
A FUNDACI~N DOS MUSE- 
os ECLESIÁSTICOS ESPAÑOIS 

Dende a Idade Media, a 
Institución eclesiástica segue sendo a 
titular dunha parte máis que conside- 
rable do patrimonio cultural español, 
pois un 70% deste pertence a orga- 
nismos de carácter relixioso ou ecle- 
siástico (BOLAÑOS, 388). Estímase 
que a Igrexa é a principal posuidora 
en canto a inmobles, e tal vez a 
segunda en magnitude e calidade 
artística, despois do primeiro posto 
que lle corresponde ó Estado, se nos 
referimqs ós bens de carácter moble 
(GARCIA-ESCUDERO / PENDAS 
GARCÍA, 1 34). 

Será a finais do século XIX 
cando a Igrexa comezará a mostra- 
los seus bens de carácter histórico 
formando museos diocesanos e cate- 
dralicios, principalmente. Unha das 
primeiras en facelo - uníndose á 
longa serie das variadas fundacións 
museísticas que se producen no 
periodo de entre séculos -, vai se-la 
de Cataluña, que crea o Museo 
Diocesano de Tarragona en 1869. 

Sen embargo, non houbo unha 
continuidade neste tipo de funda- 
cións que contribuiran a palia-lo 
expolio do patrimonio eclesiástico, 
polo que no ano 1923 un Real 
Decreto de 9 de xaneiro (declarado 
expresamente vix'ente polo chamado 
Decreto-Ley Callejo, de 9 de agosto 
de 1926) prohibía ás institucións reli- 
xiosas o alleamento de obras artísti- 
cas, históricas ou arqueolóxicas sen a 
autorización previa do Ministerio de 
Gracia y Justicia, institucionalizando 
ó tempo os museos diocesanos, no 
artigo 7, como unha lóxica conse- 
cuencia daquela interdicción. 

Non obstante, ata os anos 
corenta - momento no que a depreda- 
ción do patrimonio (que comezara na 
década anterior) alcanzaba cotas ele- 
vadas - a Igrexa non emprenderá de 

forma máis decidida a apertura públi- 
ca das súas riquezas artísticas. Os 
dous primeiros centros creados foron 
o Museo Catedralicio da Seo de 
Zaragoza, reorganizado en 1940, e o 
Museo Catedralicio de Santiago de 
Compostela, creado en 1943. 

Contribuiron, sen dúbida, ó 
desenvolvemento destes museos, 
entre outros a firma do Concordato 
coa Santa Sede, en 1953, no que se 
decidirá a intervención dunha 
Comisión paritaria Igrexa-Estado na 
vixilancia, conservación e reparación 
das obras de arte propiedade da 
Igrexa. A comezos dos anos setenta, 
o baleiro de servicio ó que se ben 
abocadas moitas parroquias das 
zonas rurais a causa do éxodo ás 
cidades influirá tamén de forma deci- 
siva na concentración destes museos 
nunha zona xeográfica ben delimita- 
da. Pero, ademais, o feito que incidirá 
moi notablemente sobre as funda- 
cións serán as normas de simplicida- 
de ritual e da sagrada liturxia fixadas 
pola constitución 11 do Concilio 
Vaticano 11 (1963). 

O MUSEO CATEDRALICIO 
DE LUGO. 

Pesia a este nome, en realidade 
non existe un Museo Catedralicio de 
Lugo como entidade legal reco ecida, 
e resulta polo tanto impropio utilizar 
esta denominación, se non é para 
referirse, como logo veremos, ó con- 
xunto de bens culturais propiedade 
da Catedral de Lugo, susceptibles de 
se converter en fondos dun museo 
catedralicio. Tampouco non existe tal 
centro como entidade física no senti- 
do en que modernamente entende- 
mos o concepto de museo. 

