elemento que cómpre relacionar coa estampa número cinco da Vita.
A continuación do relato materialízase no momento no que san Bieito, de costas ao espectador, bendice un grupo de monxes que se dispoñen a partir cara a algún dos doce cenobios situados de forma alterna na liña do hourizonte. A Fundación dos Doce Mosteiros de Subiaco non aparece recollida como estampa na obra de Passari, con
todo, o recurso técnico de crear profundidade e movemento a través da repetición dun mesmo motivo, modificando a súa posición, era un lugar común neste tipo
de gravados, como ocorre no número oito89. No tocante
á articulación da paisaxe a través da disposición alterna
dos edificios, é unha disposición que vemos na estampa
dez de Passari.
Deste mesmo capítulo terceiro dos Diálogos tomáronse o texto e a estampa que serviu de inspiración para
a imaxe correspondente á Chegada de San Mauro e San
Plácido; e do capítulo VIII do Libro II toma a Destrución
do Templo de Apolo90. Como acontece noutros episodios, José Luis demostra unha extraordinaria capacidade de síntese visual e coherencia compositiva, ao incluír nunha mesma escena as tres accións fundamentais
do relato e manter os referentes necesarios para a súa
correcta comprensión.
O incendio do bosque, así como os demos que se abrasan nas súas lapas, serven de conexión
co seguinte episodio, consecutivo no relato do Libro II; trátase do milagre de do capítulo IX “Una
enorme piedra aligerada de su peso merced a la oración de san Benito”91. Entre as celas denominadas de San Romualdus Abb. e San Raphael Arch. e como consecuencia das escasas dimensións do lenzo mural, o pintor coruñés plasmou un episodio de enlace, rico en significación
histórica e simbólica, mais de escaso desenvolvemento narrativo: San Bieito a carón do Corvo.
O carácter de enlace deste mural, evidente desde o momento no que se altera a orde do relato
literario, permite pasar a unha escena de cerre compositivo desta panda do claustro a través do
tema de encadre correspondente á recepción dun cortexo92 no que participan o rei Totila e san
Bieito. Afastado da representación utilizada por Passari nas estampas vinte e catro e vinte e cinco,
José Luis preséntanos a escena da Profecía que San Bieito lle fixo ao Rei Totila (Lam. 14)93. Aquí,

A profecía de
san Bieito ao rei Totila,
de José Luis Rodríguez.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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máis ca en ningún outro lugar, vese a estreita relación
existente entre os murais de Samos e as obras de Vázquez Díaz para La Rábida, en especial na definición dos
trazos indíxenas do rei e os seus cabaleiros.

O incendio da cociña,
de Celia Cortés.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Con este mural conclúese a decoración da panda do
claustro grande, que corre desde o acceso ao signo ata
o ángulo sur deste. Neste punto, se cadra como consecuencia do cambio na execución dos murais, o relato
volve sufrir unha alteración, posto que Celia Cortés Rivas94, a pintora monfortina encargada de realizar a seguinte escena, toma, en 1963, o fío argumental co Incendio da Cociña do capítulo X. Trátase dun cambio
substancial, que non só lle afecta á man da artista ou
á orde do relato, senón tamén á relación que esta establece coas estampas procedentes da Vita. Mentres
que no caso de José Luis Rodríguez se observa un alto grao de autonomía respecto destas, no
de Celia Cortés é evidente a relación con ela. En primeiro lugar pola selección de encadre da
escena, tanto interior coma exterior; e en segunda instancia, non semella casual que en ambos
os casos se empregase como fondo unha lareira cun pote ao lume, ao tempo que dous monxes
tentan sufocar o incendio imaxinario; en terceiro termo, toda esa serie de pequenos detalles que
só se poden explicar a través do coñecemento da estampa: a vasilla situada nunha das arcadas
do claustro, o mesmo recurso que Passari emprega na ventá que se abre ao fondo da escena, ou
no xeito de agrupar os monxes arredor de san Bieito (Lám. 15). Pero xunto con esta dependencia do gravado italiano pódese apreciar tamén un certo grao de liberdade, ao completar o mural
cunha visión dun claustro de evocación medieval –abonda con ver os capiteis cúbicos e sumarios que rematan as súas columnas ou a presenza dunha cruz de consagración situada na clave
do arco–.
Enrique Navarro95 será quen continúe coa execución do resto do claustro. Prodúcese así
un novo cambio de estilo e introdúcese unha nova ollada para a interpretación dos textos
recollidos no Libro II e, como é lóxico, tamén unha nova forma de concibir a relación entre
cada unha das escenas, que a partir deste momento contará con elementos de enlace de
carácter figurativo.
A primeira das escenas realizada por Navarro é unha homenaxe ao mosteiro de Montecasino, destruído polos bombardeos aliados durante a Segunda Guerra Mundial e reedificado nos
anos posteriores desde os seus cimentos96. A Apoteose de Montecasino componse dunha vista
do mosteiro e a presenza de cinco anxos que se distribúen aos lados e linteis das portas que a
flanquean. Dous destes “anxos-doncelas” terman dunha coroa de loureiro sobre a pomba do Espírito Santo que, pola súa vez, está situada sobre o mosteiro; riba daquela pódense ler as palabras latinas SUCISSA-VIRESCIT97, que tanto se lle poderían aplicar á casa matriz beneditina como ao mosteiro de San Xulián de Samos, destruído polo incendio de setembro de 1951
e restaurado posteriormente.
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Un anxo serve de enlace coa escena dedicada ao Milagre de Santa Escolástica, do capítulo XXXIII, (Lám 16)
rica en personaxes e en detalles realistas de inspiración
tenebrista. Navarro centra toda a súa atención no momento previo ao milagre, é dicir, no instante no que a
santa roga ao Señor, demostrando que a súa pía conversación se celebraba baixo o signo do ceo –NOSTRA
CONVERSATIO IN COELIS EST é o texto que discorre polo filacterio situado sobre as monxas, o mesmo
cara ao sinala un grupo de anxos nenos98–.
A aparición dunha nova porta na coxía do claustro
–S. PAULUS AP.– permite a introdución doutra escena
de enlace. Neste caso trátase de dous “anxos-doncelas”
que contemplan o traballo dun monxe, mentres que o
lintel da porta lle fai de escritorio. Esta escena presenta un cúmulo de nubes que deixa ver no ángulo inferior esquerdo da porta un conxunto de tres armatostes
amoreados, como se se tratase dos estantes dunha librería. Este é o punto de partida dunha nova escena,
que, unha vez máis, altera o discurso do Libro II, relativo ao Aldeán Maniatado, Libre coa Ollada de San
Bieito, do capítulo XXXI99, e que é concibida con claro
sentido ilusionista e mesmo certo punto irreal, ao situar
o santo no interior dun claustro.
Unha nova porta –S. OPHILON ABB– para a cal
Navarro elixe dous monxes que reclinan as súas costas
sobre as xambas da porta, ao tempo que un anxo repousa
sobre o lintel desta. Máis ca en ningún outro caso pódese comprobar que esta parte do mural é unha mera
fórmula compositiva coa que salvar os obstáculos impostos pola arquitectura, aproveitándoos cun sentido decorativo máis que narrativo. De feito, de
contado, aparece outra porta –S. MAURUS ABB.– coroada por tres monxes lectores, cuxa posición elevada, sobre o lintel, lembra a actitude escura e inquietante das parcas. No lenzo mural
intermedio, Enrique Navarro repite o motivo do mosteiro de Montecasino, nunha visión arredada,
onde a paisaxe montañosa xoga con tons terra e progresivos aclarados de azul.
A seguinte escena, Monxe Accidentado durante as Obras do Mosteiro, do capítulo XI100, (Lám
17) amósanos un cenobio en construción, cuxos volumes poderían lembrar levemente o edificio
de Samos, e que serve de elemento contextualizador dun relato onde o santo recibe o corpo destrozado dun mozo sobre o que o Demo guindara as pedras dunha parede.
A introdución da morte é un relato que se repite na seguinte escena, o que nos permite interpretar a figura do “anxo-doncela” con ás negras e unha candea apagada na súa man desde unha

Milagre de
santa Escolástica,
de Enrique Navarro.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
Monxe accidentado
durante as obras
do mosteiro,
de Enrique Navarro.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
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perspectiva diferente. Non parece casual que tanto este mural como o anterior teñan como elementos referenciais de enlace iconografías vinculadas coa morte: parcas ou monxes en oración,
ás negras, libro aberto, candea apagada101 ou árbore seca. De aceptarmos esta lectura, as escenas
de enlace que se comentaron ata este momento adquiren un sentido máis preciso, ao significar
cada unha das escenas ás que acompaña. No caso que nos ocupa, ésta é a correspondente ao
Monxe Mozo a quen tirou a Terra do Sepulcro, do capítulo XXIV102, na que Navarro volve optar
por unha composición ilusionista.
Concluída a coxía sur do claustro, as pinturas de Enrique Navarro toman dúas direcciones
diferentes, ao seguir na panda que discorre en dirección oeste e prolongarse en dirección sur cara
ao claustro das Nereidas, en concreto a cuña que forma o ángulo da mordomía na intersección
entre ambos os claustros.
Neste último espazo localízanse tres murais: o Monxe Acosado por un Dragón logo de terse
ido do Mosteiro contra da Vontade de San Bieito, do capítulo XXV103, un Frasco Agochado e Descuberto en Espírito, do capítulo XVIII104, e Anxos e Monxes salmodiando.
As dúas primeiras pinturas, organizadas ao redor da porta BALNEUN, contan co enlace de
dous anxos que, sentados sobre o lintel, len nun libro. Incidindo no xa indicado, débese observar que esa idea da lectura conxunta do relato narrado coincide co tipo de episodios que se mostran no Libro II, moi breves no seu desenvolvemento. A terceira delas, localizada fronte ás dúas
anteriores, cómpre considerala como creación específica de Enrique Navarro, na medida en que
non garda relación co relato do Libro II e o propio autor, amais de asinar no ángulo inferior esquerdo, identifícaa baixo o título de Anxos e Monxes salmodiando. A composición da escena organízase en dúas partes desiguais separadas por unha porta que non impide a lectura unitaria do
conxunto, e na que sorprende a presenza dun “anxo-doncela” que terma dun libro pechado nas
súas mans mentres que co seu pé dereito pisa unha serpe e ten ao lado do esquerdo unha caveira105.
Esa referencia ao pecado e mais á morte, xunto coa coloración das súas ás, converten esta imaxe
en algo ambiguo e turbador que non atopa doada explicación.
Estes tres murais gardan unha estreita relación cos situados na coxía oeste e en parte da norte
deste. En xeral, son conxuntos de carácter escenográfico nos que o número de personaxes se multiplican ata o punto de que os episodios principais se reducen a cinco: a Curación dun Clérigo
Endemoñado, do capítulo XVI, San Bieito escribindo a Regra, do capítulo XXXVI, a Curación dun
Leproso, do capítulo XXVI, a Apoteose da Regra Bieita, do capítulo XXXVI, e a Morte de San Bieito,
do capítulo XXXVII.
O carácter taumatúrxico de san Bieito, presente na primeira das escenas, volve a repetirse no
momento en que se dispón a curar un leproso106 a través dunha sinxela imposición de mans; se
a paisaxe do segundo dos episodios era unha rocha de perfís arestados e un pequeno carballo, na
terceira trátase dun frondoso castiñeiro sobre o cal se pode ver pousado un paxaro de alegres cores, recurso que xa se utilizara nos murais que comunican os dous claustros do mosteiro.
A presenza dunha nova porta, a que facilita o acceso do claustro grande ao das Nereidas, permítelle a Navarro introducir outra nova serie de “anxos-doncela” que, en diferentes actitudes, escriben, len, escoitan ou simplemente descansan reclinando a súa espada sobre as xambas. Esta
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escena carece de significación porque só serve de enlace para o episodio da Apoteose da Regra
de San Bieito (Lám18a e 18b), unha escenografía digna do mellor cine histórico e unha verdadeira crónica da sociedade luguesa daqueles anos, e que mantén certas semellanzas coa estampa
de Passari. Quizais como trazo máis sobresaliente, polo carácter anecdótico deste, pero con todo
de fonda significación, se se interpreta segundo a estampa que ilustra a Vita, é a almofada sobre
a que repousan unha espada e dúas coroas, o equivalente contemporáneo á renuncia ao mundo
e ás dignidades que aparece no gravado representado cun globo terráqueo cinguido por unha serpe
e cuberto dos símbolos do poder humano.
Por último, a escena da Morte de san Bieito107, na que vemos o santo collido en brazos por
outros tres irmáns, ao tempo que dous anxos descenden para lle sinalar o camiño do Ceo. Ao fondo
aparece unha porta aberta que enche a estancia de luz, introducindo unha nota de profundidade
no conxunto.

Apoteose da Regra
beneditina,
de Enrique Navarro
(detalle).
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)
Apoteose da Regra
beneditina,
de Enrique Navarro
(detalle).
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Estilos, modos e motivos
En contraste coa unidade discursiva que presentan os murais de Samos, a súa formalización caracterízase pola variedade. A explicación inmediata sería que cada un dos tres grandes grupos de
murais responde ao estilo dos seus autores, mais tamén nos vale para explicar as diferentes respostas ante un problema común, a decoración dun claustro monástico nos mesmos anos nos que
se celebraba o Concilio Vaticano II108.
José Luis Rodríguez asume como linguaxe o neocubismo de Vázquez Díaz e os murais do mosteiro de Santa María de la Rábida realizados tres décadas antes, como se ese “cubismo descafeinado” aínda puidese ser entendido como moderno. De feito, é o motivo que pode explicar que
un pintor coas capacidades técnicas de José Luis decidise abordar unha obra desta envergadura
con ese estilo en particular. Para logralo, sérvese da súa habilidade como debuxante, do dominio
técnico do temple e un coidado estudo preparatorio de cada unha das escenas. A carón dese debuxo firme, de trazo groso –descontinuo nalgunhas partes do seu percorrido–, as figuras dispo263

ñen dunha densidade corpórea que as fixa ao chan, ata o punto de que os seus pés non logran
separarse del, formando unha unidade con este e co seu contorno. Esa corporeidade conséguese
grazas ao tratamento matérico do pigmento, estendido coa espátula dun xeito regular, en golpes
cortos e definidos. Tanto os personaxes como a paisaxe –as rochas, a vexetación ou as arquitecturas– e a celaxe adquiren unha pesadez aliviada pola entoación da paleta, onde priman os tons
claros –azuis, brancos, grises ou marróns–, habilmente combinados para conseguir os efectos de
volume desexados. Son, por outra banda, esas notacións cromáticas, contrastadas con grises e brancos ou ben con degradacións do mesmo ton, as que animan as composicións con brillos e luces.
Agora ben, mentres que as figuras e os obxectos adquiren unha rotundidade volumétrica de
grande intensidade, o espazo da composición queda totalmente desatendido, en beneficio dunha
simplificación reducida a un mero pano de fondo que
se vén cara ao primeiro termo. Iso é o que ocorre en escenas como a Chegada de San Bieito a Roma ou a Fundación dos Doce Mosteiros de Subiaco (Lám. 19); por
esa mesma razón, José Luis recorre dun xeito constante
a composicións nas que as figuras se dispoñen nun primeiro plano.

