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CONTEXTO HISTÓRICO
 A partir do S. XI, producíronse en Europa unha serie de 

cambios que transformaron a sociedade medieval:

 As guerras diminuíron e iniciouse unha etapa de paz  e 
estabilidade política

 No campo a agricultura experimentou un 
desenvolvemento que posibilitou boas colleitas e unha 
progresiva mellora da alimentación

 A poboación aumentou e comenzaron a reactivarse o 
comercio e máis a vida urbana.

 As cidades renaceron e nelas producíuse a auxe dunha 
nova clase social: a burguesía



 A pesar dos intentos da monarquía de reducir o poder 
feudal (a través de cartas de privilexios ou foros)  o poder 
feudal seguía exercendo o seu dominio sobre amplos 
territorios.

 A igrexa seguía exercendo unha grande influencia. 
Conseguira acumular bens e terras e era un poder feudal 
máis.

 Aínda  que a cultura seguía basicamente en mans da 
igrexa, co desenvolvemento urbano o pensamento e a 
cultura cobraron un novo auxe.



Os mosteiros, a mediados do S.XII continúan  exercendo gran 
influencia na sociedade e no pensamento.

En torno a 1140 xorden dúas posturas acerca da construcción dun
mosteiro: a do Abade Suger (punto de partida do Gótico) e a do Abade
Bernardo de Claraval (arte cisterciense)

Estas dúas interpretacións que coexisten no tempo dan lugar a dúas 
manifestacións constructivas diferentes:

 O Gótico, cunha expansión básicamente urbana

 A arte cisterciense, seguindo os criterios de austeridade de  
Bernardo, que se extenderá por Europa a través dos mosteiros (é o 
caso de Galicia, onde o arco e as bóvedas oxivais se introducen co
císter)

CONTEXTO ARTÍSTICO



O abade Bernardo de Claraval concibe o edificio para honrar a 
Deus, arredado de calquera exceso ornamental.

Propón un edificio baseado na austeridade constructiva, prescindindo
incluso dos capiteis decorados (que poderían distraer aos monxes da 
oración)

“Nas igrexas cólganse máis ben rodas que coroas, cargadas de 
perlas, rodeadas de lámpadas…¡Oh vaidade de vaidades, pero máis loucura
aínda que vaidade!. A igrexa escintila por todas partes, pero os pobres viven na
indixencia; esas pedras están cubertas de douraduras mentres os seus fillos
están faltos de vestidos…..” 

Crítica de San Dernardo á ostentación do gótico



 A reforma  de San Bernardo , a partir da regla bieita , proón unha 
maneira constructiva caracterizada pola austeridade decorativa e 

ornamental.
 A fundación de mosteiros do císter compite con aqueles que seguen a 

regla de Cluny



Durante o S. XII os monxes cistercienses fundan mosteiros en zonas 
rurais, roturan novas terras e adícanse ao traballo do campo e á 
construcción dos seus propios mosteiros.

A súa construcción axústase ás directrices de Bernardo con escasas 
variacións:

Unha grande igrexa

Un claustro que distribúe as dependencias comunitarias(sala capitular, 
refectorio..)

Nos pisos altos os dormitorios

Adegas, almacéns e cociñas son dependencias anexas

Recurre a algúns elementos do Románico pero introducen recursos 
propios do gótico (nunca grandes vidreiras nin elementos ornamentrais)

“Ora et labora”



Esquema de abadía cisterciense típica, segundo San Bernaldo
de Claraval, ao que se axusta esencialmente o mosteiro

deFontenay, en Borgoña.



O císter en Galicia

A expansión foi moi 
rápida a pesar da 
considerable distancia 
do punto orixinario da 
reforma

Nobres galegos 
ofrecen terras aos 
monxes procedentes de 
Clairvaux para fundar 
mosteiros.



Mosteiro de Sobrado dos Monxes (cociña)



Mosteiro de Santa María de Armenteira (Bernardo convertirá 
á Virxe María en patroa e advocación única das súas
igrexas)



Santa María a Real de Oseira



Incorporación do mosteiro ó Císter en 1141.
Mosteiro que gozou dos favores reais dende moi pronto o que 
contribuíu , xunto con doazóns e outros privilexios ao seu
engrandecementeo



Plano: cabeceira

 Planta de tres naves no 
brazo vertical e unha no 
cruceiro

Cubertas con bóvedas de 
canón apuntadas, e cúpula no 
cruceiro

A cabeceira non responde ao 
plan “bernaldín”, senón que é 
unha capela maior con 
deambulatorio ó que se abren 
cinco capelas. (clara influencia 
do modelo compostelán)



O  primeiro tramo do deambulatorio cóbrese con bóveda de crucería 
e o resto con bóveda de cuarto de círculo (recordo novamente a 
Santiago)
Naves separadas por pilares cruciformes (basas con plintos 
decorados)



Arcos formeiros 
apuntados, dobrados 
coas arestas 
molduradas.

Capiteis con 
ornamentación vexetal 
estilizada e 
sobria, xeométrica…



No tramo central do 
cruceiro cúpula nervada 
asentada sobre un 
polígono de dezasete 
lados



Capela maior

Cóbrese con bóveda 
de crucería cuatripartita

Seis columnas nas 
que se apoian arcos 
apuntados dobrados

Capiteis novamente 
sinxelos con austera 
decoración



Mostra da sinxeleza arquitectónica cisterciense



Cabeceira (oculta en parte polas dependencias monásticas e 
sometida a diversas reformas) mostra unha harmoniosa 
gradación de volumes
A sobriedade ornamental contribúe a destacar as liñas
arquitectónicas