No conxunto destes bens patri- 
moniais, hai que considerar varias 
clases, dependendo da súa ubicación 
e uso dentro das distintas partes da 
basílica lucense (entre outras, o 

tesouro, o triforio ou as naves laterais 
(LÓPEZ FERREIRO, 4 1-42). Xunto 
á propia arquitectura, ademais das 
representacións iconográficas de 
veneración e do mobiliario e da vai- 
xela de servicio ordinario do culto, 
débense facer consta-las "alhaxas" 
(termo empregado aquí no sentido de 
cousas valiosas, que ti a de antigo), 
que constitúen o Tesouro ou as que se 
empregan nas celebracións e actos 
litúrxicos non de maneira habitual e 
que non forman parte daquel-, ás que 
poderiamos cualificar como unha 
especie de "Reserva da Sacristía". 
Outros "tesouros", tamén de carácter 
histórico-artístico, que complemen- 
tan a moblaxe da Sala Capitular, tales 
como imaxes e representacións ico- 
nográficas da fe cristiá e retratos de 
dignidades eclesiásticas. Tamén é 
obrigado citar outro grupo máis de 
obxectos de carácter arqueolóxico e 
histórico-artístico, integrado sobre 
todo por elementos arquitectónicos e 
por laudas sepulcrais, que permane- 
cen hoxe relegadas sen ubicación 
adecuada no patio do claustro e, por 
fin, outras tantas pezas que ultima- 
mente se abeiran no Museo 
Diocesano (ubicado fundamental- 
mente no triforio, nas torres da 
fachada e nunha ala do claustro- e 
que é a única instalación de certo 
carácter "museístico" que se pode ver 
actualmente na Catedral) (Figs. 1 e 2), 
en calidade de depósitos do Cabido 
catedralicio. 

De todas estas coleccións de 
obxectos, só o Tesouro e a Sala 
Capitular - por posuí-la característica 
da concentración física dos seus 
compoñentes - poderían asumir 
algunha das modalidades comúns da 
visita pública intentadas en certos 
museos similares, aínda que fose cun 
cumprimento mínimo das súas fun- 
ción~. Pois segundo a Lei 8/95 de 30 
de outubro, do Patrimonio Cultural 



de Galicia (Titulo V. Dos museos), a 
apertura ó público é unha condición 
ineludible para poder existir e deno- 
minarse museo (artigo 67) ou ben 
colección visitable (artigo 68). No 
caso desta última categoría, - colec- 
cións que non reúnan tódalas carac- 
terísticas e condicións que constitúen 

. . 
os requisitos necesarios para o seu 
reco ecemento como museo -, a visi- 
ta deberá ser facilitada polos seus 
titulares, cando menos, mediante un 
horario accesible e regular. Así 
mesmo, hai que ter en conta os 
medios humanos que se han encargar 
do desempeño desta función cara 6s 
visitantes. A esta premisa da apertu- 
ra pública hai que engadi-la da nece- 
saria e pertinente montaxe das pezas, 
garan.tindo ademais a súa conserva- 
ción e seguridade nuns niveis ade- 
cuados ás súas propias característi- 
cas. 

De tódolos xeitos, o primeiro 
suposto que dota 6 museo do seu ser 
como tal, é a súa natureza de institu- 
ción pública. A este respecto, os bens 
do patrimonio histórico pertencentes 
á 1grexa católica (máis exactamente, 
ás diversas persoas morais de Dereito 
canónico que actúan como suxeitos 
de dereito no ordenamento civil), ve 
en sendo obxecto, tradicionalmente 
na lexislación espa ola, dun singular 
tratamento xurídico (GARCÍA- 
ESCUDERO I PENDÁS GARCÍA, 
134). No artigo XV do "Acuerdo 
entre el Estado espaíiol y la Santa 
Sede sobre enseñanza y asuntos cul- 
turales'', de 3 de xaneiro de 1979, "la 
Iglesia reitera su voluntad de conti- 
nuar poniendo al servicio de la socie- 
dad su patrimonio histórico, artístico 
y documental y concertará con el 
Estado las bases para hacer efectivos 
el interés común y la colaboración de 
ambas partes ... en el marco del artícu- 
lo 46 de la Constitución". A estes 
efectos, por Orde de 26 de febreiro de 

Fig. 1 

1980, completada por outra de 16 de 
maio de 198 1, designouse a represen- 
tación do Estado na Comisión mixta, 
que se modificou por Orde de 13 de 
xaneiro de 1986 (GARCÍA-ESCU- 
DERO 1 PENDÁS GARCÍA, 136). 

