TOYLOT
CONSERVACION
RESTAURACION

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA
(CONTROL DA l a FASE DE RESTAURACIÓN) NA IGREXA DE
SANTA MARÍA DE SOBRADO
(SOBRADO DOS MONXES - A CORUÑA)
MEMORIA TÉCNICA

Francisco Javier CHAO ÁLVAREZ
C7 2-201
c-

Control arqueolóxico da 1* fase de restauración da iqrexa de Sta. M' de Sobrado en Sobrado dos Monxes, A Coruña.
Memoria Técnica.

0. FICHA TÉCNICA DA OBRA.
0.1. TITULO:
Control arqueolóxico da 1 a fase de restauración da igrexa de
Santa María de Sobrado en Sobrado dos Monxes, A Coruña.
Código:
CJ 102A 2000/362-0
0.2. ENTIDADE PROMOTORA DO PROXECTO ARQUEOLÓXICO:
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Xunta de
Galicia.
0.3.

ENTIDADE CONTRATISTA:

0.4. LOCALIZACIÓN:

Lugar: igrexa de Sta. M a de Sobrado.

Parroquia: Porta
Concello: Sobrado dos Monxes.
Provincia: A Coruña.

0.5. DIRECCIÓN:
Francisco Javier CHAO ÁLVAREZ.

0.6. DATAS DE REALIZACIÓN:
4 de setembro de 2000
20-23 de novembro de 2000
19 de marzo de 2001
0.7. DATA:
26 de marzo de 2001
Asdo. Fco. Javier Chao A.
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Lámina 1: Plano de situación xeográfica.

Control arqueolóxico da 1' fase de restauración da icirexa de Sta. M a de Sobrado en Sobrado dos Monxes, A Coruña.

Memoria Técnica.

1.

CONTEXTO.

Á empresa Tomos Conservación Restauración S.L. foille solicitada a
elaboración e realización dun control arqueolóxico na igrexa de Sta. M a de
Sobrado en Sobrado dos Monxes (A Coruña) por parte do estudio de
arquitectura de D. Francisco José Vidal Pérez con motivo das obras de
restauración deste edificio. No seu momento presentamos o proxecto de
intervención preceptivo e levamos a cabo a obra atendendo ós criterios nel
recollidos (segundo se estipula no Artigo 61 da Leí 8/1995 do 30 de outubro
do patrimonio cultural de Galicia e no Capítulo II, artigo 60 do Decreto
199/1997 do 10 de xullo e publicado no D.O.G. con data do día 6 de agosto
de 1997, polo que se regula a actividade arqueolóxica na comunidade
autónoma de Galicia).
Neste escrito recollemos novamente estes criterios e expoñemos os
resultados acadados. Como xa se anticipaba no proxecto, unifico neste
traballo o informe valorativo inmediato e a memoria técnica do mesmo por
mor das características da obra, de pouca envergadura e que non ofreceu
resultados reseriables.

1.1. CONTEXTO XEOGRÁFICO.

Contexto xeográfico xerall.
A igrexa de Santa María de Sobrado forma parte do destacado
conxunto arquitectónico que conforma o Mosteiro de Sobtrado dos Monxes;
conxunto abacial que da nome ó concello no que está situado.
O término municipal de Sobrado dos Monxes ten unha superficie de
case 123 quilómetros cadrados e unha poboación de menos de 3.000
habitantes. Está situado no ángulo suroriental da provincia de A Coruña,
limitando xa coa provincia de Lugo (ocupa daquela unha parte do sector
1

A preparación gráfica deste traballo correu a cargo
2
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central do territorio galego) e administrativamente forma parte da Comarca de
Melide.

