En 1496, tras a reforma monástica dos Reis Católicos, o mosteiro de
Celanova pasa a depender da congregación de San Bieito o Real de
Valladolid.
Entre 1550 e 1594 constrúese o Claustro regular ou das Procesións nun
estilo gótico-plateresco, no que destacan as bóvedas de crucería. No
século XVIII sufrirá unha reforma na que se introducen elementos
característicos do barroco compostelán.
En 1642 realízase a fachada nova da igrexa (modificada no XVIII) coas
imaxes de San Bieito, San Rosendo e San Trocado. Entre 1661 e 1684
Melchor de Velasco realiza as trazas da Igrexa que substitúe á románica,
con planta de cruz latina, tres naves no eixe maior e unha transversal que
forma o cruceiro, cubertas con bóveda de aresta.
Durante o século XVII e ata 1727 amplíase o mosteiro cara ao sur, co
Claustro Novo ou do Poleiro nun estilo barroco clasicista. Tamén ao longo
do século XVIII constrúense as fachadas: a principal e a da Botica no oeste
e a da Alameda ao sur, que se caracterizan pola súa sinxeleza e sobriedade
neoclásicas.
En 1836, coa Desamortización de Mendizábal (incautación por parte do
Estado, do patrimonio das comunidades relixiosas para vendelo
posteriomente en poxa pública) e o Decreto de Disolución das Ordes
Relixiosas (agás as adicadas ao ensino e asistencia hospitalaria) o
mosteiro de Celanova comeza unha nova etapa, caracterizada polo seu uso
público e educativo (agás na paréntese en que funcionou como prisión)

1844, denuncia posta
polo Concello ante o
expolio que sofre o
mosteiro tras a
desamortización:

“Con mengua de la
ilustración y de la
racionalidad del siglo
se ponen en venta en
las especierías las más apreciables
obras de su hermosa biblioteca”

Coa desamortización, en 1837, o mosteiro queda baleiro, polo que o
Concello decide, en 1841, solicitar o edificio (que aínda non atopara
comprador) para a instalación dos novos servizos que debe prestar
(desde a Constitución de 1812, artigo 321). Ao ano seguinte
concédeselle a parte necesaria para o establecemento de, entre outros,
“Escuelas” e “Cátedra de Latinidad” (estudos iniciais de latín e
humanidades, necesarios para ingresar no Seminario ou na
Universidade). En 1850 comezan as xestións para a creación dunha
escola a cargo dos Pais Escolapios, rexentes da maioría das escolas
gratuitas en España. Pero as cousas de palacio van despacio e hai que
esperar ata 1867 a que Isabel II o autorice e ao curso 1868-69 para que
empecen a “impartir la instrucción primaria y los estudios generales de
segunda enseñanza completa”. O Concello destina mil seiscentos
escudos anuais, a quinta parte do seu orzamento (quen quixese unha
Escola Pía debía aportar o edificio, unha biblioteca e axuda económica
para o profesorado), e pide a “la Universidad Literaria de Santiago” que
constitúa tribunais de exames en Celanova. Os Escolapios pechan o seu
colexio, que estaba considerado como un dos mellores de Galicia, en
1929, debido, entre outros motivos, a que o Concello non pagaba a
subvención comprometida.
Para seguir cun centro de segunda ensinanza en Celanova, o Concello
ofrécelle as instalación aos Xesuítas, que non están interesados, e aos
Agustinos, que reabren o centro ata que, en 1931, a nova República
prohibe as subvencións aos colexios relixiosos.
Entre 1936 e 1943 o claustro do Poleiro destínase a prisión, pero a
Corporación do momento segue coa idea de “una vez que se solucione
esta situación anormal, gestionar por todos los medios posibles la
consecución de un centro de enseñanza que funcione en el referido
edificio, por ser la aspiración ideal y a la que nunca renunciará el pueblo
de Celanova”. Cando en 1943 o Bispado pretende aloxar aquí un
reformatorio, o Concello oponse argumentando que “no representa ni
cultura ni beneficio alguno a este pueblo” e segue solicitando un centro
docente.
En 1944 o Claustro é ocupado polo Auxilio Social, da Falanxe, para
“acogimiento y formación educativa de los niños y desvalidos”. Nos anos
60 os Salesianos montan o que entón se chamaba Instituto Laboral, que
se convirte en 1974 (tras unha breve paréntese como sede da Cidade
dos Muchachos) no Instituto de Formación Profesional “Plácido Iglesias”,
situado na planta baixa do claustro sur. En 1978 chega o Instituto de
Bacharelato “Celso Emilio Ferreiro” a ocupar o resto das dependencias
do Poleiro, que é restaurado integramente nos anos seguintes e recibe
por iso o premio “Europa Nostra”. En 1993 as dúas institucións unifícanse
no que é o actual IES de Celanova Celso Emilio Ferreiro.
ies.celanova@edu.xunta.es
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com.es/
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No ano 936 San Rosendo funda o primeiro cenobio, do que só se conserva
a Capela de San Miguel, prerrománica. Desde o século XI e durante toda a
Idade Media os monxes bieitos constrúen e amplian o edificio co modelo
que difunden por toda Europa conforme a súa regra. Deste conxunto
medieval non quedan restos: a igrexa ardeu e a propia riqueza da
comunidade propiciou reformas e reconstrucións seguindo as modas
arquitectónicas de cada momento. A vila de Celanova nace e medra co
mosteiro e arredor del.
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Realizado durante o século XVII, foi rematado en 1727,
data inscrita na cornixa sur. Obra de, entre outros,
Pedro de Bernardo, pode enmarcarse nun estilo
barroco-clasicista.
O primeiro corpo componse
de arcos de medio punto
entre pilastras dóricas e o
segundo presenta capiteis
xónicos, pouco frecuentes
neste momento.