A Lei 16/85 de 25 de xuño, do 
Patrimonio Histórico Español, ocú- 
pase, no seu artigo 28.1, dos bens 
artísticos das institucións eclesiásti- 
cas limitando o uso que se faga deles, 
ó impedi-la súa transmisión e tamén 
a súa cesión, non sendo ó Estado ou 
a entidades de Dereito público ou a 
outras institucións eclesiásticas. De 
igual xeito, o apartado 3 dispón que 
estes bens serán imprescriptibles, sin 
que lles sexa aplicable o disposto no 
artigo 1955 do Código Civil, que 
regula a prescripción dos bens 

Fig. 2 

mobles. 

OS FONDOS DE VALOR 
MUSEOGRÁFICO 

A maioría das pezas que se 
atopan nas distintas dependencias da 
Basílica que se enumeraron anterior- 
mente, foron obxecto dun inventario, 
que realizamos no ano 1992 por 
encargo da Consellería de Cultura da 
Xunta de Galicia. Co fin de darlle 
unha certa coherencia á docurnenta- 
ción elaborada, os obxectos clasificá- 
ronse en diversas seccións: 
Numismática e Medallistica, Pintura, 
Escultura, Ourivería e, por último, 
unha de Varia, que se abriu para 
obxectos de difícil adscripción xené- 
rica ou funcional, ou incluso de 
dubidoso mérito para ser cualificados 



de interese museográfico. 
Referirémonos aquí ás que 

están no Tesouro e na Sala Capitular 
así como a algunha outra que se 
garda na Sala de reserva da Sacristia, 
e nesta mesma dependencia, fóra da 
contemplación pública case na súa 
totalidade, pois soamente habería que 
exceptuar algunhas pertencentes ó 
Tesouro, que se mostran por mor dun Fig 3 

acorde do ~onsello de Fábrica da cristiás. En canto á súa composición, na, tolerado polos visigodos arrianos 
Gitedral naquela Sala Capitular, Pero os antigos e os medievais son moi e estimulada dende o século VII. 
a través dunha porta acristalada sita ó semellantes, e rieles convivían 
lado da que dá acceso á Sala. obxectos que poderían incluirse nas O TESOURO CATEDRALI- 