Chegada de
san Bieito a Roma,
de José Luis Rodríguez.
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo).

Por outra banda, ademais do neocubismo, José Luis
válese doutras fontes da historia da arte; así sérvese de
referencias como as do arco de triunfo de Bara en Tarragona para procurar unha arquitectura que signifique
de certo a chegada a Roma. Nesta mesma escena, a posición en corbeta do cabalo que monta Bieito repite o
tema de encadre do xeneral vitorioso que a pintura española do século XVII consagrara a través dos retratos
ecuestres de Velázquez. Neste sentido, a busca de referentes lévao a servirse dos murais onubenses como modelo racial na hora de representar o rei Totila con trazos físicos moi semellantes a algúns dos mariñeiros que se embarcaron con Colón. Neste mesmo mural, un dos cabaleiros que acompañan
a Totila, concretamente o que sostén entre as súas mans un grande escudo oval, utiliza como tema
de encadre a escultura de San Xurxo, de Donatello.
Ao neocubismo de José Luis Rodríguez sucédeo o estilo de Celia Cortés, que se move dentro dunha linguaxe realista e inxenua, de expresións tipificadoras, e que substitúe o temple polo
óleo, a pincelada construtiva por texturas matéricas e empastadas, a cor subxectiva do artista coruñés por unha entoación máis realista, rica en tons terra e azuis, onde a cor local define volumes e espazos que acubillan figuras que, fronte á pesada e firme implantación nos murais anteriores, apenas descansan sobre o chan.
O seu estilo, entendido como a expresión dos sinais de identidade do artista, é o máis sinxelo
dos presentes nos murais de Samos. Fronte ao de José Luis, condicionado pola cita histórica do
neocubismo, amósase máis espontáneo e fresco, lonxe das tendencias “oficialistas” e da crítica
da época. En comparación cos de Navarro, esa liberdade exprésase a través do afastamento da
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cita historicista, aínda que en ambos está presente unha interpretación dela de xeito diferente109.
No caso do pintor madrileño, ese recurso á cita débese considerar como un trazo persoal que acada
o grao dun verdadeiro manierismo. Cun estilo expresivo, intenso e efectista, baseado na súa habilidade para compoñer grandes superficies de lenzo mural con escenas poboadas de personaxes,
oscilando entre unha linguaxe dramática e expresionista de certos momentos, e outra máis idealista e relaxada110.
Navarro sérvese tamén do óleo para poder realizar unha execución rápida e áxil, na que a definición construtiva das figuras e os obxectos se completa con pinceladas soltas coas que introducir algo de vida e animación nuns personaxes excesivamente declamatorios e teatrais, acordes
coa grandilocuencia que ofrece en moitas desas escenas e coa súa actividade prioritaria como pintor de carteis de cine. En beneficio dese realismo, o modelado lumínico adquire unha importancia primordial
na hora de definir o volume de figuras, rostros e, de ser
o caso, dos obxectos. No tocante á súa paleta cromática,
esta redúcese a tons fríos –azuis e grises–, con puntuais
notacións calidas nas roupas e cabelos.
Agora ben, o máis interesante da obra de Enrique
Navarro é o exercicio de erudición que ofrece para compoñer os seus murais por medio de citas máis ou menos
recoñecibles. Neses casos, o estilo deixa de ser un elemento identificador do artista para se converter nun
xeito de pintar de acordo cos acontecementos descritos
no episodio correspondente. Desta maneira, pódese
comprender que o encontro entre san Bieito e santa Escolástica se convirta nunha escena de interior propia do
tenebrismo español de mediados do século XVII, ata o
punto de que algún dos personaxes retratados acade un
parecido excesivo con outros procedentes da mellor pintura velazqueña, á cal se volverá facer referencia. Do mesmo modo, incluso a descrición do enxoval presente na mesa e nos estantes das
paredes lembran as naturezas mortas do Século de Ouro. Algo semellante se pode dicir do episodio no que o campesiño liberado por san Bieito evoca na súa su pose e na construción espacial
da figura, que proxecta a súa sombra sobre o chan, a algún dos bufóns de Velázquez.
Do mesmo modo, Goya (Lam. 20) convértese nun referente de encadre en episodios como
os relativos ao Monxe Ferido na Construción do Mosteiro ou no Exorcismo dun Clérigo. En cada
un deles aparecen encadres e personaxes que evocan fielmente as fórmulas empregadas polo pintor aragonés, ata o punto de poder descubrir referencias dos cartóns para tapices, dos Caprichos
e das pinturas negras.

A curación
dun sacerdote
endemoñado,
de Enrique Navarro
(detalle).
Mosteiro de
San Xulián de Samos
(Lugo)

Retratos, historia e vida
Este estudo, como xa se indicaba nun traballo anterior111, non se pode concluír sen unha breve
referencia aos retratos realizados por cada un dos pintores, xa que estes murais convertéronse nun
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verdadeiro retrato de grupo da comunidade monástica e da sociedade civil e eclesiástica da época
implicada na reconstrución do mosteiro logo do incendio de 1951.
Do mesmo xeito que acontece co estilo, pódese falar de tres formas de entender o retrato.
Os realizados por José Luis manifestan unha evidente renuncia á representatividade fidedigna
do retratado, reducido á percepción imposta polo artista; é o caso do seu autorretrato como o
monxe que cobre a súa cabeza na escena da Fundación dos Mosteiros de Subiaco, ou a caricatura na que converte o seu amigo Antón Avilés de Taramancos no Diaño que senta sobre a rocha que pretenden erguer tres monxes. Celia Cortés, pola súa parte, non chega a presentar unha
proposta clara; só algúns trazos individualizadores poderían servir para identificar algún dos monxes que acompañan o santo fundador no episodio da cociña. Moi diferente, pola contra, é o caso
de Enrique Navarro, que non só se esforza en manter unha fidelidade cos trazos do modelo, senón que ademais lle propón á comunidade bieita, e a algúns membros destacados da sociedade
lucense do momento, que posen como modelos para seren incluídos en dous dos episodios da
vida de san Bieito: a Conversación coa súa Irmá Santa Escolástica e a Apoteose do Santo. Este
modo de utilizar o retrato como un xénero particular dentro dos murais do pintor madrileño supón que este, amais de procurar a fidelidade e o parecido clos modelos, tentaba reforzar a súa
presenza, co obxecto de converter a súa obra nun testimuño histórico do presente. Abonde para
comprobar esta afirmación a identificación dos personaxes retratados, respectivamente, nas dúas
escenas mencionadas112.
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de la catedral de Lugo, las iglesias de Santo Domingo
y San Francisco pertenecientes a los conventos del
mismo nombre y del monasterio de San Julián de Samos, Lugo, 1887.

7

Este espazo foi dedicado a escola desde os seus inicios e ata 1940, ano no que a comunidade beneditina
llo comprou ao concello; cfr. M. Arias Cuenllas, “El
monasterio de Samos…”, op. cit., p. 98.

8

P. de la Portilla Costa, Monasterio de San Julián de Samos. Historia de dos restauraciones [1880 y 1951], A
Coruña, 2003, p. 21.

9

M. Arias Cuenllas, “El monasterio de Samos…”, op.
cit., p. 109.

10 P. Arias, Historia del Real Monasterio de Samos, Santiago de Compostela, 1950, p. 443.
11 Véxase M.D. Vila Jato, “La obra del escultor Francisco de Moure en el monasterio de Samos (Lugo)”,
en Homenaje al profesor Hernández Díaz, Sevilla,
1982, p. 241-248; Francisco de Moure, Santiago de
Compostela, 1991; e “Los retablos de la iglesia antigua del Monasterio de Samos y el pintor Bartolomé de Cárdenas”, en M.D. Barral Rivadulla, J.M.
López Vázquez (coord.), Estudios sobre patrimonio
artístico. Homenaje del departamento de Historia del
Arte y de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Santiago a la prof. Dra Mª del Socorro Ortega Romero, Santiago de Compostela, 2002,
p. 317-335.
12 J.M. García Iglesias, La pintura manierista en Galicia,
A Coruña, 1986, p. 138-144.
13 M.D. Vila Jato, “Los retablos...”, op. cit., p 317-335.
14 A existencia dunha dobre atribución, fundada en
ambos os casos, fai aconsellable pensar nun estudo
máis polo miúdo destas obras, co obxecto de poder
chegar a unha conclusión certa. Neste sentido, non
habería que descartar que se trate de obras de períodos sucesivos e que, polo tanto, Fructuoso Manuel,
nun primeiro momento, e máis tarde Bartolomé Cárdenas estivesen a traballar nestes retablos.
15 Con isto, o mesmo que cos exemplos seguintes, demóstrase que existía un mercado de pintura de “carácter culto” cuxa procedencia era sempre allea aos
obradoiros e artistas galegos dos séculos XVII e XVIII.
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16 A condición de guerrero do apóstolo Santiago é evidente, ao nos amosar na súa destra a espada coa
que derrota o musulmán que se atopa aos seus pés,
que clava o seu alfanxe en terra nun acesno de submisión; mentres que a de peregrino revélasenos a través do bordón que sostén coa súa man esquerda e a
esclavina que leva sobre os seus ombreiros e que está
enfeitada coas peculiares insignias compostelás.

24 P. de Ciria Raxis y Alvarado, Vidas de santas y mujeres ilustres de la Orden de San Benito, patriarca de los
monjes, Granada, 1686, folio 4.

17 O pintor, cando representa a san Millán, tamén o fai
con atributos que complementan a súa personalidade, polo que aparece co báculo de abade e a espada
dos seus combates.

26 O dístico que acompaña o gravado de Passaro precisa
moito máis a lectura correcta da escena: “Mientras su
hermana se esfuerza por retener a Benito, deseando
continuar los sermones de Dios, éste se niega. Escolástica conmueve a Dios con sus lágrimas, y de
pronto provoca una especie de tempestad, cuando el
cielo estaba sin nubes húmedas. Encerrado Benito
por el agua, se ve obligado a obedecer a su hermana,
y transcurre la noche en piadoso coloquio”; cfr. Vita
et miracula Sanctissimi Patris Benedicti..., op. cit., p.
225-227.

18 Santa Cecilia, que como adoito acontece aparece
orante, non está caracterizada, se cadra porque a sucidade que hoxe cobre a táboa impide percibir a pegada do corte que debería levar no seu pescozo. A
forma que ten de colocar as súas mans, con tres dedos
enderezados, quizais sexa, como indica García Iglesias,
unha fórmula usada conscientemente polo pintor para
aludir así á Santísima Trindade; cfr. J.M. García Iglesias, La pintura manierista..., op. cit., p. 141.

27 A. Darias Príncipe, “Iconografía...”, op. cit., p. 26.

19 San Rosendo, amais de aparecer representado coa mitra e o báculo, atributos que o personalizan, leva,
como nos di García Iglesias, no fondo da composición a insignia da Orde correspondente a Celanova,
mosteiro que el fundara; cfr. idem, p. 142.

28 Podería entenderse que estes elementos personifican
a santa Matilde, raíña de Alemaña e esposa de Enrique I, que financiara a fundación de moitos mosteiros como Quedlinburg, Engern, Poehlden ou Nordhausen, o seu favorito.

20 Faise moi difícil a súa identificación, non obstante,
García Iglesias aventura a posibilidade de que un deles, o que aparece levando un capelo cardenalicio,
sexa san Pedro Damiano, xa que é unha das glorias da
Orde que acada esa xerarquía; cfr. ibidem.

29 Santa Xertrude é representada como unha monxa
vestida de negro, como beneditina, ou de branco,
como cisterciense, cun corazón no peito no que está
o Neno Xesús, en referencia á famosa frase dos escritos: “Atoparédesme no corazón de Xertrude”.
adoita portar o báculo de abadesa, aínda que nunca
o foi, e nalgunhas ocasións un libro, en alusión á súa
actividade como escritora.

21 Ambas as escenas nárranse no Libro II, capítulos 1
e 2, respectivamente, da Vita et miracula Sanctissimi Patris Benedicti ex Libro II Dialogorum Beati
Gregorii Papae et Monachi collecta et ad instantiam
Deuotorum Monachorum Congregationis eiusdem
Sancti Benedictini Hispaniarum Aeneis Typiis Acuratissime Delineata, Roma, MDLXXVIIII. Sobre esta
obra véxase R.M. Cacheda Barreiro, “Ausculta, o
fili: vita et miracula sanctissimi patris benedicti”, en
E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero
(dir.), Arte benedictina nos Camiños de Santiago.
Opus monasticorum II, Santiago de Compostela,
2006, p. 53-64.
22 En 1587, Tomás Moneta, patrocinado polo cardeal
Hieronymo Rusticucio, imprimiu en Roma, cunha estrutura semellante, a Vita et Miracula de Bernardi Clarevallensis Abatís. Opera et Industria. Congregationis
Regvlaris Observantiae Eivsdem Hispaniarum… Nesta
ocasión, os gravados, semellantes aos de Passeri, foron ideados por Antonio Tempesta.
23 E. Fernández Castiñeiras, “San Benito”, en J.M. García Iglesias (dir.) San Paio..., op. cit., p. 234.
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25 A. Darias Príncipe, “Iconografía das ordes religiosas
no Occidente cristián: hábitos, divisas e brasóns”, en
E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero (dir.), Arte benedictina..., op. cit., p. 23 e 24.

30 As súas visións e experiencias místicas foron recollidas en cinco libros, da súa autoría só é o segundo, titulados Heraldo de la bondad de Dios, aínda que popularmente son coñecidos como Revelaciones de
Santa Gertrudis.
31 Un escrito do prelado lugués José de los Ríos Lamadrid infórmanos acerca das causas que motivaron o
feito de que esta fermosa empresa non prosperase:
“Para subsistencia de los doce individuos que debían
formar la comunidad, por otra real orden de 6 de
marzo de 1867, se consignaron veinticuatro mil reales anuales, los que sólo se pagaron hasta octubre de
1868, quedando luego, por los acontecimientos políticos del reino, borrada esta obligación, como tantas
otras, del presupuesto eclesiástico”. O bispo alude
aquí á revolución de 1868, iniciada o 18 de setembro
coa sublevación da escuadra na bahía de Cádiz. Véxase M. Arias Cuenllas, “El monasterio de Samos…”,
op. cit., p. 107.