Emprazamento.
As coordenadas xeográficas da súa situación son: 43° 02' 23" de
latitude N e 08° 01' 18" de lonxitude W; sendo as U.T.M. X: 579.750 e Y:
4.676.800. (folla 71/42; mapa da Consellería de Ordenación do Territorio da
Xunta de Galicia, escala orixinal 1:10.000).
En canto ó emprazamento topográfico, a abadía sitúase nunha zona de
pendente moi suave (pequena dorsal entre dous cursos de auga) orientada a
un pequeno val. Esta área, como diciamos, está delimitada polo oeste e polo
sur por dous regatos que chegan a confluir a uns 600 m. ó suroeste do
mosteiro e enlazan co río Tambre, por dúas elevacións ó norte e ó leste, e
pola Lagoa de Sobrado tamén na parte oriental. A súa altitude sobre o nivel
do mar é duns 510 m.

1.2. CONTEXTO HISTÓRICO E ARQUEOLÓXICO.
Aparte dun topónimo Castro e un xacemento castrexo relativamente
cercanos ó mosteiro, tal e como é lóxico supor o elemento máis salientable
do aspecto que estamos a tratar neste capítulo radica no propio conxunto
abacial.
Foi fundado no ano 952 por privilexio fundacional, en favor do
presbítero Sentario, polos condes de Présaras (Hermenexildo e Paterna) como
mosteiro familiar ó cal doaron as súas pertenzas.
O mosteiro comeza unha fase de crecemento e expansión que con
altibaixos durará ata aproximadamente o 1060, ano no que se produce o
abandono total do mesmo; este feito coincide coa súa incorporación ó
patrimonio real que Fernando I fai do edificio debido a bitas coa nobreza
galega que nese momento era partidaria de Bermudo III. Non será ata 1118
cando a raíña Urraca e o seu filio restitúan o mosteiro e as súas posesións á
familia fundadora do mesmo.
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No ano 1142 ternos unha data importante para o desenvolvemento da

abadía de Sobrado xa que é neste ano cando os condes de Trabaaa ceden o

conxunto (edificios e terras) a un grupo de monxes do cister dirixidos polo
abade Pedro. En 1143 os frades tornan posesión e en 1150 comézase a
construcción da igrexa (con planos do arquitecto Alberte, fomado en
Clairbaux e enviado polo propio fundador da orde cisterciense). Hai que
destacar que non se coñece con seguridade corno era orixinariamente este
templo xa que empeza a ser reformado dende finais do século XV; de feito da
fábrica medieval tan só queda a capela de S. Xoán, chamada dos Ordóñez,
cunha cronoloxía de arredor do ano 1230).
A finais do século XV, en concreto no ano 1498, o mosteiro pasa a
incorporarse, mediante unha bula do papa Alexandro VI, á congregación de
Valladolid. Esto supón que por primeira vez un mosteiro galego forma parte
do programa de Reforma Monasterial promovido polos Reis Católicos. Durante
o seguinte século XVI prodúcese un aumento do número de monxes,
edifícanse novos claustros e unha igrexa nova. Así entre 1569 e 1672
constrúese a sacristía (proxectada por Juan de Herrera) no lugar que
ocupaban as capelas medievais situads no transepto sur.
Segundo o Cronicón do padre Carbajo (1770), en 1620 comeza o

derrubo da igrexa primixenia, iniciándose a construcción da nova en torno ó

ano 1650 baixo a dirección arquitectónica de Pedro de Monteagudo. A capela
do Rosario, tamén deseñada por Monteagudo, convírtese na primeira capela
barroca galega. A nova igrexa remátase entre 1707 e 1710.
O século XIX supón para o mostiro unha nova etapa, neste caso moi
negativa, xa que sufre a invasión das tropas francesas, a guerra carlista e,
sobre todo, un proceso de abandono, ruina, expolio e destrucción (mesmo se
dinamita o claustro do século XVII) como consecuencia do decreto de
Desamortización de 1835. Non será ata 1954, ano no que a Mitra
Compostelana propietaria nese momento do conxunto abacial e que o cede
de novo ó Cister, cando comecen as primeiras obras de restauración de duran
ata hoxe.