As Pezas vanse expoñendo Por máis diversas categorías. Con todo, CIO DE LUGO. 
periodos de tempo non determinados predominaban sempre as pezas de 0 Tesouro, unha das partes do 
nin regulamentados. DeSta maneira, carácter litúrxico, ás que se unían edificio basilical xa citadas, non é en 
pódese ¿-icceder súa visualización obxectos que denominariamos curio- realidade unha dependencia arqui- 
dende 0 vestíbulo da Sala Capitular sidades naturais (curiosa naturalia) tectónica e espacial senón un con- 
cando se visita o Museo Diocesano, xunto con outros correspondentes a xunto de bens cunha entidade inde- 
xa que este espacio, ó lado da esca- trofeos e expolios de guerra, pendente que se ubica nunha sala ó 
leira que sobe ó Triforio, inclúese no A grande maioría deles ti an lado da Sacristía. Está formado por 
seu circuito de visita. Nun taboleiro unha natureza relixiosa, posto que varios grupos de obxectos, sendo os 
atópase unha somera información nos tesouros medievais o que define máis significativos os de uso litúrxi- 
das Pezas que se alí se expoñen. En o seu significado é o simbolismo co, sobre todo vaixela (cálices, 
xullo deste ano 2000 eran: 0 brazo- transcendente (na idea de que neste copóns, ostensorios, navetas para 
relicario de San Froilán (Fig.3), un universo todo pertence a Deus) e a incienso, lavatorios, viñateiras, ban- 
copón tardorrenacentista, 0 cáliz protección fronte ó mal. A propósito deixas, crismeiras, campaíñas, cullei- 
coñecido como "de Delgado" (bis~o desta cualidade exorcizadora, quizáis riñas, aras, relicarios, etc). Tamén hai 
de Lugo entre 1561 e 15661, unha sexa a reliquia o compoñente que atributos episcopais (aneis, pectorais 
coros de ouro (do taller madrileño de mellor representa este valor entre e báculos), pezas de xoiería de uso 
Ansorena) coa que 0 pobo de Lugo todos estes obxectos. A estética, sen persoal antigas e modernas (penden- 
coroou canonicamente Vime dos embargo, non ten a penas relevancia tes e colares, colgantes, aneis, etc.), 
0110s Cirandes 0 15 de agosto de no aprecio que se facía destas cousas. complementos de imaxinería (como 
1904 e, por fin, unha pía bautismal de A Idade Media convertirá coroas), algúns obxectos variopintos 
prata agasallo dos duques de Lugo en estes conxuntos en auténticos atesou- como medallas conmemorativas 
record0 da primeira visita do seu fillo ramentos que son signo de poder e de civís de distintos países, épocas e 
Felipe Juan Froilán 0s dias 16 e 17 de influencia. Os tesouros reflectían os materiais relativas a diversos actos e 
xullo de 1999. intereses da comunidade e fisioná- acontecementos, así como medallas 

banse co propio culto. A mesma con- relixiosas, tamén conmemorativas ou 
OS TESOUROS ECLESIÁS- dición de tesouro, é dicir, a acumula- de devoción, e incluso moeda metáli- 

TICOS NA SÚA ORKE ción heteróclita e non sometida a ca e de papel. 
Na Antigüidade clásica 0s pautas de adquisición é a que impón Así pois, O Tesouro consta na 

tesouros eran 0s lugares depositarios as condicións da súa contemplación, actualidade, fundamentalmente, de 
das obras de arte propiedade dos tem- a medio camiño entre o privado e o obxectos de uso litúrxico fabricados 
plos e dos exvotos ofrecidos polos público, en metais preciosos (ouro, prata e 
fieles á divindade. Os actuais tesou- No territorio hispánico, o cos- pedras preciosas e semipreciosas, ver 
ros denotan unha clara ~emivencia tume de facer galanos á Igrexa era un Fig.3) que son froito de encargos de 
dos thesauri medievais das igrexas hábito que se remontaba á lei roma- parte do Cabido ou do Coengo fabri- 



queiro da Catedral, ou ben das 
I doazóns de prelados ou de reis. Unha 

peza singular do Tesouro 6 o cáliz 
doazón do bispo Garcia de 
Vaarnonde do ano 146 1, fabricado en 
Valladolid en prata sobredourada; 
leva as armas episcopais gravadas 
xunto á inscripción, e o nó, en forma 
de torre exagonal de dous corpos con 

Fig. 4 
I arqui os conopiais e figuri as de 
1 

I 
anxos, anodéase de columni as e des- xes do Mosteiro de Moreruela no ano lados, cambiados por outros e inclu- 

1 cansa sobre outro elemento tamén 16 13; as chamadas "aras negras" so vendidos. Ademais, nas variabili- 
exagonal con traba110 de celosía. pola cor da súa brillante pedra, dade da súa composición hai que ter 