B

SÉCULO XVIII

F
Elegante escaleira de tres
tramos construída como
PORTERÍA
acceso
principal ao
claustro novo a principios
do século XVII (aínda se lé
hoxe a data de 1607 na
clave da súa bóveda
esquifada). Ten balaústres
de granito con molduras
cadradas e dúas fiestras
con faladoiros,
recuperados coa
restauración dos anos
oitenta.

Balconada corrida, similar á
dos pazos galegos, que
percorre tres dos lados do
claustro e permite que na
primeira altura haxa, en
realidade, dúas plantas.
Chamariase así por
parecerse ao lugar onde
adoitan estar as pitas ou,
talvez, por considerar
“poliños” aos novicios que
alí residían.

Procedente dalgunha dependencia do claustro
procesional, talvez a cillería, foi colocada nunha
esquina do claustro do Poleiro como motivo
ornamental. Do século XVI,
está decorada con motivos
florais e rematada por un
frontón no que se representa
O Pai Eterno.

FACHADA SUR

De finales do XVI, é un dos
espazos máis fermosos do
mosteiro. Sobre os muros
de sillería corre unha
cornixa decorada con ovas
e puntas de diamante baixo
unha bóveda acasetonada
de cinco tramos con
decoración vexetal e
xeométrica. Por ela iníciase
a ampliación do
mosteiro coa construción dun
segundo claustro que se
destinaría a hospedaxe dos
monxes e novicios.
Aínda que non está ben documentada, é de probable
autoría de Mateo López.

FACHADA DA BOTICA
PRINCIPIOS DO XVIII

CLAUSTRO NOVO OU DO POLEIRO

Do século XVIII, era unha
escaleira “privada”, usada na
vida cotiá polos monxes. Acaso
desta particularidade se derive
a lenda que fala de que, baixo
dela, nace un corredor que
comunicaría o convento con
outras posesións do frades.
Está cuberta cun artesonado
de madeira abovedado con
casetóns.

Ubicada no segundo corpo, ocupa toda a superficie da
panda norte e serve de unión entre os dous claustros.
Nos lados largos dispóñense as estanterías de
castiñeiro, de traza barroca, e cúbrese cunha bóveda
acasetonada na que se abriron lucernarios na última
restauración. É, probablemente, obra de Fray Plácido
Iglesias. Non quedan
fondos antigos, pero
hoxe alcanza os
vintecinco mil volumes
e funciona como
biblioteca escolar,
logo dunha etapa como
armería da Milicia
Nacional.