32 San Filipe Neri (Florencia, 1515; Roma, 1595) fundou unha congregación de sacerdotes e clérigos seculares chamada do Oratorio –unha vez canonizado
e en homenaxe ao novo santo adoptan o nombre de
felipinos–, coa finalidade de fomentar a oración, a
predicación e a administración dos sacramentos. Formábana sacerdotes seculares que vivían en comunidade pero sen votos, que mantiñan as súas propiedades pero debían contribuír aos gastos da
comunidade. Aínda que a congregación floreceu á
sombra do Vaticano, non terá a aprobación das súas
constitucións ata 1612, dezasete anos despois da
morte do seu fundador.
33 “Como ya se ha indicado, el fundamento de la mística en cuanto fenómeno religioso reside en una singular forma de oración y de recogimiento que se distingue por su especial carácter psíquico. La voluntad
está sumergida en el propio yo, apartada del mundo,
pasiva, resignada, entregada profundamente a lo divino sentido íntimamente, dirigida con toda su capacidad de entusiasmo a su unión con él. El estado
psíquico conocido como introversión es una característica que acompaña a la predisposición mística
[...]. El impulso extático tan acusado que está presente en el arte de la contrarreforma tiene en realidad su origen en una tendencia espiritual mística.
Un arte que se ha consagrado a representar la existencia mística de un modo individual y naturalista ha
de llegar pues, a reproducir el éxtasis en cuanto a estado patológico con alteraciones corporales que llevan consigo el desmayo y el arrobamiento tratando de
caracterizar mediante las señales fisiológicas que salen a la luz en lo corporal la situación espiritual y anímica”; cfr. E. Mâle, El Barroco: arte religioso del siglo
XVII: Italia, Francia, España, Flandes, Madrid, 1985,
p. 170 e 171.
34 No reverso do lenzo figura unha nota manuscrita na
que se di: “Es copia de la famosa pintura de Cano
que existía en San Martín de Madrid, la cual se dio
al Príncipe de la Paz, porque lo pidió políticamente
[…] por medio de la Marquesa de Mejorada que
[…] tomarlo a cualquier precio y últimamente […] al
Rey José Napoleón y se la llevó en su huida sin que
se haya sabido más de ella. Esta copia fue del P.
Maestro Vicente, hijo de Silos”.
35 E. Fernández Castiñeiras, “Gregorio Ferro Requeijo”,
en Artistas gallegos, pintores, Vigo, 1999, p. 228-259;
e E. Fernández Castiñeiras, J.M. López Vázquez,
Gregorio Ferro. Pintor de Boqueixón, A Coruña, 2002.
36 Cadros moi similares podémolos ver no retablo do
Santo Cristo da igrexa parroquial de San Salvador de
Vilanova de Luorenzá, no convento de Santa Clara de
Ribadeo ou na igrexa parroquial de San Miguel de
Osmo (Cenlle, Ourense). Véxanse J.M. Monterroso

Montero, La pintura Barroca en Galicia (1620-1750),
Santiago de Compostela, 1996, p. 194-196; e E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero, “Ausculpta o figlio...”, op. cit., p. 329.
37 Apocalipse 12, 1.
38 Dúas pequenas placas metálicas adheridas ao marco
din: “JUAN DE LAS ROELAS / Maestro de Zurbarán / Escuela Sevillana / 1558-1625” e “Donación al Monasterio de Samos / Manuel López Paradela Pbro”.
39 D.L. González Lopo, “Las devociones religiosas en la
Galicia Moderna (siglos XVI-XVIII), en Galicia terra
única. Galicia renace, Santiago de Compostela, 1997,
p. 294 e 295.
40 P. de Ribadeneyra, Flos Sanctorum o libro de las vidas
de los santos, t. II, Madrid, 1781, p. 302.
41 Sobre estes apostolados pode verse A.E. Pérez Sánchez, Ribera (1591-1652), Madrid, 1992, p. 248261.
42 J.M. Monterroso Montero, La pintura barroca..., op.
cit., 180.
43 Xénese 22, 9-12.
44 Idem, 17, 1.
45 “A fe, se non ten obras, é de seu morta. Máis dirá algún: Ti tes fe e eu teño obras, amósame sen as obras
a túa fe que eu polas miñas obras amosareiche a fe
[…]. ¿Queres saber, home van, que é estéril a fe sen
obras? Abraham, o noso pai, ¿non foi xustificado polas obras cando ofreceu sobre o altar a Isaac, o seu fillo? ¿Ves como a fe cooperaba coas súas obras e que
polas obras se fixo perfecta a fe? E cumpriose a Escritura, que di: Pero Abraham creu a Deus e foille imputado a Xustiza, e foi chamado amigo de Deus”; cfr.
Epístola de Santiago 2, 17-23.
46 “La Iglesia nunca consideró como propio estilo artístico alguno, sino que, acomodándose al carácter y
condiciones de los pueblos y a las necesidades de los
diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo […].
También el arte de nuestro tiempo y el de todos los
pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en la
Iglesia, con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que pueda
juntar su voz a aquel admirable concierto que los
grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados”; cfr. Constitución “Sacrosanctum Concilium”. Documentos del Vaticano II. Constituciones.
Decretos. Declaraciones, Madrid. 1975, SC 9. p. 239.
47 A liturxia, de acuerdo co exposto no Concilio Vaticano II, “no agota toda la actividad de la Iglesia, pues
para que los hombres puedan llegar a la liturgia es ne-
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cesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión”; cfr. Constitución “Sacrosanctum Concilium”..., op. cit., SC 9, p. 142.

Ideas Estéticas, 66 (1959), p. 112; e J.A. Pascual de
Aguilar: “El funcionalismo en la Iglesia”, en Arte Sacro..., op. cit., p. 100-103.

48 Podro afirma que non se pode “saber, al mirar una
cosa cualquiera, dónde finaliza la contribución que
hace mi mente a sus cualidades y dónde comienzan
las cualidades que a ella misma le pertenecen, porque no hay nada que lo indique. Tan sólo hay un conjunto de cualidades que se ponen de manifiesto
desde un punto de vista particular y la única corrección posible que cabe hacer a éstas proviene de otros
puntos de vista particulares. Pero siempre puedo reconsiderar mis propios supuestos, cambiar las analogías a la luz de las cuales interpreto una obra, o poner a prueba los conceptos críticos que ofrecen otras
personas”; cfr. M. Podro, Los historiadores del arte críticos, Madrid, 2001, p. 261-263.

54 Cando este tipo de obras son desgaxadas do seu contorno vital, tanto dun modo efectivo como conceptual, producen unha impresión penosa, por moi eficaz que pretenda ser a presentación á que sexan
sometidas. Esa adaptación a “unha debida orde” é
unha idea que se recolle no espírito e a letra do Concilio Vaticano II; cfr. Constitución “Sacrosanctum
Concilium”..., op. cit., SC 125, p. 174. Cabe lembrar
que a localización de ciclos pictóricos nos claustros
de comunidades monásticas e conventuais non é
unha novidade do século XX; pola contra, constitúe
a recuperación dunha tradición amplamente difundida ao longo dos séculos XVII e XVIII, con especial
repercusión na Península Ibérica, onde proliferaron
os programas haxiográficos vinculados cos santos
fundadores das respectivas ordes, co obxecto de que
a súa presenza plástica cumplise, non só unha función didáctica ou catequética, senón tamén edificante e moralizadora.

49 Corbon sinala que “el sentido de lo sagrado es una de
las necesidades existenciales donde el horizonte se
sustrae en cuanto la intuición toma el lugar del análisis y se cuestiona la razón”; J. Corbon, Liturgia,
alla sorgente, Roma, 1983, p. 142; C. Valenziano, C.,
“Arte e liturgia”, Seminarium, 39 (1999), p. 324.
50 Véxase J.M. Caamaño Martínez, “El arte religioso
como signo cristiano en el ambiente”, en Arte Sacro
y Concilio Vaticano II, León, 1965, p. 341 e 342.
51 Por celebración débese entender unha acción de natureza social que se destaca do cotián por medio
dunha serie de elementos claramente recoñecibles,
que poden incluír factores de carácter simbólico. Na
doutrina conciliar, a categoría de celebración impúxose como expresión axeitada para designar a acción
litúrxica; cfr. H. Dalmais, “Teología de la celebración litúrgica”, en A.G. Martimort, La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia, Barcelona, 1987, p.
261 e 262.
52 É inevitable insistir na necesidade de ter presente
que o carácter único e singular do claustro existe
desde o mesmo momento en que nace o monacato.
Polo tanto, a decoración que estes espazos reciben,
independentemente da época en que fose realizada,
reforza esa condición de espazo diferenciado.
53 O concepto de autenticidade, nesta ocasión, vai da
man doutro termo usado moi poucas veces en relación coa arte relixiosa e a arte sacra antes do Concilio Vaticano II: funcionalismo. A autenticidade viría
expresada pola adecuación endóxena da obra á súa
función, posto que se soubo adiviñar a alma oculta
dun espazo –o claustro– e encarnar nel a través dun
medio expresivo como a pintura os sinais de identidade fundamentais da comunidade beneditina samonense: a vida de san Bieito de Nursia; cfr. R.M. de
Hornedo, “Funcionalismo sacro católico”, Revista de
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55 A. López Quintás, La experiencia estética y su poder
formativo, Bilbao, 2004, p. 163-166.
56 Plazaola comenta verbo disto que o quefacer artístico
se converteu nun laboratorio onde o artista comproba a natureza dos ingredientes fundamentais das
cousas para poder exhibilas ante o espectador “con la
certidumbre de un agorero iluminado”; cfr. J. Plazaola, El arte sacro actual..., op. cit., p. 450-455.
57 Aínda que se trate dunha reflexión en paralelo ao expuesto ata agora, cómpre mencionar que, do mesmo
modo que a arte sacra é expresión e comunicación do
misterio de Deus, no Catecismo da Igrexa Católica se
realizan varias reflexións sobre a beleza e a natureza
como unha linguaxe a través da cal se pon en comunicación o home e a creación de Deus: “A partir do
mundo e do universo: A partir do movemento e do devir, da continxencia, da orde e da beleza do mundo
pódese coñecer a Deus como orixe e fin do universo”;
Catecismo da Igrexa Católica, 32.
“A «beleza do universo»: a orde e a harmonía do
mundo creado derivan da diversidade dos seres e
das relacións que entre eles existen. O home descúbreas progresivamente como leis da natureza que
causan a admiración dos sabios. A beleza da creación
reflicte a Infinita beleza do Creador. Debe inspirar o
respecto e a submisión da intelixencia do home e a
súa vontade”; cfr. Catecismo..., op. cit., 341.
58 Martín Descalzo expresou de xeito preciso este carácter de longa duración, ao definilo do seguinte
modo: “Treinta años, pongamos treinta años para
que el Vaticano II empiece de veras a existir. Diez

años para estudiarlas, diez para comprenderlas, otros
diez para acabar de aplicarlas. No es mucho tiempo
si este «parto» nos trae una era nueva”; cfr. J.L. Martín Descalzo, El concilio de Juan y Pablo. Documentos pontificios sobre la preparación, desarrollo e interpretación del Vaticano II, Madrid, 1967, p. 4.
59 En liñas xerais pódese afirmar de certo que, na altura
dos anos 60, a estética ecléctica e de inspiración historicista comezaba a ser vista como retardataria fronte
a novas formas marcadas pola sinxeleza. Este cambio
de gusto xeral non impediu que moitos sectores da
Igrexa seguisen aceptando e apreciando eses modelos máis achegados a unha liña tradicional en formas
e deseños.
60 “Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan, con razón, las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte
sacro. Éstos, por su naturaleza, están relacionados
con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar
de alguna manera por medio de obras humanas”; cfr.
Constitución “Sacrosanctum Concilium”..., op. cit.,
SC 122, p. 173.
61 “Discurso de la IX Semana de Arte Sacro (28-X1961). Ecclesia”, en J. Plazaola, El arte sacro actual..., op. cit., p. 535.
62 Idem, p. 536.
63 “Discurso a un grupo de autores y artistas (26-VIII1945). Ecclesia”, en J. Plazaola, El arte sacro actual..., op. cit., p. 521.
64 “Que si más arriba hemos condenado el erróneo
modo de obrar de aquellos que con la excusa de revivir lo antiguo quieren expulsar de los templos a las
imágenes sagradas, creemos que es nuestro deber reprender aquí la piedad mal entendida de aquellos que
en las iglesias y en los altares proponen a la veneración sin justo motivo múltiples simulacros y efigies”;
cfr. “Carta encíclica «Mediator Dei» sobre la sagrada
liturgia (20-XI-1947). Ecclesia”, en J. Plazaola, El arte
sacro actual..., op. cit., p. 522.
65 G. Díaz Quirós, “Apuntes para una aproximación
histórica a la relación arte-liturgia”, en Arte Sacro...,
op. cit., p. 268.
66 “Discurso a los expositores”, en J. Plazaola, El arte sacro actual..., op. cit., p. 527.
67 O Cercle Artístic de Sant Lluc era o centro ao que
ían parar todos aqueles artistas que eran posuidores
dun espírito renovador, aquí Juan Parés será discípulo
de Josep Obiols i Palau, muralista por excelencia
cando aínda as tendencias murais non adquiriran o
auxe que tomarían posteriormente, e figura preeminente do Noucentisme. Este termo, cuñado por ana-