l O U ~ ~ O S  cálices destacables pola súa enmarcadas en prata decorada; unha en conta as vicisitudes causadas 
feitura son: un de prata sobredourada delas leva a inscripción: Declaramn polas guerras e outros acontecemen- 
de tdcnica renacentista con motivos [apldarios de la corte el año D 1724 tos, que mermaron as riquezas ou as 
vexetais calados de follas estilizadas ser de preciosa piedra según los tes- trasladaron a outros lugares. 
e entreladas, veneras, @olas e timonios, que están en el archivo de Exemplos daquela perduración témo- 1 coroas de loureiro e cabezas de anxos esta &tu lglesia/esta ara y la de N. los nos cálices de V-onde ou de ! na subcopa, n6 e pk; ou ben o xa cita- S De los ~ ~ ~ p l d e ~ .  Delgado, ou no que foi entregado 
do cáliz de Delgado, bispo de Lugo En canto ás pezas de ourivería, como esmola por Antonio 
entre 1561 e 1566, feito en entre todas elas é digno de mención, Montenegro Freire e Andrade no ano 
~~bredourada e portando as súas pola súa elaboración técnica e os 1719 co desexo expreso, na inscrip- 
m a s ,  de sobria e elegante factura materiais empregados, o pectoral de ción, de que se usase sempre como 
renacentiSta, así Como 0 cáliz de 01.~0 filigrana de ouro con esmeraldas, cáliz; este, bmén de pxata sobredou- 
e esmeraldas que foi doazón do probablemente pertencente 6 século rada, contén motivos vexetais, 
Arcebispo de Santiago Bartolomé XVI pero que se vincula a Frai doseis, palmetas superpostas e OS 
Rajoy o 15 de xullo de 1760, coa súa Plácido Ángel Rey Lemos, bispo que símbolos da Paixón de Cristo. 
Patena en Ouro e culleinfia tamén de ocupou á sede lucense no ano 1920. Outros obxectos pasaron 6 
ouro e esmeralda, para uso do altar Un interesante elemento inte- Tesouro por imposición da nova 
maior, 0% por a h o ,  un que vai grante do Tesouro, pola súa antigüi- liturxia, b seren apartados do seu 
decorado con flores de longos talos e dade e simbolismo, 6 un ferro110 de antigo uso común2 quedando algúns 
numerosas follas caladas, acantos e ferro quizais da etapa mmánica da deles s6 para ser utilizados con oca- 
orlas de pahem,  acios de uvas apli- Catedral e en todo caso de época sión das festividades relixiosas 
cados e f i g m  infantís de bulto, feito medieva), formado por unha figura solemnes. As demais ~~coleccións" 
6 redor do 1820 pola Real Fábrica de antropomorfa núa enriba dun lagarto, (falamos de grupos de pezas, pois o 
Pratería de Martínez. nunha perfecta simbiose de adapta- concepto de colección é alleo 6 de 

Dos reskmtes obxectos da vai- ción forma vertical do útil. tesouro, que máis ben se caracteriza 
xela, convén sinalar aqui tamén: Algunhas destas pezas chega- por ser unha acumulación de bens no 
unha ánfora utilizada na consagra- ron ata hoxe como procedentes da sentido de reserva económica, no que 
ción dos óleos en Semana Santa, coa composición tradicional do Tesouro, o incremento se fai de forma natural), 
súa bandexa e cullerbn, realizada en é dicir, cunha clara perduración no comp6iIense de rnoedas, medallas e 
prata da súa cor e prata sobrdomda, tempo. E necesario facer esta obser- xoias adquiridas mediante doazóns 
con decoración clásica de ac-antos, vación por que moitos dos obxectos dos fíeles feitas 6 Santisimo 
campaífias e &rlmuldas de flores e en USO o distintas kpocas históricas Sacramento, ou á Virxe dos 0110s 
fi-oitos, en estilo romántico; o ían sendo renovados e "restaurados", Grandes ou á Catedral sen máis espe- 
mencionado brazo-relicario de San adquiríndo unha nova apariencia ou cificación~. Hai que destaca-lo lega- 
Froilán, de pmta, que é unha obra tamén reconvertidos con aportes do de Manuel Cobas Carballal, 
baixorrenacentista doada polos mon- dou.tras varias pezas, para seren rega- párroco xubilado de Santiago do 



tarias, vales, anuncios publicitarios, 
etc.), pero que sen embargo hoxendía 
son apreciados polos coleccionistas. 