1.3. CARACTERIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Dadas as especiais características historicas, arquitectónicas e artísticas
do conxunto monacal de Sobrado dos Monxes no ano 1931 no Boletín Oficial
4
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de/Estado do 4 de xuño publicase un decreto de data do 3 de xuño mediante

o que quedaba declarado como bien de interés cultural con catergoría de
monumento histórico artístico.
Sen embargo, na declaración citada, non se facía mención ningunha ó
contorno. Non será así ata que a Comisión Territorial do Patrimonio Histórico
Galego de A Coruña, en xuntanza do 22 de setembro de 1997 adopete un
acordo favorable á solicitude de informe sobre a delimitación do entorno do

mosteiro de Sobrado dos Monxes, segundo a documentación enviada pola
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.
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ESTRUCTURA DA OBRA.

2.1. A OBRA DE CONSTRUCCIÓN2.
Tal e como sinalabamos ó remate do punto 1.2., logo da case
destrucción do mosteiro, no ano 1954 inícianse as primeiras obras de
restauración no monumento. Obras que neste momento aínda continúan e
que, no caso que estamos a tratar neste proxecto arqueolóxico, afectaron a
igrexa de Santa María.

Nunha primeira fase, a que nos ocupa, estaba previsto levar a cabo
unha serie de traballos moi necesarios tendentes á recuperación, mantemento

e posta en valor dos elementos arquitectónicos do templo. Non entraremos
a detallar todo ese conxunto de obras e remitímonos para elo ó proxecto de
restauración citado; pero si irnos prestar atención a aquelas que afectan dun
xeito directo ó control arqueolóxico por levar implícita a súa execución algún
movemento de terras.

Neste senso, dos traballos que estaban previstos os que esixian unha
cautela eran dous:

e

Realización de drenaxes abertos na fachada norte e rede
de recollida de pluviais coas súas correspondentes arquetas.
Para as drenaxes estaba previsto instalar unha serie de
prefabricados de formigón de 87 cm. de ancho e 140 cm. de
altura que se apoiarían sobre unha soleira de 10 cm. de grosor
feita co mesmo material e asentada á súa vez sobre un
encachado de grava de 15 cm. O obxectivo era crear unha
cámara bufa que mellorase as condicións higroscópicas dos
muros xerando unha ventilación na súa parte inferior que co
tempo axudaría ó seu secado e impediría a ascensión de auga
por capilaridade a través dos paramentos.

2

A base cartográfica e os diferentes datos e características técnicas da obra de

restauración están tirados do Proyecto básico y de ejecución de la primera fase de Restauración de
la Iglesia de Santa María de Sobrado (Sobrado dos Monxes - A Coruña) asinado polo arquitecto D.
Francisco José Vidal Pérez.
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Por motivos técnicos derivados do estado das cimentacións dos muros

esta estructura non puido realizarse tal e como fora concebida e modificouse
pasando a concretarse nunha gabia perimetral separada do muro, illada a
través de fibras e canalizada con tubería de pvc.

e

Illamento e impermeabilización dos chans das capelas do
Rosario, de S. Xoán (ou dos Ordóñez) e sacristía do século XVI.
Para facelo estaba previsto manter o pavimentado actual de
grandes lousas de granito pero meténdolles por debaixo unha
capa de morteiro de cal duns 5 cm. de gordo para o seu
asentado e por debaixo desta capa un illamento frotante feito
con unha lámina impermeable doutros 5 cm. de grosor.
Neste caso, tampouco se realizou a obra prevista e tan só se efectuou
unha comprobación do estado das lousas do chan e o seu grao de humidade.

