
De Celanova ... ao ceo 

“A xente de Celanova é intelixente e civilizada, como se demostrou moitas veces. Xente de 

espírito libre e irónico, o seu liberalismo vén de todas partes. "  

Manuel Curros Enriquez. 

 

Se hai algo certo nesta vida, é que o bo, o mellor e o máis envexable é o que temos máis preto. 

Case sempre ansiamos saber algo remoto como a maior das marabillas e cando a alcanzamos 

vemos que non foi durante tanto tempo. 

Unha desas marabillas que temos tan preto é Celanova, equivale ao Vaticano ourensán e aínda 

máis, porque o tesouro de San 

Rosendo é o que se garda na 

catedral de Ourense. Pero para os  

desconfiados vou narrar a incrible 

viaxe que cos meus compañeiros da 

Asociación de Aulas Abertas do 

Programa Sénior da Universidade 

de Vigo, campus de Ourense, 

disfrutamos o pasado 7 de marzo en 

Celanova. 

O día comezou con algo de frío 

baixo unha néboa primaveral case 

de verán que previu un bo e 

tranquilo día como sucedeu. En canto chegamos, tomamos a primeira foto de familia xunto á 

fonte que preside a praza, fronte á igrexa dedicada a San Rosendo, e onde nos agardaba Paula 

Conde, a magnífica guía que nos acompañou en 

todo momento durante a visita a Celanova, Casa 

dos poetas, mosteiro de San Salvador e capela de 

San Miguel. O primeiro que nos contou foi a lenda 

da fonte, que di, que se bebes do cano que ten 

cara ao norte, ou casas con alguén do lugar ou 

"toleas", é dicir, case o mesmo. O certo é que esta 

fonte provén do claustro reglar do mosteiro que 

durante os tempos da "Desamortización", o 

alcalde á súa vez pensou que sería máis visible na 

praza, fronte ao mosteiro de San Rosendo e aínda 

bailou varias veces, aínda que en o mesmo lugar. 

Despois propuxémonos tomar o café das 11 no 

“Bar da Plaza” e foi alí onde recibimos a primeira 

sorpresa do día. Chamaron a atención os panos de 

mesa porque tiñan impresas frases interesantes 

de mulleres, promovidas polo CIM (centro de 

información para mulleres). Despois fomos dar un 

paseo polas rúas ben conservadas ata a "Casa dos 



Poetas" situada na casa onde viviu Curros Enriquez, que tamén é a sede da Fundación do mesmo 

nome, distante da praza algo máis de un tiro de pedra 

 

A CASA DOS POETAS 

Chegamos á Casa dos poetas, situada ao comezo 

dunha lixeira pendente, que cando se observa, a fai 

máis grandiosa, que aínda que non é ostentosa, 

móstrase como unha xoia coidada da cultura e a 

arquitectura do rural. O bo deseño das salas, 

adicadas  maioritariamente á obra de Curros 

Enríquez, e outras á obra dos grandes poetas de 

Celanova que contribuíron a potenciar a sua 

cultura, nas salas adicadas a Celso Emilio Ferreiro, 

Castor Elices e Xosé Luis Méndez Ferrín. Nela 

podemos contemplar obxectos e documentos 

vinculados á obra de Curros Enríquez nunha 

exposición permanente titulada “Na fronte unha 

estrela” organizada pola Real Academia Galega. O 

resto do edificio ten instalacións para exposicións 

temporais, presentación de libros, conferencias, 

pequenos eventos culturais e unha biblioteca para 

estudosos e investigadores. Ademais alí 

comezamos unha ruta poética lendo diferentes poemas de Curros Enríquez e Celso Emilo 

Ferreiro que foron lidos por diferentes compañeiros durante a viaxe a Celanova. 