Ahondando algo máis na súa 
definición, o Tesouro é por si memo 
unha entidade cultural, p i s  non en 
vano veííen sendo considerados os 
tesouros como os antecendentes 
directos dos museos que hoxe coííe- 
cemos. Os obxectos que se reúnen 
nel, non só te en un grande mérito 
histórico-artístico (que os fai merece- 
dores do rango museográfico) senón 
que, como conxunto, o valor históri- 
co do Tesouro resúmese no seu gran 
contido social e na súa significación 
simbólica. 

Neste punto debemos mencio- 
na-lo sentir e o desexo expresado, 
tanto nos medios cultos da cidade 
como nos de ámbito mhis popular, de 

, poder coiiece-los "tesouros" que 
garda a Catedral e que son un maco 
da nosa memoria. A esta manifesta- 
ción débese, en parte, a fórmula adoi- 
tada polo Cabido catedralicio e 
explicada máis enriba, de mostra-lo 
Tesouro parcialmente, cos medios 6 
seu alcance. 

A SALA CAPITULAR 
A Sala Capitular é o lugar 

acostumado para custodiar varios 
obxectos artísticos significativos 
tales como: unha imaxe da Virxe 
Inmaculada en alabastro de cor bran- 
ca, tres retratos, ó óleo, de dignida- 
des eclesiásticas (como o Deán 
Manuel Fernández Varela, da autoría 
de Vicente López), e un pequeno 
tríptico 6 óleo sobre metal, que repre- 

senta a Epifanía. Actualmente, sen 
embargo, dúas pezas desta Sala 
Capitular pasaron a ocupar, non sabe 
mos se só temporalmente, un lugar 
no Museo Diocesano. Trátase dun 
Crucifixo de sobremesa en marfil e 
cuncha, de mediados do século 
XVIII (agora á espera de restaura- 
ción, despois de desprenderse acci- 
dentalmente do pedestal que o sos- 
tiila, -Fig.4-), e dun baixorrelevo de 
alabastro de excelente factura coa 
escena do descendemento correspon- 
dente a un Vía Crucis e que recente- 
mente sufiiu unha restauración. 

O MUSEO DIOCESANO 
O Museo Diocesano expón, 

como procedentes dun depósito do 
Cabido, os relevos e outras imaxes 
(os catro evanxelistas, figuras de 
Adán e Eva, varios amos músicos, 
algúns fiisos con cabezas de bulto e 
numerosos elementos decorativos 
vexetais soltos) que, no seu día, foron 
retirados do retablo maior do escultor 
Cornelis de Holanda, cando foi res- 
taurado. 

A SACRIST~A 
Na Sacristia gárdase a custo- 

dia procesional atribuída tradicional- 
mente ó artífice prateiro Juan de Arfe 
y Villafaile, construída en prata 
sobredourada en data anterior a 1596 
pois neste ano xa consta documental- 
mente a súa existencia; ten forma & 
templete e a súa bóveda está flanque- 
ada por catro campaífías, mentres o 

interior da cúpula recolle o Agnus 
Dei. A custodia foi doazón á Catedral 
do bispo Diego Castejón y Fonseca 
en 1636. 

Nesta dependencia da Catedral 
hai que destacar ademáis un capitel 
en mármore, de estilo románico, de 
curiosa reutilización xa que está ser- 
vindo de soporte á billa dunha pia de 
aseo xa que ten o seu volume oco, de 
maneira serve para unha función adi- 
cional nunca antes pensada (Fig.5). 

O TRIFORIO 
No Triforio permanece, segu- 

ramente procedente da primeira 
fábrica románica da Catedral, un 
fragmento de baixorrelevo en grani- 
to, de finais do século XII e coa 
representación da Anunciación da 
Virxe, na que aínda son visibles 
leves restos de policromía (Fig.6). A 
súa composición permite po ela en 
conexión co obradoiro que pola 
rnesma época traballa na porta norte 
da Catedral e no sartego chamado de 
Santa Froila da Catedral (informa- 
ción facilitada por Dna.Elena Varela 
Arias). 