2.2. OBXECTIVOS DA INTERVENCIÓN ARGUEOLÓXICA.
Como xa dixemos anteriormente, a Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta
de Galicia acordou realizar unha serie de traballos de restauración e mellora
da igrexa de Santa María no mosteiro de Sobrado dos Monxes (A Coruña).
Tendo en conta que este conxunto arquitectónico está catalogado como B.I.C.
e ten un entorno delimitado para a súa protección, a propia Dirección Xeral
estableceu a obrigatoriedade de realizar unha intervención arqueolóxica, neste
caso un control de remoción de terras, nas zonas que fose necesario e baixo
a dirección dun técnico arqueólogo.
O modelo de actuación proposto neste proxecto foi unicamente a
inspección visual detallada das terras remexidas e daquela foi considerado tan
só un traballo de avaliación da potencialidade arqueolóxica das zonas
afectadas. Tratábase de comprobar se existía algún tipo de resto material ou
estructural de interese arqueolóxico que se vise afectado polos traballos
previstos e neste caso, valorar a necesidade de deter o seu desenvolvemento
para garantir a súa correcta documentación.
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2.3. EQUIPO TÉCNICO.
A composición do equipo técnico e persoal participante nos traballos
foi a seguinte:
-

Un técnico arqueólogo, director da intervención:
Francisco Javier Chao Álvarez.

Os traballos propiamente esixidos pola obra de restauración foron
realizados por persoas da empresa constructora adxudicataria do proxecto e
ó non ter aparecido ningún resto nin indicio de carácter arqueolóxico non foi
necesaria a participación de outros técnicos nin axudantes especializados.

2.4. EQUIPO MATERIAL.
O equipo material utilizado foi mínimo e tan só o derivado da
necesidade de rexistro do propio desenvolvemento da obra.
Para o rexistro fotográfico empregamos película en cor para positivado
en papel.
A cartografía empregada foi a da propia empresa constructora: planos
a escalas orixinais de 1:2.000 (de situación); 1:200, 1:100 e 1:50 (de obra).
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3.

TRABALLOS E METODOLOXiA.

As zonas afectadas pola cautela arqueolóxica foron aquelas nas que se
fixo algún tipo de remoción de terras. Inicialmente estaba previsto que fose
a parte perimetral do exterior da igresa e o interior de tres das súas capelas;
sen embargo, por motivos técnicos da obra e das características do edificio
finalmente actuouse tan só no exterior.

3.1. A INTERVENCIÓN.

Perímetro exterior da igrexa.
O obxectivo das obras arquitectónicas nesta parte era, tal e como xa
explicamos no apartado correspondente, ¡llar os muros da igrexa por medio
dunha cámara de ventilación realizada 6 pé deles que evitase a filtración da
auga e eliminase progresivamente a humidade interna do propio muro.
Con este obxectivo os traballos empezaron o día 4 de setembro de
2000. Comezouse a realizar a escavación da gabia na parte exterior da capela
de San Xoán. A cimentación do muro apareceu inmediatamente por debaixo
da capa vexetal do terreo e apoiada directamente no substrato arxiloso sen
ningún tipo de zapata nin reforzo. Realizáronse tres escavacións máis en
puntos espallados ó longo do muro, unha á altura da capela do Rosario e as
outras dúas no lateral da nave da igrexa, para comprobar se este mesmo tipo
de apoio se daba en tódo-los casos. Finalmente confirmouse que en todos
estes sitios aparecía o muro apoiado directamente sobre do substrato e sen
ningún tipo de reforzo na súa cimentación. Esta circunstancia obrigou a parar
o traballo pola imposibilidade de levar a cabo a estructura de drenaxe prevista
ante o grave risco que supuña furar por debaixo do propio apoio do muro.
A solución técnica adoptada foi a de separar a drenaxe do muro e
canalizar a auga a través dunha tubería. Deste xeito o día 20 de novembro
retomáronse os traballos. Novamente empezouse a obra na parte exterior da
capela de S. Xoán. %ose unha gabia todo ó longo do perímetro da cabeceira
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da igrexa separada do muro entre uns 0.75 m. na parte máis próxima e algo

