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José MÉNDEZ PÉREZ, Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA e Miguel 
ROMANÍ MARTÍNEZ, El monasterio de San Salvador de Chantada 
(siglos XI-XVI). Historia y documentos, Santiago de Compostela, 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento; Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2016 [Anejo XL de Cuadernos de 
Estudios Gallegos], 829 pp. 

A pesar dos avatares e infortunios polos que viviu ao longo da súa 

historia e polos que parece que aínda terá que pasar nos próximos 
tempos, o antigo mosteiro de San Salvador de Chantada está de 
celebración. O motivo é a edición dos pergamiños relacionados con 
esta institución monástica, saída do prelo no 2016 grazas ao apoio do 
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas — Xunta de Galicia). Calquera interesado 
na historia do mosteiro comprobará que a obra culmina con gran éxito 
unha parte das investigacións realizadas nas últimas décadas por José 
Méndez Pérez, quen, contando nesta ocasión coa colaboración dos 
investigadores Pablo S. Otero Piñeiro Maseda e Miguel Romaní 
Martínez, ofrece á comunidade científica -e tamén ao conxunto da 
sociedade- un rico acervo documental co que non só será posible 
trazar con maior precisión a historia do mosteiro de Chantada e da súa 
contorna inmediata -de especial interese pola súa integración nese 
espazo de gran relevancia histórica e natural como é a chamada 
Ribeira Sacra-, senón tamén a historia de Galicia e das súas dinámicas 
sociais, económicas, relixiosas e patrimoniais. Trátase da publicación 
-co seu correspondente aparato crítico- dun conxunto de máis de 350 
documentos, que abarcan desde 1073 até 158526. Esta parte constitúe o 
groso da monografía (páxs. [173]-759), sendo precedida a edición 

26 A modo de cifras aproximadas estamos falando de 355 entradas 
documentais -ás veces individualízanse os traslados e noutros casos non- que 
corresponden a 2 documentos do século XI, 1 do s. XII, 27 do s. XIII, 114 do 
s. XIV, 144 do s. XV e 105 do s. XVI. Estamos, cabe lembrar, ante a edición 
dos documentos en pergamiño, algúns dos cales -16 casos- apenas son 
rexestados por non conservarse os orixinais e non ser posible a súa edición. 
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documental pola relación de siglas e abreviaturas empregadas (páx. 
[155]), as referencias arquivísticas consultadas (páxs. [157]-163) e a 
exposición dos criterios de transcripción (páxs. [165]-171)27, e seguida 
por un sempre útil índice dos documentos que a conforman (páxs. 
[761]-816). 

Sen podermos entrar nunha valoración detida de verdadeira 
relevancia que ten a publicación destes documentos, cómpre sinalar 
que estamos ante unha colección diplomática que, sen ben os autores 
lamentan en diversas ocasións que chegou a nós moi mermada, pois 
hai varios indicios sobre as perdas documentais sufridas pola 
institución ao longo da dúa historia (páxs. [45]-50), non por iso deixa 
de ser sumamente rica nos datos que aporta e incluso na tipoloxía 
documental que presenta'. Certamente, o groso das informacións 

