
ATENCIÓN! 

 

XENTE LENDO… ARTE 

 

1º - 2º ESO



IGREXA DE SANTA MARÍA DA PROBA. EXTERIOR (1)  
 

Esta igrexa é de estilo románico e data do século XII, sendo 

probablemente a máis antiga de Valdeorras.  

 

Segundo a tradición na súa construción empregáronse materiais dun 

templo anterior, chamado do Salvador, situado preto do supermercado 

próximo, onde se descubriron xacementos dun poboado de época romana. 

 

Destacamos no exterior: 

 

 Unha ábsida ou cabeceira  de forma rectangular e a antiga entrada cun 

dobre arco de medio punto, de forma semicircular. 

 

 En toda a cornixa, que rodea a igrexa, podemos contar sesenta 

canzorros de distintas formas. 

 

  



IGREXA DE SANTA MARÍA DA PROBA.INTERIOR (1) 

 

Detrás do altar vemos o retablo maior, feito en madeira de castiñeiro durante 

a segunda metade do século XVII.  

Abaixo podemos observar unha Última Cea, na que aparecen os apóstolos 

co seu nome, agás Xudas que non leva o nome e se recoñece pola bolsa de 

diñeiro. 

No lado esquerdo está a Virxe Inmaculada rodeada dos apóstolos. 

No lado dereito aparece a Virxe da Misericordia flanqueada por santos e 

santas. 

No centro hai unha escultura da Virxe da Asunción, feita en madeira 

policromada. 

 

IGREXA DE SANTA MARÍA DA PROBA. INTERIOR (2) 
 

Detrás do retablo observaremos unhas pinturas murais a 

ambos lados dunha ventá. 

Trátase dunha Anunciación, cando o Arcanxo (na dereita) 

anuncia á Virxe (na esquerda) que vai dar a luz a Xesús. 

O Arcanxo está acompañado de San Xulián, mentres que coa 

Virxe atopamos a San Xosé. 

Estas pinturas foron realizadas a principios do século XVI, 

sendo de estilo gótico hispano-flamengo.  

 
  



IGREXA DO MOSTEIRO DE XAGOAZA. EXTERIOR (1)  
 

Estamos no exterior da cabeceira de época románica, construída 

arredor do ano 1200. 

Todo o conxunto é unha ábsida de forma semicircular. 

No centro vemos unha seteira, e dicir, unha xanela ou ventá estreita, 

enmarcada cun dobre arco de medio punto.  

O arco do interior está apoiado en columnas feitas en conglomerado 

vermello, unha rocha propia desta bisbarra. 

Tamén se pode apreciar un capitel que representa o tema de Daniel 

entre os leóns. 

 

IGREXA DO MOSTEIRO DE XAGOAZA. EXTERIOR (2) 

Baixo a cornixa de granito labrado que rodea toda a ábsida sobresaen os 

canzorros, figuras feitas en granito ou conglomerado vermello. 

Estes canzorros representan motivos xeométricos como bolas, modillóns 

e pirámides truncadas; figuras de animais como aves rapaces e cuadrúpedes 

ou animais de catro patas. E, tamén,  figuras humanas espidas que amosan 

claramente o seu sexo. 

 
INTERIOR DA IGREXA DO MOSTEIRO DE XAGOAZA (1) 

 

Estamos ante a interior da ábsida ou cabeceira do templo de época 

románica, en torno ao ano 1200. 

Vemos un dobre arco de medio punto: o arco superior descarga sobre 

piares e o arco inferior sobre medias columnas; a da esquerda ten unha base 

decorada cun animal. 

No centro ábrese unha seteira, unha xanela estreita, enmarcada dentro 

dun arco de medio punto apoiado en columnas lisas con bases dóricas e 

capiteis corintios. 



INTERIOR DA IGREXA DO MOSTEIRO DE XAGOAZA (2) 
 

A decoración, de estilo manierista, fíxose en 1587, con pinturas murais 

ao fresco, e dicir, aplicando as cores sobre unha masa de xeso aínda fresca. 

Podemos destacar: 

 O arco de medio punto que se pintou con motivos vexetais. 

 Enriba do arco, na bóveda hai restos (só as extremidades inferiores) 

dunha figura sentada, que sería Cristo sentado como xuíz supremo, 

tendo a ambos lados anxos con trompetas e estrelas. Representaría o 

Xuízo Final. 

 

 
IGREXA DO MOSTEIRO DE XAGOAZA. INTERIOR (3) 

 

A ambos lados do arco hai dous homes: San Xoán Bautista á 

esquerda, en medio dunha paisaxe con árbores e San Cristovo co neno 

Xesús sobre os ombreiros cruzando un río con peixes e anguías, que ben 

pode ser o Mariñán que pasa ao carón do mosteiro.  

 

Na ventá esquerda está Santa Isabel de Hungría e na ventá da dereita 

está San Bartolomeu. É unha clara referencia ás persoas que financiaron as 

obras, que se chamaban así Bartolomeu e Isabel. 

 