máis de 3 m. na máis distante. As medidas desta gabia foron de 0.5 m. de
ancho por unha fondura variable de arredor dos 0.6 m. Entre ela e o muro
rebaixouse moi lixeiramente o terreo de modo que descorrese cara a drenaxe
e non hacia o interior da igrexa. Finalmente estaba previsto recubrir esta zona
de separación con unha serie de fibras ¡llantes que facilitasen a drenaxe e
impedisen a entrada da humidade cara o muros.
Por motivos novamente derivados das esixencias infraestructurais da
obra de restauración os traballos paráronse o día 23 de novembro quedando
por facer todo o lateral da nave da igrexa.
Finalmente, para rematar esta parte que faltaba empezouse o día 19 de
marzo de 2001 e completouse a gabia neste mesmo día.
Os traballos de escavación fixéronse case por enteiro por medio dunha
máquina escavadora de pequeno tamaño e tan só se fixeron manualmente
nalgunhas esquinas puntuais onde a máquina no tiña acceso.
O control foi unicamente visual e non fixen nigún tipo de limpeza
específica nin cribado das terras porque dende o principio resultou evidente
a ausencia de restos de interese.

Interior da igrexa. Capela do Rosario.
Os traballos de illamento do chan das dúas capelas e da sacristía non
chegaron a realizarse porque foron considerados innecesarios.
O día 20 de novembro, ó mesmo tempo que se iniciou a escavación da
gabia exterior, no interior da capela do Rosario levantaron manualmente tres
lousas do chan en puntos espallados. Debaixo delas apareceu unha
importante camada de area gorda dunhs 0.15 m. de espesor. Tras comprobar
que estaba compretamente seca e que non existían indicios de filtracións de

humidade dende o substrato desbotaron a idea de illar e impermeabilizar os
enlousados do chan. Daquela, non se retirou ningunha pedra máis nesta
capela e nin sequera se comprobaron as outras dúas.

Neste caso o control foi realmente innecesario posto que non houbo
remoción ningunha do terreo por debaixo dos pavimentos. Tan só se tomou
unha pequena mostra da area existente nos tres hocos deixados polas lousas
sacadas na capela do Rosario.
10
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3.2. REXISTRO.
Posto que non apareceu ningún tipo de resto o rexistro efectuado foi
unicamente a través de fotografías da obra e do desenvolvemento dos
traballos. Como complemento sinalei nos planos de detalle o trazado da gabia.
As claves para a súa interpretación son as seguintes:

Cor vermello --,-.
Cor verde
Cor azul
-----,_
Cor negro
Cor marelo .

04.09.00
20.11.00
21.11.00
22.11.00
19.03.01

comprobación de cimentacións perimetrais.
comprobación de cimentacións do solo.
tramo de gabia.
tramo de gabia.
tramo de gabia.
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DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOXÍA
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RESULTADOS DA INTERVENCIÓN.

Como xa anticipei ó longo do escrito, non apareceu resto ningún que
tivese un mínimo interese arqueolóxico.
Na zona exterior da igrexa o chan presenta unha capa moi delgada de
terra vexetal disposta directamente sobre o substrato natural do terreo. Este
está formado por un material principalmente arxiloso, moi compactado e
dunha cor marela moi intensa. En zonas puntuais existían estructuras de
desaugue e conduccións eléctricas vellas que foron levantadas parcialmente
coa actual obra. Nestes casos existía un lixeiro recheo entre a capa vexetal
superficial e o substrato formado por gravas e area utilizados como morteiro
no momento de facer as canalizacións mencionadas.
Todo ó longo do lateral da nave principal da igrexa aparece unha capa
de rebo formado por tellas procedentes do antigo teito e algunha pedra de
cantería espallada polo medio. Neste caso a súa presencia débese tanto á
propia deposición acontecida polo estado ruinoso do edificio como a ben
seguro por mor dos traballos de descascallo realizados nas primeiras
restauracións levadas a cabo. A gabia realizouse coma no resto do perímetro
separada arredor de 1 m. da parede da igrexa e coincidiu casualmente con
unha canalización anterior que actualmente estaba sen utilizar.
No interior da igrexa tan só puidemos documentar a existencia da
mencionada capa de area por debaixo dos enlousados do chan.
Descoñecemos as características do terreo nesta zona pero atendendo á
mínima remoción efectuada nas tomas de mostras semella que esta camada
está depositada directamente encima do substrato natural sen ningún tipo de
recheo intermedio.
O únicos elementos destacables aparecidos foron duas pedras de
granito que presentan un rebaixe a modo de canle e que sen dúbida formaron
parte dalgunha conducción de desaugue. A xulgar pola zona onde apareceron,
unha preto da cabeceira da igrexa e a outra xusto na esquina da fachada, e
pola súa forma, igual ós remates dos desaugues actuais do teito do edificio,
semella que proceden precisamente daquí e que se desplomaron durante o
abandono sufrido pola igrexa e debido ó seu estado ruinoso. Pedras do
mesmo tipo ca estas e outras claramente pertencentes ó monumento
atópanse tamén diante do muiño do mosteiro, xusto ó pé do rego onde remata
a gabia perimetral de drenaxe.
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5.