27 Como historiador do social, interesado fundamentalmente no contido 
informativo da documentación exhumada, non entro a valorar ditas normas. 
De todos modos, é ben sabido que polo momento non existe un acordo de 
mínimos entre filólogos, paleógrafos e historiadores para a conformación 
dunhas posibles normas comúns á hora de afrontar a edición da 
documentación medieval galega. Neste caso, apóstase por manter en gran 
medida a proposta de Manuel Lucas Alvarez -segundo se aclara xa desde o 
principio (páx. 165)-, o que supón unha perspectiva de traballo distinta á 
promovida por outros editores do ámbito filolóxico, especialmente na 
actualidade. Parte desa diferenza de criterios evidéndicase na reseña da obra 
publicada por Ricardo PICHEL GOTÉRREZ en Madrygal. Revista de Estudios 
Gallegos, 19 (2016), páx. 278-281. En todo caso, e como chamada a un máis 
que desexado acordo interdisciplinar, resultan de interese as consideracións 
realizadas polo historiador David VARELA GÓMEZ, "La Transcripción 
Paleográfica de documentos medievales en gallego: Estado de la cuestión y 
necesidad de la Interdisciplinariedad", en M.a Angustias Beas Teruel (coord.), 
Nuevas líneas de investigación en el estudio diacrónico de la lengua 
española. Actas del IX Congreso de la Asociación de Jóvenes Investigadores 
de Historiografia e Historia de la Lengua Española, Palma, Universitat de 
les Illes Balears, 2011, páxs. [83]-93. 
28 Este aspecto xa foi resaltado por Amparo RUBIO MARTÍNEZ na súa 
recesión da obra publicada no Anuario de Estudios Medievales, 47, 2 (2017), 
páxs. 930-931. De todos modos, cómpre recoñecer que tería sido 
especialmente interesante abordar un estudo cuantitativo-cualitativo sobre a 
tipoloxía documental, a cronoloxía e incluso sobre a lingua dos documentos 

teñen que ver coa conformación e xestión dun patrimonio que non 
pode ser asimilable ao de grandes institucións da Galicia medieval 
como San Salvador de Celanova ou Santa María de Sobrado dos 
Monxes. Porén, ¿son esoutros mosteiros os que debemos considerar 
como paradigmáticos da realidade monástica galega? Teño as miñas 
dúbidas. ¿Non serán, pola contra, realidades excepcionais nas súas 
dimensións ou incluso na súa fortuna histórica? Na Galicia pleno e 
baixomedieval proliferaron as institucións bieitas, cistercienses ou 
mendicantes. Porén, moitas delas posiblemente teñan máis que ver co 
caso de Chantada que co das grandes e ricas institucións que teñen 
unha proxección social e económica de moito maior alcance. Por iso, 
recuperar a historia destes mosteiros máis pequenos, pero máis 
numerosos, é unha das grandes tarefas a abordar nos próximos tempos 
por parte da máis que consolidada historiografía monástica galega,. 
Esperemos que así sexa e que se corrixa o esquecemento que ten 
afectado, moi especialmente, aos mosteiros femininos, os cales, como 
poñen de manifesto os autores na primeira parte da obra, coexistiron 
plenamente con outros masculinos en zonas como a Ribeira Sacra 
(páxs. 34-41). 

Pódese sinalar que, nunha colección documental como esta, o 
lector talvez bote en falta a existencia de índices -toponímico e 
onomástico, cando menos-. Terían sido unha utilísima ferramenta de 
consulta, máxime cando moitas veces só é posible clarificar a 
toponimia e microtoponimia mediante a combinación dun 
coñecemento directo das fontes e do territorio actual, que é adquirido 
polos editores deste tipo de obras. Porén, os autores son conscientes 

no epígrafe "El patrimonio documental de San Salvador de Chantada". Neste 
último aspecto estamos falando groso modo de 34 documentos en latín (2 no 
s. XI, 1 no s. XII, 12 no s. XIII, 12 no s. XIV, 4 no s. XV e 3 no s. XVI), 236 
documentos en galego (8 no s. XIII, 83 no s. XIV, 131 no s. XV e 14 no s. 
XVI) e 60 documentos en castelán (5 no s. XIII, 13 no s. XIV, 3 no s. XV e 
39 no s. XVI), entre outros -uns 25 documentos- que poden ser híbridos, 
conter partes diferenciadas en latín, galego e castelán ou que por non se 
conservar non coñecemos a súa lingua. 
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do tema e por iso, tratando de subsanar esta lagoa, a publicación en 
papel é acompañada da edición dixital do libro. Iso facilita as 
consultas, aínda que en modo algún suple as vantaxas que presentan 
os índices para os historiadores, sempre e cando estes non se limiten a 
considerar os índices como recurso único para adentrase directamente 
nos documentos. Ao fin e ao cabo, errare humanum est e facer índices 
supón multiplicar as posibilidades de erro. Tal vez como beneficioso 
desafio intelectual debamos considerar, por tanto, esta inexistencia de 
índices nesta publicación. O importante, pois, é adentrarse nos 
documentos e que os investigadores fagan lecturas críticas dos 
mesmos. 