loxía e en contraposición ao de Oitocentismo, foi
posto en circulación por Eugenio d’Ors a principios
do XX; posteriormente, pero xa en 1922, Anselmo
Bucci hao empregar en Milán, e en 1926 aparecerá
a revista 900, editada por Máximo Bontempelli e
por Curzio Malaparte. D’Ors será tamén o verdadeiro propulsor do movemento, xa que suscitou a edición do célebre Almanach dels Noucentistes, escribiu
unha columna diaria no famoso xornal Glosari, verdadeira tribuna do pensamento e a filosofía noucentistas, e, ademais, foi o autor da novela La Bien plantada, verdadeiro catecismo simbólico do
Noucentisme; cfr. C. D’Ors, El Noucentisme. Presupuestos ideológicos, estéticos y artísticos, Madrid, 2000,
p.13-15.
68 “El incendio de 1951 llegó hasta la puerta del Signo.
Incendio que destruyó la techumbre y la parte interna de las edificaciones de los dos claustros, dejando en pie los muros y la bóveda de la planta baja”;
cfr. P. de la Portilla, “San Julián de Samos”, Monasterios de España, León, 1986, p. 65 e 66; e P. Arias,
Historia..., op. cit., p. 443.
69 Desta pintura do Bo Pastor conserva o mosteiro de
San Xulián de Samos testemuño fotográfico no seu
arquivo.
70 A xustificación das pombas cremos atopala no escudo do mosteiro. No primeiro dos cuarteis leva a
cruz do abade Brandila; no segundo, dous brazos coa
espada e a palma, atributos dos santos mártires patróns da abadía: Xulián e Basilisa; no terceiro, dúas
palmas con coroa, duplicación dos símbolos do segundo cuartel, e unha cuncha, clara alusión ao Camiño de Santiago no que o mosteiro se atopa situado; e no cuarto, o ciprés e o pórtico co paxariño.
E é precisamente neste cuartel, o que fai referencia
conxunta á capela prerrománica e á lenda de san Virila, no que nos apoiamos para xustificar a presenza
das aves, xa que o santo, cavilando sobre a eterna
contemplación de Deus, quedou extasiado polo cantar dun paxariño.
71 E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero, “Unha arte nova para unha antiga espiritualidade. Os murais de San Xulián de Samos. Historia,
iconografía e relixiosidade”, en E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero (dir), Arte beneditina…, op. cit., p. 283.
72 Claro que isto mesmo pode dicirse das outras pinturas murais que Parés realiza no mosteiro samonense.
73 “Como la enfermedad se agravaba de día en día, al
sexto se hizo llevar por sus discípulos al oratorio y allí
se fortaleció para la salida de este mundo con la recepción del Cuerpo y Sangre del Señor; y apoyando
sus débiles miembros en manos de sus discípulos,
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permaneció de pie con las manos levantadas al cielo,
y exhaló el último aliento entre las palabras de oración”; M. García Colombás, L.M. Sansegundo e
O.M. Cunill, San Benito, su vida y su Regla, Madrid,
1968, p. 255.
74 Véxanse os traballos de M.C. Folgar de la Calle, “A
construcción do gran mosteiro de San Xulián de Samos. Cen anos de transformacións arquitectónicas”,
en E. Fernández Castiñeiras e J.M. Monterroso Montero (dir.), Arte beneditina..., op. cit., p. 220-222; e o
artigo que figura neste mesmo volume.
75 P. de la Portilla, El monasterio de Samos..., op. cit., p.
40; San Julián de Samos…, op. cit., p 22; e M. Arias
Cuellas, “El monasterio de Samos...”, op. cit., p. 498.
76 O erro moi ben podería vir motivado polo feito de
que os historiadores que se achegaron a estas pinturas fixérono a través de Pedro de la Portilla (El Monasterio de Samos..., op. cit., p. 26), precisamente o
único traballo no que o monxe menciona o emprego
desta técnica pictórica, pois en todos os demais remítenos ao fresco.
77 “En uno de sus extremos, un arco de medio punto cobija un ventanal semicircular y una artística fuente.
Compónese ésta, en primer lugar, de un frontal enriquecido con dos alargados adornos diamantinos
algo achaflanados a ambos lados y un pétreo círculo
en resalto que rodea una trabajada pátera, en el centro. Sustenta, en posición poco saliente, una bandeja
de forma rectangular y curvadas esquinas. Sobre ella
un escusón con realzada cruz latina en su interior y
dos ornamentales mascarones con su correspondiente caño forman su adornado frente. Un friso,
compuesto por triglifos y metopas con angelicales cabezas, apoya en un arco adintelado, que encuadra la
fuente propiamente dicha. Corona el conjunto un
frontón curvo partido con dos volutas en sus extremos. Su tímpano nos muestra al Padre eterno sobre
una nube, cuya mano izquierda sostiene la bola del
mundo mientras bendice con su derecha. Le acompañan dos infantiles cabezas de ángeles”; cfr. P. de la
Portilla, El Monasterio de Samos..., op. cit., p. 26.
78 Concretamente cando di: “Tengamos siempre presente lo que dice el profeta: «Servid al Señor con temor»; y también «Cantadle salmos sabiamente», y
«En presencia de los ángeles te alabaré». Meditemos,
pues, con qué actitud debemos estar en presencia de
la divinidad y de sus ángeles, y salmodiemos de tal
manera, que nuestro pensamiento con lo que dice
nuestra boca”; cfr. M. García Colombás, La Regla de
San Benito, Madrid, 1993, p. 113 e 114.
79 “Si cuando queremos pedir algo a los hombres poderosos no nos atrevemos a hacerlo sino con humildad y respecto, con cuánta mayor razón deberemos
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presentar nuestra súplica al Señor, Dios de todos los
seres, con verdadera humildad y con el más puro
abandono. Y pensamos que seremos escuchados no
porque hablemos muchos, sino por nuestra pureza de
corazón y por las lágrimas de nuestra compunción”;
cfr. idem, p. 114.
80 “Si la comunidad es numerosa se elegirán de entre
sus miembros hermanos de buena reputación y vida
santa, y sean constituidos como decanos, para que
con una solicitud velen sobre sus decanías en todo,
de acuerdo con los preceptos de Dios y las disposiciones del abad. Sean elegidos decanos aquellos con
quienes el abad pueda compartir con toda garantía el
peso de su responsabilidad. Y no se les eligirá por orden de antigüedad, sino según el mérito de su vida y
la discreción de su doctrina”; cfr. idem, p. 115.
81 Véxase E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso
Montero, “Unha arte nova…”, op. cit., p. 274-285.
82 Lucus, n.º 7, (agosto 1960), p. 47.
83 Esta relación entre os murais do claustro samonense
e a Vita et miracula... de san Bieito foi salientada en
varias ocasións polo padre De la Portilla quen, ademais, encargouse de identificar cada unha das escenas e establecer a súa correspondente vinculación
cos Diálogos de san Gregorio; cfr. P. de la Portilla, El
monasterio de Samos..., op. cit., p. 40; e San Julián de
Samos..., op. cit., p. 22.
84 José Luis Rodríguez Sánchez (1928-1985), José Luis,
como era coñecido artisticamente, escultor, cartelista e, sobre todo, pintor, fórmase na Escuela de Artes y Oficios “Pablo Picasso” e na Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Finalizada esta etapa, retorna á súa cidade natal e será daquela cando comparta os labores docentes coa práctica da pintura.
Como traballos máis destacados cabe mencionar os
murais da antiga Universidade Laboral do Burgo,
Culleredo; a alegoría sobre a Industria e o Comercio,
para a empresa Jesús Lago y Lago en Vigo; e, sobre
todo, a Historia de san Bieito da abadía beneditina de
San Xulián de Samos; cfr. E. Fernández Castiñeiras,
J.M. Monterroso Montero, “Unha arte nova…”, op.
cit., p. 256-258.
85 A presenza dun anxo trompeteiro, que simultaneamente sopra por dous instrumentos, débenos lembrar
que, segundo C. Ripa, a fama adoita levar dúas trompetas para difundir a gloria das accións realizadas ao
longo de todo o orbe; cfr. C. Ripa, Iconología, t. I. Madrid, 1997, p. 395 e 396.
86 M. García Colombás, L. M. Sansegundo, O. M. Cunill, San Benito..., op. cit., p. 173.
87 E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero, “Unha arte nova...”, op. cit., p. 261 e 262.

88 “Mientras caminaba fugitivo en aquella dirección,
le encontró en el camino cierto monje llamado Román y le preguntó adónde iba. Y cuando conoció su
designio, guardó su secreto, y prestándole ayuda,
dióle el hábito de la vida monástica, sirviéndole en
cuanto pudo”; cfr. M. García Colombás, L. M. Sansegundo, O. M. Cunill, San Benito..., op. cit., p. 177.
89 “Como el santo iba creciendo en virtudes y milagros
en aquella soledad, fueron muchos los que se congregaron en aquel lugar al servicio de Dios Omnipotente; de suerte que construyó allí doce monasterios con el auxilio de Nuestro Señor Jesucristo
Todopoderoso, a cada uno de los cuales, después de
constituir los abades respectivos, asignó doce monjes; pero retuvo consigo unos pocos, a los cuales
creyó deber formar todavía mejor en su presencia”;
cfr idem, p. 187.
90 “La fortaleza llamada Casino está situada en la ladera
de un alto monte que parece acoger al alcázar en su
anchuroso seno, y elevándose sobre tres millas de altura, levanta su cumbre hasta los cielos. Hubo allí un
templo antiquísimo, en el que según la costumbre de
los antiguos gentiles, los necios rústicos del pueblo
daban culto a Apolo. En torno habían crecido bosques para el culto de los demonios, en los cuales la
multitud enloquecida de sus fieles inmolaba todavía
en aquel tiempo víctimas sacrílegas. Al llegar, pues,
allí el varón de Dios, destrozó el ídolo, echó por tierra el ara y taló los bosques, y en el mismo templo de
Apolo construyó un oratorio en honor de San Martín...”; cfr. idem, p. 199.
91 “Un día, mientras los hermanos construían las habitaciones de su propio monasterio, había en medio emplazada una piedra que resolvieron levantar para la
construcción. Y no pudiendo moverla ni dos ni tres
hermanos, se asociaron a ellos muchos más; pero a
pesar de ello, permaneció tan inmóvil, como si estuviese arraigada profundamente en la tierra, de suerte
que les dio a entender claramente que el mismo antiguo enemigo estaba sentado sobre ella, pues no podían siquiera moverla las manos de tantos hombres”;
cfr. idem, p. 201.
92 Poderíase falar, neste caso, tal e como fai Carlos Reyero, de clixés monovalentes; cfr. C. Reyero: La pintura de historia en España en el siglo XIX, Madrid,
1994, p. 62-67.
93 “Entonces el rey Totila fue personalmente a ver al
hombre de Dios; y viéndole a lo lejos sentado, no se
atrevió a acercarse, y postrose en tierra. El varón de
Dios le dijo dos y tres veces que se levantara, pero
como no osara aquél hacerlo en su presencia, Benito,
siervo de Jesucristo, dignose acercarse por sí mismo
al rey que permanecía postrado; le levantó del suelo

y le reprendió por sus desafueros”; M. García Colombás, L.M. Sansegundo e O.M. Cunill, San Benito..., op. cit., p. 211.
94 Celia Cortés Rivas (1914-1995), pintora que naceu
en Toledo de modo circunstancial. Estudou en Madrid con Gutiérrez Navas e en Barcelona, na escola
Massana. En 1961, cunha pensión da Deputación
Provincial de Lugo, trasladouse a París, onde foi
alumna de André Lhote e de Serge Poliakoff, formándose así no Cubismo e na arte abstracta. Cultivou a pintura de caballete, óleo e acuarela, e tamén
a cerámica, o esmalte, o esgrafiado e mais o repuxado
en coiro; cfr. E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero, “Unha arte nova…”, op. cit., p.
258 e 259.
95 Enrique Navarro, pintor madrileño formado na Escuela de Bellas Artes de San Fernando, tivo na ilustración de carteis das películas cinematográficas o
seu principal medio de vida, o que claramente se pon
de manifesto nas pinturas murais que durante os veráns de 1963, 1964 e 1966 realizou no claustro
grande de Samos e nas que demostrou as súas habilidades como retratista; véxase como mostra a escena que lle pon punto final á historia de san Bieito,
a Apoteose da Regra beneditina, na que nos sorprende coa presenza de retratos de coñecidos personaxes, entre os que podemos citar ao seu abade, o padre Mauro Gómez Pereira; ao daquela bispo de Lugo,
Ona de Echave; ao membro da comunidade ao
tempo que arquitecto encargado da reconstrución da
abadía, Juan Monleón; ao que fora bispo auxiliar de
Santiago de Compostela, Nóvoa Fuentes; ao empresario lugués, Mario González Zaera; ao daquela gobernador de Lugo, Eduardo del Río; ao delegado provincial do goberno, Francisco Serrano Castilla, que
fora novicio aquí; ou aos monxes que habitaban o cenobio, como os padres Fructuoso Pisabarro, Victoriano González ou Elías Álvarez; ao irmán Julián Rodríguez; ao novicio Feliciano García; ou ás seis irmás
beneditinas da Anunciación, que atendían os monxes:
sor María Teresa, sor Sofía, sor Benedicta, sor Hildegarda, sor Pilar e sor Asunción; etc.; cfr. E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero,
“Unha arte nova…”, op. cit., p. 259.
96 Cfr. M. Cigoma, “Succisa virescit. La storia dell’Abbazia di Montecassino attraverso testimonianze grafiche di rilievo e di progetto”, en Cassino: contributo
per una ricerca sul territorio; nuova edizione Cassino
aprile 1996, p. 27-34.
97 “Podado, volveu florecer” é o lema específico do mosteiro de Montecasino, que fora reconsagrado en 1964
polo papa Paulo VI.
98 Entre estes anxiños, verdadeiros retratos pola singularidade e realismo dos seus trazos, sorprende a pre-
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senza dun “anxo negro”, que evoca a popular canción
de Antonio Machín.
99 “Cesó entonces Zalla de atormentar al campesino,
más atándole los brazos con recias cuerdas, comenzó
a empujarle delante de su caballo para que le mostrara quién era el tal Benito que se había hecho
cargo de su hacienda. El aldeano, yendo delante, atados los brazos, le condujo al monasterio del santo varón, a quien encontró sentado junto a la puerta,
solo y leyendo. El rústico dijo al cruel Zalla, que le
seguía enfurecido: «He aquí al venerable Benito,
de quien te he hablado». Y fijando en él la mirada
con ánimo encendido y con perversa ferocidad, creyendo que podía usar de aquel terror que solía, comenzó a gritar a grandes voces, diciendo: «Ea, levántate; levántate y devuelve la hacienda que has
recibido de este rústico». El varón de Dios levantó
en seguida los ojos del libro al oír estas palabras, y,
después de mirarle, fijó su atención en el campesino,
que permanecía maniatado. Tan pronto como posó
la mirada sobre los brazos del infeliz, comenzaron a
desatarse de un modo maravilloso y con tanta rapidez las cuerdas que ataban sus brazos que no hubieran podido desligarse tan rápidamente con celeridad humana. Al ver Zalla cuán fácilmente quedaba
desatado aquel que había traído maniatado consigo,
amedrentado ante tanto poder, cayó de hinojos, e inclinando a sus pies su cerviz de inflexible crueldad,
se encomendó a sus oraciones”; cfr. M. García Colombás, L.M. Sansegundo e O.M. Cunill, San Benito..., op. cit., p. 241.
100 “El padre, entonces, mandó que le llevaran el niño
destrozado; pero no pudieron hacerlo sino envuelto
en un lienzo, como quiera que las piedras de la pared
derrumbada le habían triturado no sólo los miembros,
sino incluso los huesos”; cfr. idem, p. 205.
101 A candea é un motivo que, de xeito xeral, se identifica como símbolo da vida ou a morte, segundo se
atope acesa ou apagada. Trátase dunha iconografía
asumida que, polo tanto, non precisa dunha explicación ulterior; non obstante, convén lembrar que a súa
codificación ten un arraigamento importante na literatura emblemática do século XVII; cfr. J.M. Monterroso Montero, “La dulce vida de la muerte. Breve
visión emblemática de la existencia”, en Specullum
Humanae Vitae, A Coruña, 1997, p. 21-30.
102 “Un día, un monje suyo adolescente que amaba excesivamente a sus padres, fuese en dirección a su
casa, saliendo del monasterio sin bendición; mas el
mismo día de su llegada a la mansión de los suyos,
murió. Procedióse a su sepultura. Mas al día siguiente encontróse su cuerpo arrojado fuera del sepulcro, y en seguida cuidaron de sepultarlo de nuevo.
Al otro día le encontraron otra vez fuera de la tumba
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insepulto como antes. Acudieron entonces rápidamente a los pies de Benito, y con grandes sollozos solicitaron de él se dignara concederle su gracia. Dióles el varón de Dios al punto de su mano la comunión
del Cuerpo del Señor, diciendo: «Id y poned el
Cuerpo del Señor sobre su pecho y dadle con él sepultura». Hiciéronlo así y la tierra retuvo en su seno
el cuerpo enterrado y no lo arrojó ya más”; M. García
Colombás, L.M. Sansegundo e O.M., Cunill, San Benito..., op. cit., p. 229-231.
103 “Mas no bien abandonó el monasterio, le salió al encuentro un dragón que le acometía con la boca
abierta. Y como amenazara devorarle, empezó él, jadeante y tembloroso, a clamar a voz en grito: «¡Pronto,
corred, que este dragón amenaza devorarme!». Y corriendo los hermanos, no vieron al dragón, pero volvieron al monasterio al monje anhelante y despavorido”; cfr. idem, p. 231.
104 “De ellas presentó sólo una, y la otra la escondió
yendo por el camino. Pero el varón de Dios, a quien
no podía ocultarse lo que se hacía a distancia, recibió
la una dando las gracias, y al descender el criado, le
advirtió diciendo: «Mira, hijo, no bebas ya de aquel
barril que escondiste, sino inclínalo con precaución
y verás lo que contiene» [...]. Y de regreso, queriendo
todavía cerciorarse de lo que había oído, inclinando
el frasco, salió de él al punto una serpiente”; cfr.
idem, p. 219.
105 Formular calquera hipótese de identificación sobre
esta figura sería difícil de xustificar, xa que tanto a caveira como a serpe son símbolos polisémicos, cuxa interpretación varía segundo o contexto no que se apliquen, xa sexa estritamente relixioso ou desde unha
perspectiva máis ampla.
106 “No creo tampoco deber pasar en silencio lo que supe
por relación del ilustre varón Antonio. Me decía éste
que un esclavo de su padre había sido atacado de una
especie de lepra, hasta el punto de que se le entumecía la piel y se le caía el cabello, no pudiendo ocultar la podredumbre que crecía por momentos. Fue
enviado al varón de Dios por su mismo padre, e instantáneamente le fue restituida la salud perdida”;
M. García Colombás, L.M. Sansegundo e O.M. Cunill, San Benito..., op. cit., p. 233.
107 “Seis días antes de su muerte mandó abrir su sepultura. Muy pronto, atacado de unas fiebres, comenzó
a fatigarse con su ardor violento. Como la enfermedad
se agravaba de día en día, al sexto se hizo llevar por sus
discípulos al oratorio y allí se fortaleció para la salida
de este mundo con la recepción del Cuerpo y Sangre
del Señor; y apoyando sus débiles miembros en manos
de sus discípulos, permaneció de pie con las manos
levantadas al cielo, y exhaló el último aliento entre las
palabras de oración”; cfr. idem, p. 255.