POSIBILIDADES DE 
INSTALACIÓN DO MUSEO- 
TESOURO CATEDRALICIO 

Dado que a apertura 6 público 
do Museo-Tesouro catedralicio, de 
maneira regular e con tódalas 
garantías, leva aparellados non pou- 
cos problemas económicos elou de 
medios humanos, eediáronse varias 



posibilidades de exposición museísti- 
ca (que non se chegaron a materiali- 
zar) para o Museo-Tesouro catedrali- 
cio e o propio Museo Diocesano, 
antes do traslado deste ó Triforio da 
Catedral no ano 1994. En principio, 
no Proxecto básico de instalación e 
montaxe dun Museo Diocesano e 
Catedralicio na Catedral de Lugo 
(xullo de 1993), redactado por Felipe 
Arias Vilas e María del Carmen 
Sánchez MilZo - por expreso encargo 
da xerarquía eclesiástica lucense e da 
Consellerqia de Cultura á vista do 
traslado, así decidido xa, do Museo 
Diocesano á Catedral - , contemplá- 
base mostrar conxuntamente as dúas 
coleccións, a do Diocesano e a da 
Catedral, nesa única sede e cunha 
instalación museográfica común. 
Máis adiante, en 1999 e no informe 
sobre os Aspectos museológicos y 
museográjcos, elaborado polos mes- 
mos autores para o Plan Director da 
Catedral elaborado polo Arquitecto 
José M" Alonso Montero, propoñian- 
se outras opcións á montaxe destes 
fondos de natureza eclesiástica. Unha 
delas propugnaba manter o Museo 
Diocesano e o Tesouro catedralicio 
como entidades diferentes. Deste 
xeito, o Museo Diocesano permane- 
cería na súa situación topográfica 
actual nos espacios catedralicios, 
pero variando as súas condicións de 
conservación, exposición e funcio- 
namiento global, o que conlevaría á 
súa vez a separación dos fondos de 
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a Sala Capitular cos seus fondos 
propios e, a maiores, con outros sis- 
temas expositivos que permitisen 
albergar e expoñe-las pezas hoxe gar- 
dadas na "Sala de reserva" da 
Sacristía. Outra posibilidade de mon- 
taxe máis titulábase no dito informe 
Un sólo Tesoro-Museo en la 
Catedral, e implicaba o traslado do 
Museo Diocesano a unha sede distin- 
ta do edificio da Catedral, polo que 
na Basílica quedaría unicamente o 
que chamamos Museo-Tesouro cate- 
dralicio, anque debéndose remozar 
tanto a súa conceptualización como 
os seus obxectivos e a súa instalación 
e montaxe, alomenos como colec- 
ción visitable tal como recolle a nor- 
mativa legal vixente. 

Fig. 6 

Sen embargo, ningunha destas 
posibilidades apuntadas se tivo en 
conta ata o momento presente, e o 
acceso á contemplación dos obxectos 
referidos non é sempre posible, máis 
que no reducido horario de apertura ó 
público do Museo Diocesano (nor- 
malmente, de luns a sábado, de 11 a 
13 horas, mentres polas tardes, de 16 
a 18 h., é necesaria cita telefónica 
previa), podendo verse ó mesmo 
tempo, desde a antesala exterior e tal 
como diciamos ó falar do Tesouro, a 
pequena exposición da Sala 
Capitular. 

1989. 
- Piedad GARCÍA-ESCUDERO / 

Beningo PENDÁS GARCÍA, El mevo régi- 
men jurídico del Patrimonio Histórico 
Español, Ministerio de Cultura, Madrid 1986. 

- M" Amelia FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, La ofebrería en [a Catedral 
de Lugo, Servicio de Publicaciones de la 

Diputación Provincial de Lugo, 1997. 
- Antonio LÓPEZ FERREIRO, 

Lecciones de Arqueología Sagrada, Imprenta 
y Encuadernación del Seminario, Santiago de 
Compostela, 1894. 

- Miguel MORÁN / Fernando 
CHECA, El coleccionismo en España, Ed. 
Cátedra, Madrid 1985. 