De feito, é grazas a esa consulta directa e pausada dos 
documentos que os autores consiguen artellar e ofrecer ao lector un 
primeiro estudo histórico sobre a fundación, devir e impacto do 
mosteiro sobre a súa contorna na primeira parte da obra (páxs. [29]-
152, sintetizado en gran medida nas conclusións das páxs. [149]-152). 
Posiblemente moitos botarán de menos un estudo histórico máis 
analítico e achegado aos traballos de historia monástica desenvolvidos 
polos medievalistas galegos desde a década dos setenta do século XX, 
sobre todo no que se refire a un estudo socio-económico dos axentes 
sociais e das relacións de poder que se documentan arredor de 
mosteiros como este. Certamente esa é unha tarefa que queda 
pendente. Pero é preciso recoñecer que agora será máis fácil abordala 
desde a seguridade coa que se pode traballar ao dispoñer fácilmente do 
conxunto de fontes documentais sobre as que artellar a análise 
histórica. De todos modos, a historia do mosteiro non é esquecida, nin 
moito menos. Ao contrario. Os autores non só ofrecen os materiais 
para recuperar a etapa medieval do mosteiro de San Salvador de 
Chantada senón que, a partir desas fontes, reconstrúen solidamente as 
estructuras sobre as que construir o discurso histórico. Encadran o 
mosteiro no seu espazo natural e relixioso, a Ribeira Sacra (páxs. [31]-
43), aproxímanse ao patrimonio documental que chegou até nós (páxs. 
[45]-52) e, a partir de aí, ofrecen unha "visión panorámica" da historia 
do mosteiro: desde as primeiras noticias sobre a fundación e a familia  

dos fundadores para os séculos X e XI (páxs. [53]-60) até a súa 
conversión (progresiva) nun priorato dependente da Observada 
vallisoletana a partir da anexión decretada polo papa Alexandre VI 
(páxs. 87-99). Todo iso sen deixar de preguntarse por cuestións como 
a regra monástica -documentándose só expresamente a filiación bieita 
en 1318- (páxs. 60-65), a organización da comunidade e as Búas 
dependencias (páxs. 65-69) e a relación de abades, en torno aos cales 
son ordenadas as principais informacións documentais nun discurso 
diacrónico que sitúa ao mosteiro de Chantada dentro das lóxicas xerais 
da realidade monástica galega (páxs. 70-87). Finalmente, abórdase o 
estudo do patrimonio monástico (páxs. [101]-147), preocupándose por 
tratar de reconstruir o conxunto de elementos que o compuñan (tercas 
e bens inmobles, rendas, igrexas e xurisdicións) e non tanto polas 
dinámicas, conxunturas e lóxicas relacionais que, cando sexan 
abordadas -a pesar dos condicionantes derivados da existencia de 
importantes lagoas informativas-, confirmarán o impacto e influencia 
do mosteiro na realidade socioeconómica e na paisaxe histórica da 
contorna. Completado este discurso por uns magníficos mapas que 
permiten localizar o patrimonio monástico, non queda senón destacar 
o esforzo realizado polos autores para enriquecer esta colección 
documental coas claves precisas para que calquera investigador e 
interesado no tema -sexa ou non coñecedor doutros traballos previos 
sobre o mosteiro de San Salvador de Chantada- poida adentrarse 
nunha obra que constitúe un venturoso punto de chegada, pero sobre 
todo un magnífico punto de partida para a formulación de novos 
interrogantes sobre a nosa historia medieval e sobre a historia de 
Chantada e do Miño medio en particular. 