108 Quizais o que se lle poida reprochar a estes tres autores sexa a falta de adecuación estilística ao xa realizado, é dicir, unha evidente ausencia de decoro.
Abonda lembrar que Gombrich chega a mencionar
que, en determinadas ocasións, o horizonte de expectativas adquire certo carácter moral que pode
modificar unha situación determinada. Este sentido
do decoro afecta a todos os casos en que se require
un tratamento formal; cfr. E.H. Gombrich, El sentido
del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas, Barcelona, 1980, p. 45-49; e 289-291.
109 No caso de Celia Cortés, ese carácter historicista, de
escasa incidencia, rastréxase no modo de compoñer
a loita entre anxos e demos, onde se aprecian encadramentos propios dos murais renacentistas e manieristas dedicados ao tema do Xuízo Final.

110 Como xa se indicou, Enrique Navarro aspira a crear
o efecto dun gran friso decorativo no que as escenas
se vinculen unhas coas outras, sen solución de continuidade, grazas á introdución de temas de enlace situados ao redor das diferentes portas de acceso ao
claustro. Anxos, monxes e demos actúan como un
coro tráxico que sae a escena dun modo puntual ao
finalizar o acto correspondente.
111 E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero, “Unha arte nova…”, op. cit., p. 259.
112 Esta identificación puido realizarse grazas á axuda
prestada polo padre Victoriano González, recentemente falecido, e por dona Julia Cantalapiedra Álvarez e dona María de la O López Sánchez.
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¡Ben está Frei Benito na súa abadía¡
Samos, o padre Feijoo e Asorey, un universo nun claustro
Enrique Fernández Castiñeiras
Juan M. Monterroso Montero
Universidade de Santiago de Compostela
Este estudo foi realizado dentro do marco do proxecto de investigación
financiado pola Xunta de Galicia: O patrimonio artístico monástico.
O seu estudo e xestión como valor potencial no sector turístico e no
desenvolvemento comarcal (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)
(Código PGIDIT06 PXIB2101013PR)

“No pedestal, inmobre, erguido,
surrí bondadoso e escoita complacido
noso Padre Feixóo, o Mestre aceso
pola Verdade, alleo o prexuicio,
que aquí xogou novicio
e visteu a cogulla de profeso”.
(R. Cabanillas, Samos)

Os ecos dunha solemne festividade
O período vital de calquera obra de arte, en especial dun monumento coas características da obra
de Francisco Asorey para o mosteiro de Samos, é unha realidade complexa que transcende a súa
condición histórico-artística, mesmo o seu carácter eminentemente creativo. Mellor ca en ningún outro lugar, o monumento a frei Benito Jerónimo Feijoo é un bo exemplo do complexa que pode chegar a ser a relación entre a obra de arte e o seu contorno, en termos de permanente
diálogo entre o suxeito e o obxecto; ata o punto de ter que superar a radical historicidade que adoita dominar o acceso á obra desde o dobre proceso de produción-recepción en que se cifra habitualmente a análise do
feito creativo1.

Monumento ao padre
Feijoo. Vista xeral

No caso que nos ocupa, ese “pequeno tempo” do que fala Batjin, a
secuencia temporal que media entre o momento da creación e o da recepción, é lixeiramente máis complexo e ilustrativo2. Así, as primeiras fases do acto empírico da comprensión ven a súa orde alterada, posto que
a percepción e o significado da obra nun contexto dado –para nós os anos
entre 1935 e 1947– necesitan dunha análise histórica anterior ao propio
proceso creativo emprendido por Asorey que, á fin, facilita a comprensión activa da obra noutras moitas dimensións: social, política, ideolóxica
e mais artística.
O monumento ao padre Feijoo inaugúrase o 24 de agosto de 1947; esta
é a data que debe figurar, sen dúbida ningunha, na partida de nacemento
da obra. É o momento en que o traballo de Asorey ve a luz ante os ollos dun
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público extraordinariamente motivado. Con todo, sería falso afirmar que o monumento, como idea
e obxectivo programático do padre abade Mauro Gómez Pereira, nace nos últimos anos da década
de 1940. En realidade, este existía moito antes de que o seu creador tivese dado o primeiro golpe
coa maceta sobre o granito. En 1935, o padre Mauro, no quinto ano do seu abadengo, xa manifestaba por escrito o seu desexo de emprender o proxecto “Pro homenaje nacional al padre Feijoo”,
para o cal contaba co apoio de figuras senlleiras, como o médico e escritor don Gregorio Marañón3.
Algo parecido pódese ler nunha carta que o abade dirixe ao presidente da Deputación Provincial
de Lugo, coincidindo co momento no que lle solicita a restitución de parte dos libros que durante
a desamortización pasaran a mans da institución provincial. Nese documento o abade mitrado de
Samos indica que, “deseando como tal aportar su tanto al acrecentamiento de la gloria inmarcesible que orla la inspirada frente de Feijoo, el sabio monje, florón de esta Orden milenaria y polígrafo insigne que precisamente en este histórico Cenobio de Samos forjó aquella su prócer inteligencia, plasmadora del siglo XVIII con su erudición su saber y su doctrina; y pensando que ya es
hora de llevar al bronce o al cincel en nuestra Provincia el nombre que la fama ha llevado al mundo,
ha emprendido la tarea de crear una Biblioteca Feijoniana, conservar la celda, papeles, libros y enseres del promotor del pensamiento español [da súa época] y levantar un monumento, siquiera sea
modestísimo, en honor del sabio indiscutido y admirado, una Estatua que señale a las generaciones futuras en esta Provincia el lugar que a tantos otros títulos de celebridad une el de haber sido
escuela y retiro del gran sabio benedictino y gran gallego que en cada momento tiene singular actualidad, como si para sus investigaciones, no corriese el tiempo ni los años pasaran”4.
En calquera caso, trátase dun proxecto que, entre os últimos meses de 1935 e os primeiros
días do ano 1936, só comezaba a perfilarse cunha idea clara, a de lle render homenaxe e recoñecemento a un dos fillos ilustres do mosteiro lucense. De feito, o 14 de xaneiro de 1936, o padre Mauro escribe: “También he estado con el Sr. Marañón y me dijo que pensaba dar también
algunas conferencias sobre el mismo asunto además me dijo el dicho Dr. Marañón que se abrirá
una suscripción y que la encabezaría él con mil pesetas que así lo hizo y ahora yo tendré que llevar dicha libreta con la suscripción abierta de las mencionadas mil pesetas por el Dr. Marañón a
otras personas para que puedan también contribuir y todavía no ha empezado por el motivo de
que aún estoy cobrando los donativos particulares del año y Dios mediante pronto comenzaré a
ver si algo se puede recaudar para el homenaje del Padre Feijoo, pues el Dr. Marañón vé muy bien
que yo me presente a distintas personas de esta localidad”5.
Estas novas presentan ante os nosos ollos un relato que vai máis alá da obra, e mesmo do propio mosteiro, para implicar a toda a sociedade galega do momento. Sen temor a esaxerar cómpre
entender o proceso de realización deste monumento como o fenómeno artístico e cultural máis
importante que se produce en Galicia nos anos inmediatamente posteriores á Guerra Civil6. Non
só o día da inauguración; tres anos antes, en 1944, pódese comezar a rastrexar o eco da iniciativa
do padre Mauro na prensa, primeiro a partir das recensións relativas á subscrición pública que
se emprende para a erección do monumento, e despois grazas ás noticias que afondan na figura
do homenaxeado, na historia da abadía ou, por último, no acto inaugural.
Sobre as primeiras cómpre sinalar que a subscrición pública era un recurso de financiamento
común e habitual cando se emprendía un proxecto de realización dunha escultura pública. Os
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escasos recursos económicos con que moitas veces contaban este tipo de proxectos remataban
por obrigar as institucións a cargar coas cantidades que faltaban para a súa execución e tamén
adoitaban ser o motivo principal que impedía que, ás veces, este tipo de teimas chegasen a bo
fin. Por esta razón, ter a oportunidade de coñecer a extracción social de moitas das persoas que
participaron da ilusión de colaborar na homenaxe, o mesmo que poder comprobar como a propia subscrición satisfacía a necesidade dun labor propagandístico, pódese entender como unha
dimensión inédita deste monumento7.
No caso do diario El Correo Gallego, as novas relativas á subscrición para o monumento ao
padre Feijoo adoitaban localizarse na terceira páxina do xornal, contaban cun desenvolvemento
de media columna e cunha estrutura fixa na que, logo da exaltación da figura do monxe samoense,
viña a relación daqueles particulares ou institucións que participaran na iniciativa, ben por cheque ou xiro postal ao mosteiro de Samos. Nestas listaxes pódese constatar que a subscrición acadou un grao de implicación popular moi importante, de xeito que, con cantidades moi diferentes, de acordo coas posibilidades de cada un –que oscilaban entre as 25 e as 500 pesetas–,
participaban médicos, empresarios de diversas localidades, diferentes xerarquías eclesiásticas –cóengos, curas párrocos, etc.–, altos cargos públicos e mais funcionarios, traballadores, comerciantes,
institucións ou personaxes da nobreza8.
Bo exemplo deste grao de implicación popular é a carta que o Instituto Feminino de Ensino
Medio de Lugo inclúe co seu donativo: “Muy distinguido y respetado Señor: Me es grato el comunicarle que en la sesión de Claustro de este Instituto, celebrada el 13 de los corrientes, se
acordó contribuir al homenaje al por tantos títulos ilustre P. Feijóo, con la cantidad de 500 pesetas. No por la materialidad de nuestra aportación, por lo que lleva de calor y fervorosa adhesión
al Maestro y a sus hermanos de cogulla, me complazco en comunicarle este acuerdo. Con todo
afecto y respeto le saluda B.S.A. su afmo. G. Valenti”9.
Estas achegas, de aceptarmos que se trata de referencias parciais, superaban as 60.000 pesetas; unha cantidade de diñeiro moi respectable en 1944, momento en que a economía española
estaba inmersa de cheo no proceso de autarquía. Tamén é significativa se a comparamos coa nova
recollida na Memoria de obras y mejoras… do mosteiro de Samos: “La consecución de una SUBVENCIÓN de 60.000 Ptas. para efectuar las obras de nivelación y saneamiento de la Plaza de
Sn. Julián, situada ante la entrada de la Iglesia del Monasterio y que, por tanto, es la más céntrica y concurrida de Samos.
También debe incluirse la labor realizada para conseguir y organizar el ACTO DE HOMENAJE al eminente Benedictino de esta abadía, R.P. FEIJÓO con motivo de la erección de su estatua en los claustros del Monasterio, al que concurrieron el Ministro Sr. Suances, en representación del Caudillo Exmo. Sr. Dn. Francisco Franco, juntamente con otras muchas autoridades
y representaciones religiosas, civiles y militares de la región y de España que, dando publicidad
y actualidad a dicho acto, fomentaron el turismo que, deseoso de conocer nuestro Monumento
Nacional, frecuenta estos lugares con el consiguiente beneficio para la Villa de Samos”10.
En calquera caso, fronte ao que adoitaba acontecer cos monumentos públicos do primeiro terzo do século XX, que celebraban a gloria de personaxes ou ideas nacionais, onde a subscrición
pública tiña por obxecto acrecentar a sensación de implicación colectiva no evento, sen que esta
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chegase a se reflectir nunha participación popular masiva, pois o seu verdadeiro alcance era conseguir a colaboración de institucións públicas, en Samos débese aceptar que o monumento ao
padre Feijoo se converteu nunha teima colectiva que abrangueu todos os estamentos da sociedade
galega do momento.
Esta concienciación social ao redor dunha conmemoración non era unha novidade en Galicia,
posto que xa acontecera con anterioridade ao se proxectar os monumentos na honra a Méndez Núñez en Santiago de Compostela, ou a Concepción Arenal e ao propio Feijoo en Ourense. Se cadra
sexa máis significativa, aínda que non nova, a organización de eventos máis ou menos pintorescos
cuxa finalidade era a de complementar as achegas institucionais e a subscrición pública. Así se pode
ler en El Compostelano do 24 de abril de 1944: “Con los teatros materialmente abarrotados de público en las diversas funciones, ha celebrado la notabilísima agrupación coral orensana De Ruada,
su anunciados festivales-homenaje al Padre Feijóo, destinados a engrosar la suscripción abierta para
erigir en uno de los claustros de la histórica abadía samoense el gran monumento, ideado por el
genial escultor Asorey, para perpetuar la excelsa memoria del insigne polígrafo gallego”11.
La presenza constante e reiterada desta noticia na prensa galega do momento, por outra parte, tampouco é algo novo. Nas mesmas datas, nas páxinas dalgúns xornais de Galicia, recollíanse
con idéntico tratamento as novas sobre as vodas de prata do Cerro de los Ángeles e as primeiras
reunións da xunta executiva e da comisión12 ou a inauguración do monumento ao Sagrado Corazón de Xesús en Tarifa13.
Se fose factible e aceptable o termo, poderíase falar de que os anos anteriores á inauguración
do monumento converteron a idea do padre Mauro nun verdadeiro fenómeno mediático de alcance
nacional. Todas e cada unha das noticias que durante estes anos, en especial nos días anteriores
e posteriores á súa presentación pública, teñen por obxecto algo máis que glosar a figura do eximio monxe. Xa que o monumento conmemorativo pode considerarse como unha imposición e unha
expresión ideolóxica, nel e mais no personaxe que representa preténdense encarnar aqueles valores dunha conciencia colectiva e corporativa que fan referencia a todos aqueles que, no mundo
real, comparten a mesma condición que o homenaxeado14. No caso de Feijoo e Samos, este xogo
metonímico é dobre, posto que, por unha banda, se conseguía a identificación do monxe con todos aqueles membros da comunidade beneditina que nese momento vivían no mosteiro, e pola outra, lográbase unha implicación e un recoñecemento do mosteiro co seu contorno15. Isto explica
que moitas das referencias recollidas na prensa deses anos fagan mención conxunta a Feijoo e á
súa estadía en Samos16.
Por último, en paralelo a ese sentido metonímico do que se falou, unha escultura conmemorativa supón unha selección intencionada dun valor que aspira a encarnarse ou reforzar a súa
implantación dentro da sociedade17. Neste sentido, a inauguración do monumento supón facer
visible ese valor e a identificación do poder, a autoridade e, na medida do posible, dunha boa parte
da xerarquía social con el. De aí que as noticias máis extensas se concentren nos actos inaugurais, na enumeración das autoridades participantes, no desenvolvemento do programa e mais nas
palabras que cada un dos representantes do poder establecido pronunciaron nese preciso momento. Tal e como apunta Reyero, o monumento, pola súa propia condición de inamovible, encarna a autoridade consagrada18.
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Neste sentido, é significativo o contraste entre a solemnidade da celebración e os medios postos ao alcance da poboación para poder asistir aos actos19, e a sinxeleza coa que o abade mitrado
de Samos respondeu o 24 de xullo de 1947 a algunhas preguntas en relación ao próximo evento:
“–¿Podría decirnos vuestra Paternidad Reverendísima cuál fue el propósito que los llevó a erigir
en los claustros samoenses del Monasterio al P. Feijóo.
–Sencillamente el amor a la tradición que mi Monasterio siente ha hecho que el recuerdo de
Feijóo, hijo eximio de la Abadía, permanezca actual y permanente entre nosotros. Siendo así, era
lógico que en cuanto nos fuese posible quisiéramos honrar de una manera adecuada la memoria
de este monje”20.
“–Conservamos su celda, que hemos restaurado. Piense usted que desde 1835, fecha de la
sacrílega exclaustración, hasta 1880, nuestro monasterio estuvo a merced de cuantos quisieron
entrar a saquearlo. Vivas se mantienen todavía las señales de la barbarie. La celda del P. Feijóo
tuvo la fortuna de conservarse, y con amor y paciencia recuperamos parte de su biblioteca y poco
a poco hemos terminado una sala de estudios feijonianos”21.
“–Están invitadas y han prometido su asistencia altas jerarquías de la Iglesia y del Estado, así
como ilustres personalidades de las artes y las letras. Si alguna alegría nos ha complacido extraordinariamente, ha sido el ver la admiración que brota fervorosa y espontánea en torno a la figura del gran benedictino, hijo de Samos. Esa admiración hace que en todas partes la idea de rendir un homenaje al P. Feijoo haya sido seguida con el mayor de los entusiasmos. Se celebrarán
vísperas solemnemente el día 23. Misa Pontifical, el día 24 oficiada por el Sr. Nuncio de Su Santidad, en la cual predicará el Señor Obispo de Mondoñedo durante el Santo Sacrificio, los fieles
tendrán ocasión de admirar la liturgia en su más perfecta […] expresión. Después se procederá
a la bendición del Monumento, pronunciará un discurso […] y por último, se visitará nuestro monasterio”22.
Máis alá do aproveitamento ideolóxico e mediático que tivo o acto, referendado pola participación das máis altas autoridades do Estado e da Igrexa, independentemente da intención primeira
que alenta o proxecto do abade Mauro, é inevitable pensar que un acontecemento histórico como
foi o bombardeo e completa destrución do mosteiro de Monte Casino, acontecido na primeira
semana do mes de febreiro de 1944, tivo que supoñer un duro golpe para a comunidade beneditina que, dalgún xeito, vía como a súa casa matriz era arrasada do mesmo modo que unha centuria antes o fora o mosteiro de San Xulián23.