A IGREXA DE SAN SALVADOR 

Ao remate, dirixímonos ao mosteiro de San Salvador, 

fundado por San Rosendo. Desde a época medieval 

sufriu as graves consecuencias da citada 

"Desamortización", renovouse nos séculos XIX e XX, con 

éxito e harmonía. A igrexa que comezou en 1641 

constitúe co mosteiro, un dos conxuntos monásticos 

máis importantes do barroco galego, no que 

participaron os arquitectos galegos máis ilustres da 

época. 

A fachada da Igrexa, no interior, as tres naves, as portas 

do coro, o coro baixo, o retablo maior de Francisco 

Castro Canseco, o retablo barroco do Santo Cristo, o 

retablo rococó de San Benito, o retablo da Dolorosa e 

San Bernardo, o retablo de San Juan Bautista, o retablo-

baldaquino do Ecce Homo, o retablo de San José de 

Calasanz, o retablo de Santa Catalina, o retablo rococó 

de San José, o retablo de San Rosendo, o retablo barroco de A Inmaculada, o Trascoro, a 

sancristía-arquivo, a urna-reliquia de San Torcuato, a torre, a excepcional obra da cúpula de 

Pedro de Monteagudo, os alabastros do altar maior, os arcos, as portas da sacristía, os fermosos 

púlpitos. , as tumbas, a reixa da via sacra ... e mil detalles que o visitante observa con admiración 



no interior da igrexa, dan para a visita de varios días se queres observar con detalle a magnitude 

de tanta riqueza artística. 

Non obstante, e para os amantes 

da música, agardounos unha 

grande sorpresa, a visita ao coro 

alto coas súas fermosas cadeiras 

corais, co facistol no medio da 

sala e o órgano rococó de finais do 

século XVIII. Alí esperábanos Mª 

José Mosquera, unha das 6 

mulleres encargadas da 

educación musical da rexión e por 

suposto organista de primeiro 

nivel e mellor persoa, todo un 

luxo. Tras unha descrición 

completa das principais partes e 

funcionamento do órgano e detalles da súa recente restauración, deleitounos coas obras de 

Bruns, Carlos Seixas, a "Sombra Negra" de Rosalia de Castro á que Juan Montes puxo música, 

Pascual Veiga (o autor da música do Himno de Galicia) interpretando a súa famosa "Alborada" e 

finalmente a obrigada "Tocata e fuga en menor" de Juan Sebastián Bach, que interpretou 

maxistralmente. Con moitas ganas de volver, deixamos o coro para retomar a visita ao complexo 

monumental. 

A CAPELA DE SAN MIGUEL 

A xoia de Celanova é a capela de 

San Miguel, un dos monumentos 

españois máis importantes e 

escasos do S X, salvada por ser 

unha reliquia de San Rosendo. É a 

igrexa mozárabe máis pequena. 

Este pequeno oratorio de 8,50 X 

3,85 de planta e 6 metros de 

altura foi construído no xardín do 

mosteiro de Celanova por San 

Rosendo de Dumio en memoria 

do seu irmán Froila, fundador 

deste. 

O MOSTEIRO 

Do mosteiro de San Salvador hai que destacar o claustro Reglar entre outras marabillas, que 

merece unha visita separada pola magnificencia e calidade artística da súa factura, froito de 

varias remodelacións iniciadas arredor de 1550 ata ben entrado o século XVIII no que Fray 

Plácido Iglesias fará un curiosa reforma dunha mestura de estilos de resultado exitoso. Describir 

tal beleza é, como no caso da igrexa, algo materialmente imposible. 

Aínda que é obrigatorio visitar o novo claustro ou "do Poleiro", a escaleira de honra, o refectorio, 

a cociña con bóveda e pilastras barrocas o boticario e a biblioteca, quedou pendente dunha 

visita por falta de tempo. 



Despois de tan grande parte de arte, 

dirixímonos a recuperar forzas no 

"Mesón de vieira", un sinxelo pero 

encantador restaurante que Celso 

Pumar, o noso meticuloso presidente, 

contratara con anterioridade a tan 

precisa e organizada visita a Celanova. 