VALORACIÓN DOS RESULTADOS.

O máis destacable dende un punto de vista arqueolóxico é a total
ausencia de indicios de interese vencellados ó monumento, agás as
mencionadas pedras de orixe arquitectónica. É. posible que non quedasen

restos evidentes derivados da súa construcción ou utilización ó longo dos
anos ou ben que a escasa incidencia das obras sobre o seu entorno non
permitise localizalos. De feito todo ó longo do lateral da igrexa e nunha parte

pola zona da cabeceira a gabia actual realizouse sobre outra anterior, sobre
a terra de recheo desta conducción antiga.

De calquera xeito hai que destacar unha circunstancia referida
precisamente a este entorno e á ubicación do monumento que poder-la tamén
explicar esta ausencia significativa.
Puntualmente o mosteiro está construido nunha zona de suave
pendente e sen embargo o terreo

na

parte afectada polas obras presenta unha

forma case completamente plana. Semella que durante a súa construcción ou
en reformas posteriores foi realizada unha nivelación do espacio onde se ía
construir de xeito que se escavou en toda a zona norte do mosteiro e se fixo
rasante no lado oposto. Esto explicaría a presencia superficial do substrato e
posiblemente tamén a ausencia de restos materiais significativos.
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Control arqueolóxico da 1 fase de restauración da igrexa de Sta. M a de Sobrado en Sobrado dos Monxes, A Coruña.

Memoria Técnica.

6.

APENDICE FOTOGRÁFICO.
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Control anaueolóxico da 1 fase de restauración da içirexa de Sta. M' de Sobrado en Sobrado dos Monxes, A Coruña.

Memoria Técnica.

Detalle da cimentación do muro na

capela de S. Xoán.

Traballos nunha das escavacións para controlar o estado da cimentación dos
muro da igrexa.
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Control arqueolóxico da 1 a fase de restauración da igrexa de Sta. W de Sobrado en Sobrado dos Monxes, A Coruña.

Memoria Técnica.

Gabia rematada coa tubería de drenaxe xa colocada.

Detalle do substrato arxiloso do terreo.
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Control

arqueolóxico

da

1a

fase de restauración da

iqrexa

de Sta.

Traballos da máquina escavadora

17

IV1* de

Sobrado en Sobrado dos

na zona da

cabeceira

Monxes,

da

A Coruña,

Memoria Técnica.

igrexa.

Control arqueolóxico da 1 a fase de restauración da iqrexa de Sta. M a de Sobrado en Sobrado dos Monxes, A Coruña.

Memoria Técnica.

lmaxe da pedra coa canle para desaugue.

Detalle da

antiga canalización aparecida no lateral da igrexa.
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Control arqueolóxico da 1 fase de restauración da iqrexa de Sta. M a de Sobrado en Sobrado dos Monxes, A Coruña.

Memoria Técnica.

Estado final do perímetro unha vez rematadas as obras
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