Unha voz silandeira
Ata este momento mencionáronse, de xeito exclusivo, os acontecementos históricos que rodearon a construción da escultura monumental que conmemora a figura do padre Feijoo. A descrición coral dos actos festivos do 24 de agosto de 1947 apenas permite escoitar a voz do verdadeiro artífice deste proxecto, o abade Mauro Gómez Pereira, quen, con motivo da entrevista concedida
ao xornal La Noche, ten a oportunidade de falar do outro gran personaxe deste acontecemento,
Francisco Asorey. Do escultor compostelán comenta o abade mitrado: “–¿Está Vuestra Paternidad
Reverendísima satisfecho de la realización del Monumento?
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–No podría estarlo más. Me faltan palabras para ponderar lo que el genio de Asorey ha realizado en este Monumento al Padre Feijoo. Para mí es la obra maestra de este artista gallego. Ha
logrado expresar el alma del Padre Maestro de manera perfecta, y el monumento en el claustro
encuentra el marco apropiado para la grandiosidad de la estatua, labrada en granito de tres tonos,
desbordando una majestad impresionante”24.
Cando Asorey comeza a obra de Samos, a súa sona consolidárase de xeito definitivo, tanto en
Galicia coma no resto do Estado. Os recoñecementos, que se lle negaran durante anos, comezaran a chegar e, na década dos corenta, só confirmaban aquilo que era sabido por todos25. Así, o 25
de xaneiro de 1944, El Compostelano recolle a nova do nomeamento de Francisco Asorey González como socio de honra do Círculo de Bellas Artes de Madrid; do mesmo modo, o 24 de abril este
xornal informa de que na sesión mensual regulamentaria da Real Academia Provincial de Bellas
Artes acordouse que Asorey, “lexítima gloria artística de Galicia”, se incorporase como académico
de número.
A imaxe que nos chega a través da prensa sobre Asorey é a dun home concentrado no seu traballo, de aire taciturno e un tanto misántropo, pouco dado a falar do seu traballo en calquera dos
detalles que a el se poidan referir. Con todo, ben a través das descricións daqueles periodistas que
o entrevistan, ben grazas ás respostas facilitadas polo escultor é posible albiscar as ideas que alentaron o monumento de Samos.

Detalle

Nunha das primeiras noticias que fan referencia ao monumento, recollida en El Progreso, descríbese o seu taller como se se tratase do obradoiro dun alquimista, dun
“brujo de la piedra”26, que para poder crear a súa obra se recolleu no estudo
dos textos do padre Feijoo, estudou a súa mascara funeraria e impúxose “vivir la vida en el Convento; ser un miembro circunstancial de la Orden”27.
Uns meses despois, o 19 de outubro, nunha nota recollida en La Voz
de Galicia, vólvese falar da visita ao taller de Santa Clara,
pouco tempo despois do traslado desde Caramoniña, coincidindo co momento en que Asorey está a traballar na imaxe
do padre Feijoo: “El Colón, que está en Madrid, y el Padre
Feijóo, en plena realización. Tumbado en una tarima, como
en un potro, va surgiendo de los bloques de piedra gris la
figura impresionante del sabio benedictino –¡qué donosamente comentaría el trance, de poder verlo!– que no tardará
en salir para su querido Monasterio de Samos.
El muy culto abad mitrado, propulsor de la iniciativa, va a
verlo con frecuencia y a meter prisa al escultor, que ha labrado
y ensambla ya los severos pliegues del hábito, la cogulla, las mangas holgadas […]. Puesto en pie el monje, diríase que su talla
se agiganta. La actitud es de avance: impulso contenido, como
en la vida, por la reflexión y la mesura. Las manos anchas y
fuertes. No sostiene en la diestra gloriosa la pluma convencional de las estatuas. Ni hace falta. Tiene en la otra, que des-
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cansa en una especie de poyo, una breve antorcha, símbolo de las enseñanzas que irradian de
su obra ingente.
La cabeza, interesantísima de expresión, la trabaja Asorey con amor por separado. Es una cabeza de estudio digna del ilustre escultor, que por propia estimación y orgullo de gallego no podía hacer un Feijóo de receta. Se documentó. Examinó la mascarilla del batallador incansable, escritor y polemista –torcida un tanto la nariz, abultadas las facciones– que allí, como un tesoro,
se guarda. Cotejó los diversos retratos antiguos que coinciden en los principales rasgos; desde
luego, en la faz prolongada, en el rictus irónico de la boca y en los ojos inquisitivos.
Una personificación veraz que, aun disimulando aquella imperfección, conserva el espíritu y
es de lo más enxebre. En el reverso del monumento, un relieve plasma en dos figuras de religiosos el lema de la Orden: Ora e labora. Rezan y trabajan”28.
Logo destas primeiras noticias, o nome de Asorey non reaparece na prensa galega asociado á obra
de Samos ata agosto de 1947. Con motivo da solemne inauguración do monumento, o 23 de agosto,
Asorey comenta que comezara a obra cara a 1935, e que procurara introducirse na alma do seu creador29. Esta idea repítea nunha entrevista de El Correo Gallego, datada o 26 de agosto de 1947, na
que indica: “Cuando me pongo a trabajar en una obra de esta clase, voy a ella después de haberme
formado una concepción personal del hombre cuya efigie voy a esculpir. Llega a parecerme que lo
he conocido en vida, que sé cómo era y cuáles eran sus gestos y su psicología. Esto, ya lo
comprendo, es aventurado. Pero es así […]. Si he acertado en mi interpretación saldrá
la obra que quiero hacer, de lo contrario…”30
Nesta mesma entrevista declara que tivo “un maestro maravilloso:
Mateo. Su Pórtico de la Gloria encierra el alma humana”31.

Ora et labora.
Parte posterior
do monumento
a Feijoo

O xesto contido
A imaxe do padre Feijoo, perfectamente centrada no claustro procesional do mosteiro de San Xulián de Samos, posúe unha monumentalidade acorde co espazo arquitectónico para o que foi deseñada. As súas dimensións, máis de oito metros de altura, tres e
medio de imaxe e catro e medio de pedestal, un peso aproximado de sete toneladas e a conxunción exacta e precisa de dezaoito grandes pedras de granito, convértena nun dos mellores modelos
da escultura pública española do segundo terzo do século XX.
Para entender esta obra dentro da produción de Asorey
abonda con ler atentamente as indicacións de Otero Túñez,
quen a cualifica como un dos cumios fundamentais da súa creación; unha síntese depurada das características dominantes
durante o seu labor no taller de Santa Clara, cando comeza a
investigar en solucións poscubistas, nas que xoga con masas
rotundas e compactas32.
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Tal e como o estudou este autor, o proxecto acometido por Asorey responde perfectamente
aos ditames dados por Miguel Blay no seu discurso de entrada na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando33, tanto no seu sentido educador e de exaltación dunha serie de valores como
na forma en que estes se debían expresar, dun xeito “soberano y elocuente, que hable, impresione,
eduque y recuerde a las generaciones futuras lo que se desea inmortalizar”34.
Seguindo fielmente a Blay, poderiamos comprender que as declaracións de Asorey, no tocante
á súa inmersión na vida monástica samoense e na produción literaria e científica de Feijoo, eran
a consecuencia de seguir a recomendación do escultor e académico que pedía que se coñecese
fondamente o carácter físico e moral do retratado, así como a transcendencia do feito que se conmemoraba, a súa época e mais o seu ambiente social35.
O mesmo acontece, desde un punto de vista formal, se se someten todos e cada un dos elementos que constitúen este monumento a unha análise polo miúdo. Neste sentido, pódese falar
dunha escultura que mantén o pedestal co obxecto de illalo do chan, singularizalo dentro do marco
arquitectónico e, como se verá máis adiante, introducir notacións simbólicas complementarias á
imaxe36. Tamén entra perfectamente dentro do marco de esculturas monumentais onde o personaxe permanece de pé37.
Algo parecido se pode dicir do material, pois a utilización de granito procedente de tres canteiras diferentes permite a identificación de Feijoo e Galicia a través da tradición do traballo de
canteiro. Tamén é un dos motivos de que a figura teña esa actitude solemne, grave, serena e dotada de extraordinaria calma38. Atendendo á descrición facilitada pola prensa, Asorey empregara
granito de diferente tonalidade para conseguir unha policromía natural39; por unha banda, o sitial estaría realizado en pedra branca, a cugula con pedra da Escravitude e a cabeza con pedra sepia do Faramello40. Non obstante, se cadra o máis sobresaliente sexa a forma en que o escultor
consegue manter unha relación sincera co material, extraendo del a súa natureza de seu –sólida
e pesada– e, a un tempo, traducir a realidade das formas plásticas41. Neste sentido, a rotundidade
xeométrica do pedestal e a súa construción en volumes ben definidos contribúen a lograr esa correcta relación entre o material e mais a obra.
No tocante á posición da imaxe, aínda que se apuntou que tipoloxicamente se trata dunha figura de pé, cómpre non esquecer que esta conta co complemento dunha cadeira de brazos fradeira sobre a cal se ergue o monxe. Este aspecto, máis alá de potenciar o carácter de bloque xeométrico e macizo da imaxe, introduce a circunstancia dun potencial movemento a través do cal
Feijoo se tería incorporado do seu asento, do lugar onde se atopaba traballando. Estariamos ante
un dos trazos realistas da escultura de Asorey que, deste xeito, aspira a identificar os feitos co modo
da súa representación42.
Outro aspecto que merece especial atención é a rede de relacións que Asorey e, no seu caso,
Miguel Durán conseguen establecer entre o contorno arquitectónico e a escultura. Xa se mencionou a correspondencia existente entre a austeridade clasicista do claustro e a serenidade que
emana a figura de Feijoo43. Tamén cómpre sinalar a correspondencia simbólica, pois non se debe
esquecer que os claustros, dentro dos espazos monásticos, se converten nun verdadeiro microcosmos ao redor do cal se organiza a vida da comunidade. A presenza dunha fonte, o seu aspecto
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cruciforme, a incorporación de emblemas heráldicos abaciais e monásticos fan do marco unha
parte consubstancial da obra. Esta non tería sentido noutro lugar, nunca se poderá desarraigar da
súa situación orixinal sen destruír este sutil vínculo entre a obra e o seu escenario ou, por suposto,
a percepción resultante da suma do obxecto e o seu contexto44. O feito de que se trate dun claustro, independentemente do seu carácter pechado como espazo monástico de clausura, non impide que este non impoña o carácter contemplativo do monumento.