En definitiva, a través do estudo histórico (páxs. [29]-152) e 
da colección diplomática (páx. [173]-759), completados coa 
correspondente relación bibliográfica (páxs. [817]-829), esta 
monografía ofrece os materiais e tamén as estruturas históricas básicas 
para avanzar coa máxima solidez na (re)construcción da historia do 
mosteiro de San Salvador de Chantada. Cónstanos que este esforzo 
será continuado, o que, ao final, servirá para recuperar nítidamente a 
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realidade histórica dun monumento medieval, das persoas que o 
promoveron e habitaron e do seu impacto ao longo do tempo na 
paisaxe física, social, económica, relixiosa e de poder no que se 
integrou activamente. 

Esta obra, cómpre destacalo tamén a modo de conclusión, 
únese a outras empresas anteriores destinadas á publicación da 
documentación monástica galega -entre elas a do mosteiro cisterciense 
de Santa María de Oseira, iniciada e impulsada precisamente polo Dr. 
Romaní e cuxo último volume até o momento é da autoría do propio 
Dr. Otero Piñeiro Maseda-, o que supón unha firme aposta por 
continuar e amparar unha liña de traballo que, é preciso advertilo, 
corre o risco de desaparecer no marco dun panorama historiográfico e 
investigador no que teñen difícil acomodo iniciativas ambiciosas deste 
tipo, como ben coñecen os Dres. Pablo Otero e Miguel Romaní, e que, 
salvo afortunadas excepcións como a de José Méndez, non cabe 
pensar que poidan sustentarse e ter continuidade na xenerosidade de 
investigadores a título individual e á marxe da Academia, que 
traballan arreo simplemente por amor e interese polo coñecemento 
histórico'. Paradoxicamente, e como xa ten demostrado o propio José 
Méndez no amplo número de estudos previos que publicou sobre o 
mosteiro de Chantada e a súa documentación -boa mostra dos cales 
están referidos na bibliografía final da obra (páxs. 822-823)-, só é 
posible dar a coñecer con rigurosidade a historia do mosteiro de 
Chantada e rozar moitos erros que se perpetúan sin parar na propia 
historiografía académica sobre o mesmo a través da lectura minuciosa 
e crítica da documentación conservada. Así o evidenciou 
sobradamente nos traballos dedicados a clarificar a identidade dos  

fundadores do mosteiro". Só por isto non queda máis que dar a 
benvida a este traballo e confiar en que iniciativas similares sexan 
apoiadas tanto a nivel institucional como tamén por parte dunha 
comunidade científica que, poderá indicar moitos "peros" e facer 
certeiras matizacións a este tipo de traballos na súa forma ou nos seus 
modos, pero que, a medio e longo prazo, non fai senón beneficiarse 
dos mesmos. ¡Canto debemos os historiadores ao inxente labor 
heurístico desenvolvido durante décadas polos que dedican os seus 
esforzos á transcripción e crítica documental! A nivel persoal, a miña 
máis absoluta gratitude. Por todo isto, creo que con esta publicación 
non só está de celebración o mosteiro de Chantada e as xentes da súa 
contorna, senón tamén a comunidade de investigadores que, desde xa, 
poderemos sacar bo proveito do traballo realizado. 

Miguel García-Fernández 

29 Compartimos a reivindicación dos autores de que "la edición de fuentes 
con rigor científico y metodológico supera cualquier moda historiográfica, y 
lo que se ha dado en calificar como regreso a las fuentes está llamado a 
canalizar —no debería ser de otro modo— nuevas líneas de trabajo y 
perspectivas de estudio que permitan acometer sobre bases sólidas el 
conocimiento del pasado" (páx. 25). 

30 "La familia de San Rosendo en la fundación del monasterio de Chantada", 
Estudios Mindonienses, 23 (2007), páxs. 125-182; e "¿Familiares de San 
Rosendo en la fundación de San Salvador de Chantada? Ero Ordóñez versus 
Ero Fernández», Rudesindus, 3 (2008), páxs. 107-146. 
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