Despois dunha comida de tres pratos 

moi ben preparada, sobremesa e café, o 

autobús recolleunos de novo para ir á 

última das visitas. 

 

 

VILANOVA DOS INFANTES 

Falar de Vilanova dos Infantes, é 

falar de cultura e historia nos 4 

lados. Aínda que se supón que 

data da época "castrexa", o certo 

é que xa hai documentos datados 

no século XII que dan fe da torre 

e da cidade amurallada. Vilanova 

é a vila familiar de San Rosendo, 

onde a súa nai Ilduara funda un 

mosterio feminino e onde se 

educarán dúas fillas de Alfonso IX, 

de aí o nome "das infantas". A 

mediados do século XV, as 

"Revoltas Hirmandiñas" 

destruíron o palacio e as torres 

quedaron seriamente danadas, 

procedendo case de inmediato á 

reconstrución da Torre da Homenaxe que hoxe contemplamos. Na visita á Torre da Homenaxe 

podemos recrear toda a historia de Vilanova dos Infantes e os seus arredores, ademais de gozar 

dunha magnífica vista desde a parte superior da torre desde a que se divide unha paisaxe 

espectacular. Tamén na Torre podemos contemplar unha réplica de "A Virxe do Cristal", cuxa 

imaxe orixinal foi roubada ao párroco asasinado durante o roubo e que presidiu o santuario que 

se atopa a uns 300 metros do lugar. 

O CASINO E A CAVE DE SAN VIVIÁN 

“Esta noite en Vilanova                                                                                                                                                     

Ésta noite de Fuliada;                                                                                                                                                                           

que así o dispuxo o Concello                                                                                                                                                               

i o señor Abade o manda." 

Manuel Curros Enríquez 



Vilanova dos Infantes é unha 

vila cuxos habitantes son 

amantes das festas e 

tradicións e cun pasado cheo 

de lendas. Hai dúas máis 

importantes pola súa 

singularidade e proxección 

social. A primeira é a festa de 

AS MARZAS celebrada o 1 de 

marzo na que celebran o 

aniversario da morte de San 

Rosendo. Pasoú a converterse 

nun importante mercado de 

roupa, e a parte lúdica 

celébrase no Casino Recreo 

con grandes xogos de cartas nos que só participan mulleres. A outra é a ROMERÍA 

ETNOGRÁFICA RAIGAME, que se celebra o 17 de maio, día das letras galegas, en 

conmemoración coa data da morte de Rosalia de Castro. Nese día a vila está chea de xente, hai 

obradoiros de manualidades ao aire libre, exposición de manualidades, exposición de folclore e 

mil eventos culturais máis. 

A excursión culmina coa 

visita ao centro etnográfico 

dos "zapateiros" e á "Cova 

de San Vivián". Situado máis 

abaixo da Torre. O museo 

dedicado aos zapateiros está 

situado nunha casa 

habilitada na que se lembra 

un traballo que antes era o 

que ocupaba a maior parte 

da poboación, chegando a 

máis de 150 zapateiros no 

lugar. Alí tamén podemos 

ver a foto do home máis alto 

de España naquel momento 

e probablemente do mundo cos seus 2,45 metros. Pero a sorpresa está no soto do museo. Hai 

a enigmática cova de San Vivián esculpida en rocha viva, que aínda que foi usada como bodega, 

non se descarta que podía usarse en tempos como unha sinagoga xudía. 

Rematou un día que todos prometemos repetir e porque o feitizo da fonte monacal, tivo o seu 

efecto aínda que non bebemos ... 

"Fai un tempo que tiven un soño                                                                                                                                             

que máis ben foi un lembrar,                                                                                                                                            

pois os soños moitas veces                                                                                                                                                                                                                                                       

veñen da realidá". 

Celso Emilio Ferreiro 
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