Epílogo. O peso dunha ollada
A importancia da escultura do padre Feijoo logrou que o labor e a estreita relación que existiu entre Asorey e o mosteiro de Samos quedasen limitadas a esta intervención. Con todo, ao pouco de
falecer o artista, os monxes de Samos conseguiron recuperar, para acrecentamento do seu patrimonio artístico, o busto que, no seu día, Asorey se comprometera a realizar como homenaxe a outro prócer beneditino, o bispo frei Rosendo Salvado.
Trátase dun busto cuxo tamaño apenas acada o metro de altura, e son a enerxía contida no
seu rostro e mais o vigoroso da labra os factores que dotan esta obra dun sentido monumental
pouco frecuente.
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Tecnicamente, seguindo as precisas
indicacións achegadas polo estudo de
Otero Túñez, este traballo débese situar
na última etapa do escultor compostelán.
A súa cugula e o corpo redúcense a unha
masa pétrea apenas desbastada, onde as
pegadas da punta do cicel, lixeiramente
afundidas, como se se tratase de pequenos grafismos lineais, inducen á percepción de pequenos pregamentos que, con
dificultade, conteñen a enerxía que exhala o corpo de frei Rosendo.
Esta enerxía ponse de manifesto no
seu rostro, nos seus trazos modelados con
brandura e profundidade, cunha ollada
penetrante e unha definición volumétrica
contundente e sólida. A modo dun exercicio de escola, neste busto descubrimos
a fonda impresión que Miguel Ángel exercía en Asorey –frei Rosendo é un novo
Moisés–. Tamén se pode observar o sentido complexo da composición que anima
a figura e introduce un factor de espontaneidade e circunstancialidade dentro
da obra.

Frei Rosendo Salvado

286

exaltación de nuestros auténticos valores”; cfr. J. Posada-Curros, “Gratitud del Comité Ejecutivo. Ante la
inauguración del Monumento al Padre Feijoo”, en El
Progreso do 24 de agosto de 1947.

Notas
1

2

3

Sobre os conceptos de recepción na arte e as súas posibles respostas, véxase M. Batjin, “Hacia una metodología de las ciencias humanas”, en Estética de la creación verbal, México, 1983, p. 381 e 382.
En contraposición ao “pequeno tempo”, Batjin fala do
“gran tempo”, un concepto que C. Brandi definiu
como “el eterno presente de la obra de arte”; cfr. C.
Brandi, “El tiempo respecto a la obra de arte y la restauración”, en Teoría de la restauración, Madrid, 1988,
p. 29-34. Pola súa banda, P. Philippot entende a vida
da obra en función do noso presente vivido no seo
dunha tradición artística que nos vincula coa obra e
permite interpretala como unha voz que nos chega
desde o pasado coa mesma intensidade e forza que se
fose presente; cfr. P. Philippot, “L’oeuvre d’art, le
temps et la restauration”, en Histoire de l’art, 32
(1995), p. 4.

4
5

Ibidem.

6

Non se pode esquecer que o motivo de atraso na realización deste monumento, cuxa idea xermolou en
1935, foi en primeira instancia o comezo da Guerra Civil de 1936 e as posteriores vicisitudes económicas
acontecidas durante a posguerra.

7

As noticias que se recollen a seguir proceden dos diarios El Correo Gallego e El Compostelano e só atenden
a aqueles datos recollidos durante o ano 1944. En ambos os casos pódese apreciar un descenso progresivo
do interese por difundir os datos das subscricións a partir desa data, e a desaparición de calquera referencia
nos meses anteriores á súa inauguración. É de supor
que outros medios escritos galegos tamén informarían desta mesma iniciativa, aínda que un xornal tan
achegado como El Progreso apenas recolle referencias
destas características.

8

O día 9 de xaneiro de 1944 aparecen citados os nomes
de Eugenio Quiroga Curiel, médico de Samos; Jesús
Días López, xerente dunha droguería de Sarria; José A.
Castro Valcarce, mestrescola da catedral de Tui; Manuel I. Mostero, director da sucursal do Banco Pastor
de Sarria; Benigno Jul, párroco de Santa María da Régoa, en Monforte de Lemos; e José Pardo, párroco de
San Xoán de Sirgueiros, no Incio; cfr. “El Monumento
al Padre Feijóo”, en El Correo Gallego, do 9 de xaneiro
de 1944.

Cfr. P. de la Portilla Costa, Samos. Monasterio de San
Julián de Samos. Historia de dos restauraciones (18801951), A Coruña, 2003, p. 38.
Esta mención a Gregorio Marañón non se reflicte con
posterioridade no folleto que se edita con motivo da inauguración do monumento. A xunta estaba composta
por Francisco Franco Bahamonde, como presidente
honorario; José Ibáñez Martínez, ministro de Educación; José María Fernández-Ladreda y Menéndez-Valdés, ministro de Obras Públicas; Eduardo González
Gallarza, ministro do Exército do Aire; Cayetano Cicognani, ministro de Sanidade; Leopoldo Gijo y Garay,
patriarca das Indias Occidentais e bispo de Madrid-Alcalá; Tomás Muniz de Pablos, arcebispo de Santiago;
Rafael Balanza y Navarra, bispo de Lugo; e o padre
Mauro Gómez Pereira, abade mitrado de Samos; cfr.
Arquivo do Mosteiro de San Xulián de Samos. Documentos del abadiato del padre Mauro, carpeta F10.

Arquivo do Mosteiro de San Xulián de Samos. Documentos del abadiato..., op. cit., carpeta F10.

Toda a información relativa ao Arquivo do Mosteiro de
San Xulián de Samos procede das investigacións e
xestións realizadas por dona Carolina Casal Chico, a
quen desexamos agradecerlle o seu saber, a súa axuda
e a súa boa disposición.

O día 14 de xaneiro dese ano cítase a Santiago Vallejo
Heredia, gobernador civil e xefe provincial da FET; a
Marcelino Franco y Franco, comercial de Sarria; Juan
J. Vázquez, da Coruña; Sabino Mayo, do Incio; José
Mariño López, capelán do asilo de Monforte de Lemos; e ao mestre nacional de Castro; cfr. “El Monumento al Padre Feijóo”, en El Correo Gallego, do 9 de
xaneiro de 1944.

Por outra banda, no diario El Progreso do día 24 de
agosto de 1947 publicouse unha nota de agradecemento do comité executivo na que se podía ler:
“Cuando nuestro admirado amigo, el ilustrísimo Abad
Mitrado del Real Monasterio benedictino de Samos,
nos hizo el honor de designarnos, en unión de los
queridos compañeros de tareas docentes, don Daniel
Sarandeses y don Antonio Carvajal, para constituir,
bajo su sabia presidencia, el Comité ejecutivo del monumento al insigne polígrafo, Fray Benito Jerónimo
Feijóo y Montenegro, sentimos el legítimo alborozo
que en todo gallego bien nacido produce siempre la

O día 10 de febreiro de 1944 noméase a Guillermo
Claus, construtor alemán; Francisco García Vázquez,
xuíz de instrución; Santiago Romero, administrador de
Pontevedra; Pedro Luaces Guitián, xuíz municipal de
Bóveda; Jesús Díaz Carreira, de Lugo; José Fociños,
xuíz municipal da Golada, Pontevedra; viúva de Pedro
López, de Sarria; Francisco Pino Jiménez, xefe de teléfonos; David Cortés, párroco de Santa María de
Louredo, Ourense; José Torviso. secretario da Cámara
da propiedade de Lugo; Ignacio Rivas Marqués, catedrático da facultade de Ciencias de Santiago de Compostela; Emilio Montero, cóengo de Lugo, Juan An-
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tonio Villa, párroco de Santalla de Lóuzara, Samos; Antonio Solano, presbítero de Santander; José Iglesias López; e Ramón García Chaos, médico de Monforte de
Lemos; cfr. “El Monumento al Padre Feijóo”, en El Correo Gallego, do 10 de febreiro de 1944.

Ramón Rábade; José M. Rey Reigosa, párroco de Abadín; veciños de Abadín e Vilaba; Antonio Goy Ulla,
Lugo; Carlos de Aspe y Vaamonde, xefe do centro de
telégrafos da Coruña; Egidio Pérez Nieto, cóengo;
Froilán Neira, propietario da Pastoriza; Javier Rodríguez, Monforte de Lemos; Prudencio Moure, industrial de Monforte de Lemos; Alipio Cachaldora; Pedro
Bao, avogado de Monforte de Lemos; Antonio Casanova, párroco de San Pedro de Sindrán; Julio Salgueiro, párroco de Martín; Jesús Maseda, médico de
Bóveda; Gabriel Romero Arias, presbítero, Madrid; e
Elías Montero Luaces, párroco de San Salvador de
Noa, Samos; cfr. “El Monumento al Padre Feijóo”, en
El Correo Gallego, do 13 de abril de 1944.

O 23 de febreiro de 1944 cítase a Anacleto Alonso Rodríguez, avogado-notario de Sarria; ao colexio dos Padres Salesianos, da Coruña; Manuel Figueroa, farmacéutico; José Casas Ramos, médico forense de
Monforte de Lemos; José Luaces Guitián, médico de
Monforte de Lemos; Ramón Gómez López, de Samos; Manuel López Pereira, de Formigueiros, Samos;
Manuel Bahamonde, avogado de Monforte de Lemos;
Tomás González, párroco de Mafiente, Monforte de
Lemos; Celestino Díaz López, párroco de San Pedro
da Pobra do Brollón, Lugo; o mestre nacional de
Nande, en San Cristovo do Real, Samos; Carlos Romero Lecea, Madrid; José Laureda, capataz de ferrocarrís, de Bóveda; Manuel González López, párroco de
San Sillao de Lobios, en Sober, Lugo; Rogelio Aguilar,
propietario da fábrica de compostos de Monforte de
Lemos; Benito Blanco Rajoy y Espada, avogado xefe do
Estado, A Coruña; Antonio Chaos Losada, médico de
Ferrol; Jesús Pérez Batallón, de Sarria, párroco do arciprestado de Samos; Luis Ares, odontólogo de Monforte de Lemos; Concello de Samos, o seu alcalde Manuel Pombo García, e o secretario Juan Rodríguez;
Antonio Yáñez Álvarez, rexistrador da propiedade de
Monforte de Lemos; e Luis Casanova, capelán do
convento das Clarisas de Monforte de Lemos; cfr. “El
Monumento al Padre Feijóo”, en El Correo Gallego, do
23 de febreiro de 1944.

O 9 de maio de 1944 cítase ao Concello de Santiago
de Compostela; José Regal Varela, párroco de Santo Estevo de Reiriz, Samos; un admirador da cultura “feijoniana”; Ramón Maseda, de Ribas Pequenas, Bóveda;
Antonio de Ron Pardo, avogado de Lugo; Jesús C. Suevos, Ferrol; José Sánchez del Valle, rexistrador da propiedade de Becerreá; Joaquín Troncoso Osorio, avogado
de Lugo; cóengo de Mondoñedo; Francisco Álvarez, párroco de Mongrovejo, León; o ecónomo del arciprestado de Samos; Antonio Arias, de Lugo; e padres franciscanos de Noia; cfr. “El Monumento al Padre Feijóo”,
en El Correo Gallego, do 9 de maio de 1944.
O 16 de agosto de 1944 cítase a José M. L. Balboa, do
ministerio de Asuntos Exteriores; Instituto Nacional de
Previsión de Lugo, Concello de Ribas de Sil; Vicente
Álvarez, de Ferrol; Instituto Masculino, da Coruña; Pío
Gil García, cóengo de Santiago de Compostela; padres
escolapios de Monforte de Lemos; padres mercedarios
de Poio, Pontevedra; José González Rodríguez, alcalde
e xefe local do Movemento de Ribas de Sil; director do
Grupo Escolar Areal de Vigo; Enrique Veiga, párroco
de Amandi, Sober; Faustino Calvo, párroco de Arzúa;
Carlos Aríns Andreu, da Coruña; e Carlos Franco, de
Ferrol; cfr. “El Monumento al Padre Feijóo”, en El Correo Gallego, do 16 de agosto de 1944.

O 14 de marzo de 1944 cítase a Alejandro Saldaña Sala,
avogado-notario de Sarria; padres franciscanos de Lugo;
Ángel Pérez González, párroco de Santa María de Proendos, Sober; José Gómez Pereira, xuíz municipal de
Samos; Germán Vázquez, comerciante de Sarria; Manuel López Balboa; Ramón López González, mestre
municipal de Freixo, Samos; Benigno Rodríguez, labrego de Lamas, Samos; Emilio González García, labrego de Gosende, Lousada, Samos; Manuel Camino
López, (Lasieres, Samos; e o Instituto Feminino de Ensinanza Media de Lugo; cfr. “El Monumento al Padre
Feijóo”, en El Correo Gallego, do 14 de marzo de 1944.
O 13 de abril de 1944 cítase a Blanco de la Peña, de
Santiago; Jose Touces, párroco de San Pedro de Mezonzo, A Coruña; Balbino Seoane, industrial de Lugo;
Ángel Somoza Pillado e Ramón Díaz, axentes comerciais de Bóveda; Juan Meijide, contratista de obras;
Gonzalo Osorio Pedrosa, párroco de Láncara; Luis
Val, industrial de Lugo; Pedro Vila Gandoy, industrial
de Lugo, Librería Balmes; Ferraxería Asturiana, Lugo;
Luis Troncoso, presbítero de Lugo; Manuel Cruceiro
López, párroco de Alba, Mondoñedo; José Rodríguez,
párroco de Sancobad; Gabriel Pita, párroco de Vilalba;
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O 7 de setembro de 1944 cítase a marquesa de Cavalcanti, Blanca Quiroga y Pardo Bazán; cfr. “El Monumento al Padre Feijóo”, en El Correo Gallego, do 7
de setembro de 1944.
9

“El Monumento al Padre Feijóo”, en El Correo Gallego,
del 14 de marzo de 1944.

10 Arquivo do Mosteiro de San Xulián de Samos. Documentos del abadiato..., op. cit., carpeta F10.
11 “El homenaje al Padre Feijóo. Resonantes triunfos de
la Coral orensana De Ruada en Lugo y en Monforte”,
en El Compostelano, do 24 de abril de 1944.
12 “Bodas de plata del Cerro de los Ángeles”, en El Correo Gallego, do 17 de maio de 1944; e El Progreso do
26 de agosto de 1944.

13 El Correo Gallego, do 31de maio de 1944.
14 C. Reyero, La escultura conmemorativa en España. La
edad de oro del monumento público, 1820-1914, Madrid, 1999, p. 382 e 383.
15 Reyero sinala que o crecente número de personaxes
públicos na honra dos cales se ergueron monumentos
durante a época da Restauración supuxo aceptar,
“desde el punto de vista de su significación, un cambio
de registro interpretativo, respecto a lo que hasta ahora
implicaba la presentación ideal del pasado, a favor de
una construcción intencionada del inmediato presente”; cfr. C. Reyero, C.: La escultura..., op. cit., p.
171-186.
Pola súa banda, Arias de Cossío considera o monumento ao personaxe contemporáneo como o máis característico da escultura da época; cfr. A.M. Arias de
Cossío, “Escultura, pintura y grabado”, en G. GómezFerrer Morant (coord.), La época de la Restauración
(1875-1902), t. XXXVI, Madrid, 2002, p. 608.
Por último, sobre a representación contemporánea
dos individuos como encarnación de ideas e valores,
véxanse P. Nora, Les Linux de mémoire, t. II, París,
1986, p. XI-XIII e XXXVIII-XXXIX; P. Burke, Visto y no
visto. El uso de la imagen como documento histórico,
Barcelona, 2001, p. 75-100.
16 A relación de Feijoo con Samos queda perfectamente
recollida na dedicatoria do terceiro volume do Teatro
Crítico Universal, datada o 13 de decembro de 1728.
Nela, entre outras cousas, pódese ler que “mi amor a
ese Sagrado Monasterio se mide por mi obligación, y
la obligación es tan grande, que sólo puede satisfacer
con el amor. No hay cariño más noble, que aquel que
nace del agradecimiento”; Arquivo do Mosteiro de
San Xulián de Samos. “Inauguración del monumento
que el Real Monasterio de San Julián de Samos dedica
a su Hijo Fr. Benito Jerónimo Feijoo, monje benedictino. 24-VIII-1947”, en Documentos del abadiato...,
op. cit., carpeta F10.
Entre outras, sen ánimo de ser exhaustivos, habería
que salientar as realizadas por B. Varela, “El P. Feijoo,
defensor de la cultura española”, en El Correo Gallego,
do 20 de agosto de 1947; A. del Castillo, “El Padre Feijoo y el famoso monasterio de Samos”, en La Voz de
Galicia, do 24 de agosto de 1947; Trapacero, “Samos
en el día de hoy. ¡Bien está Fray Benito en su abadía!”,
en El Progreso, do 24 de agosto de 1947.
Se un dos motivos que alentaron o orgullo cidadán en
relación cunha escultura pública foi o feito de que a
localidade tivese sido o lugar de nacemento do personaxe, no caso do monacato beneditino non é moi difícil
entender que a casa matriz de Samos, aquela na que
profesa e se forma, resulta como esa localidade natal
para un lego.

17 É necesario insistir en que esta afirmación das posibles
intencións políticas coas que se puidese manipular o
acto de homenaxe ideado polo padre Mauro non pode
desbaratar a teoría de que o monumento do padre Feijoo é un símbolo daquilo que se denominou “cultura
do recordo”; é dicir, “un marco social de identidad comunitaria y un espacio temporal de conexión entre el
hoy de su presente contemporáneo y el ayer de otros
tiempos. En el proceso de acumulación de memoria
que es la cultura, la historia, después de hacerse literatura y ser fijada en las grandes historias de España
y los manuales escolares, se hizo pintura para subirse
a los pedestales de los monumentos y los frontispicios
de los edificios públicos”; cfr. I Peiró Martín, “La historia, la política y la imagen crítica de la Restauración”,
en M.C. Lacarra Ducay, C. Giménez Navarro, (coord.), Historia y política a través de la Escultura pública
1820-1920, Zaragoza, 2003, p. 11 e 12, nota 16; J.M.
González García, Metáforas del poder, Madrid, 1998, p.
116-142.
18 Sobre o relato dos actos desenvolvidos durante a inauguración, véxase P. de la Portilla Costa, Samos..., op.
cit., p. 37-41.
Portilla Costa colle como referencia as novas publicadas en El Progreso do 24 de agosto de 1947. A estas
cumpriría engadirlles as que recollen outros medios:
“Hoy será inagurado en Samos el monumento al P. Feijóo”, en La Voz de Galicia, do 24 de agosto de 1947;
“Tuvo lugar en Samos la solemne inauguración del
Monumento al P. Feijoo. Asistieron altas jerarquías de
la Iglesia, autoridades y numeroso público de toda
España”, en La Noche, do 25 de agosto de 1947;
“Desde su humilde y recoleta celda de Samos, el P. Feijóo asombró al mundo con su ciencia. Los actos de hoy
en memoria del sabio benedictino”, en El Correo Gallego, do 24 de agosto de 1947; “La memorable solemnidad del Domingo en Samos. Fue inaugurado solemnemente el monumento al P. Feijóo, con asistencia
del Ministro señor Suanzes, que representaba a S.E. el
Jefe del Estado, y de ilustres jerarcas de la Iglesia”, en
El Correo Gallego, do 26 de agosto de 1947.
19 Sirva de exemplo a noticia emitida pola Comisión Organizadora en El Correo Gallego do 19 de agosto de
1947: “Anunciadas ya las fiestas del homenaje al P. Feijóo en la Abadía de Samos para el día 24 del presente
mes, varias empresas de automóviles nos comunican
su intención de organizar excursiones directas a este
lugar en la mencionada fecha. Por ahora las mejor organizadas son las de la provincia de Lugo, como era de
esperar. De la capital de la provincia saldrán a diferentes horas varios autobuses de las empresas Pedro
Díaz Gallego y Montaña, Autos Bermúdez, vendrá directamente de Nogales y Becerreá. De Fonsagrada
habrá también una excursión directa a Samos. El auto
de Chantada combinará en Monforte con el tren ex-
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prés y otros coches que de allí saldrán asimismo para
Sarria y Samos. Los Hermanos Veiga, saldrán de Viveiro […]. Otro tanto debe decirse de la línea FreireNistal que viene de Santiago a Lugo. Don Antonio del
Gallego, el gran magnate de las comunicaciones por carretera, ha prometido organizar excursiones directas
desde Orense y aun tal vez desde Vigo”.
20 Cfr. “El monumento al P. Feijoo en la Real Abadía de
Samos. Una entrevista con el Rvdo. Sr. Abad Mitrado
de Samos”, en La Noche, do 24 de xullo de 1947. Estas palabras do abade mitrado son, sen dúbida ningunha, unha magnífica expresión dalgúns conceptos
procedentes da socioloxía como “memoria colectiva”,
de M. Halbwachs, ou “interpretación densa”, do antropólogo C. Geertz, os cales na fin dos anos setenta
centraron o seu interese no estudo das “tradiciones inventadas”. Neste caso, máis que dunha tradición inventada, habería que falar dunha “cultura de la memoria”, pues “las sociedades imaginan imágenes de sí
mismas y dan continuidad a lo largo de generaciones
a una identidad que […] se basa en gran parte, aunque
de ningún modo exclusivamente, en formas de referencia al pasado”; cfr. E. Hobsbawn, T. Ranger, La invención de la tradición, Barcelona, 2002; J. Sträter,
“El recuerdo histórico y la construcción de significados
políticos. El monumento del emperador Guillermo
en la montaña de Kyffhäuser”, Historia y Política, 1
(abril 1999), p. 88-90.
21 “El monumento al P. Feijoo en la Real Abadía de Samos. Una entrevista con el Rvdo. Sr. Abad Mitrado de
Samos”, en La Noche, do 24 de xullo de 1947.
22 Ibidem.
23 A pegada que a destrución de Monte Casino deixa na
comunidade samoense mantense nos murais que unhas décadas despois se pintan no claustro do mosteiro.
Estes murais, por outra banda, semellan recoller na celebración da figura de san Bieito, acompañado de próceres e autoridades de diversa índole, parte da solemnidade das festas celebradas en agosto de 1947. A
descrición da comitiva recollida en La Noche do 25 de
agosto de 1947 axústase con moito detalle a un dos últimos murais do claustro: “Parsimoniosamente, en el
interior y entrada de la Cámara Abacial, se va formando la comitiva, que recorrerá, en brillante teoría de
púrpuras y entorchados, los claustros y el jardín de la
Abadía para dirigirse al templo. Las múltiples […] episcopales, la constelación de estrellas de los generales y
de los coroneles, los áureos atributos de los mandos civiles, se mezclan en verdadero arco iris”; cfr. E. Castiñeiras Fernández, J.M. Monterroso Montero, “Unha
arte nova para unha antiga espiritualidade. Os murais
de San Xulián de Samos. Historia, iconografía e relixiosidade”, en E. Fernández Castiñeiras, J.M. Monterroso Montero, (coord.), Arte benedictina nos Camiños
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de Santiago. Opus Monasticorum II, Santiago de Compostela, 2006, p. 249-313.
24 “El monumento al P. Feijoo en la Real Abadía de Samos. Una entrevista con el Rvdo. Sr. Abad Mitrado de
Samos”, en La Noche, do 24 de xullo de 1947.
25 Logo da súa estadía en Bos Aires e a súa colaboración
co Centro Galego da capital arxentina, El Compostelano reproduce unha carta remitida o 21 de setembro
de 1943 polo secretario e o presidente do devandito
centro, Gonzalo Sanz e Eleodoro Friol, respectivamente, na que se indica que o altar realizado para a súa
capela mereceu grandes gabanzas “tanto de parte de la
prensa como por críticos del arte, nos consideramos
eximidos de hacer su comentario en estas breves líneas,
por cuanto de ello hablan de forma elocuente las reseñas y notas gráficas que usted tendrá oportunidad de
apreciar a través de las páginas de nuestra revista social Galicia, así como por intermedio del Diario Español, de ésta […]. El triunfo que usted acaba de conquistar en esta magnífica obra, que viene a acrecentar
su bien ganado y sólido prestigio, es para nosotros, en
particular, y para los demás gallegos en general, un motivo de orgullo y de satisfacción, toda vez que ello significa un éxito más del arte gallego, un nueva gloria
para Galicia”, “Un artista eximio. La grandiosa labor de
Paco Asorey en Buenos Aires”, en El Compostelano, do
26 de abril de 1944.
26 “–Huyo de la gente por dos razones [comenta nesta entrevista]: una porque gusto del silencio en mi retiro. Y,
otra, porque fluyen al estudios chicos que empiezan
con el afán de que les ayude. Cosa que me hace perder un tiempo precioso”; cfr. J. Rey Feas Alvite, “En el
estudio de Asorey, autor del monumento al P. Feijoo”,
en El Progreso, do 23 de agosto de 1944.
27 O artigo citado na nota anterior tamén foi publicado
en La Voz de Galicia, do 19 de outubro de 1944.
28 Herculano, “En el taller de Asorey. La estatua del
P. Feijóo”, en La Voz de Galicia, do 19 de outubro de
1944.
29 “El escultor Asorey autor del grandioso monumento al
P. Feijoo, que mañana se inaugura solemnemente en
Samos”, en La Noche, do 23 de agosto de 1947.
30 “Entrevista a Asorey, el autor del monumento al padre
Feijoo”, en El Correo Gallego, do 24 de agosto de 1947
31 Ibidem.
32 R. Otero Túñéz, El escultor Francisco Asorey, Santiago
de Compostela, 1963, p. 120 e 121; e O Escultor Francisco Asorey. Vida e obra, A Coruña, 1989, p. 63 e 64.
33 M. Blay, El Monumento Público. Madrid. 1910, discurso de recepción na Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, p. 5.

34 J.J. Martín González, El Monumento Conmemorativo
en España 1875-1975, Zaragoza, 1996, p. 11.
35 Ibidem.
36 Portilla Costa aventura a atribución do pedestal ao arquitecto Miguel Durán que, por eses anos, está a preparar a súa monografía sobre o mosteiro. Na prensa da
época identifícase, sen dúbida ningunha, a este arquitecto como o autor do pedestal. Estas circunstancias volven coincidir perfectamente coa mellor tradición escultórica monumental española, pois o que
debía primar neste tipo de monumentos era o labor do
escultor sobre o arquitecto; cfr. “El escultor Asorey autor del grandioso monumento al P. Feijoo, que mañana
se inaugura solemnemente en Samos”, en La Noche,
do 23 de agosto de 1947; e J.J. Martín González, El
Monumento..., op. cit., p. 16.
37 Segundo Blay, o monumento “que se componga no
más que de una estatua y de un pedestal exige que la
figura del personaje, por la mera razón de estar sola y
como entregada a la digna posición de sus atributos
[…] tenga postura y gesto más tranquilos y concentrados que los que tendría si formara parte de un
grupo de varias figuras”; cfr. M. Blay, El Monumento...,
op. cit., p. 19.

38 Idem, p. 18.
39 Tal e como sinala Otero Túñez, este é un recurso que
empregou en moitas das súas esculturas monumentais,
sendo especialmente significativo o caso do monumento compostelán de San Francisco; cfr. R. Otero Túñez, O Escultor Francisco Asorey..., op. cit., p. 49.
40 “Tuvo lugar en Samos la solemne inauguración…”,
op. cit., en La Noche, do 25 de agosto de 1947.
41 Blay falaba da necesidade de que o escultor non esquecese a “pesantez” dos materiais empregados, fuxindo do disfrace destes; cfr. M. Blay, El Monumento...,
op. cit., p. 18.
42 C. Reyero, La escultura..., op. cit., p. 234.
43 Unha relación que Blay define do seguinte modo: “el
artista encargado de un monumento público tiene
que proceder como ese modesto artesano a quien se
le encargara hacer un mueble para lugar determinado
de una casa, el cual lo primero con que se preocupa
es saber para qué ha de servir el mueble, dónde se ha
de colocar, de qué espacio dispone, qué objetos le rodean, qué estilo y color dominan el conjunto…, etc.”;
cfr M. Blay, El Monumento..., op. cit., p. 17.
44 C. Reyero, La escultura..., op. cit., p. 273.
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