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1. INTRODUCCIÓN

A necesidade da intervención arqueolóxica que motivou a elaboración do

presente traballo veu dada pola aplicación da Resolución da Dirección Xeral de

Patrimonio Cultural (Anexo III do Proxecto de Intervención) na que se esixía o

"control arqueolóxico" de todas as remocións de terras levadas a cabo nas obras de

restauración da Igrexa de San Félix de Donís (2 Fase), Cervantes (Lugo).

En cumprimento desta Resolución, a empresa RESCONSA, púxose en contacto

con quen suscribe o presente documento, có fin de desellar a actuación máis axeitada.

Con estas premisas presentamos a continuación o Informe-Memoria Técnica

do control arqueolóxico das obras de restauración da Igrexa Parroquial de San Fiz

de Donis (2' Fase), Cervantes, Lugo, ao abeiro da lexislación vixente (Lei 8/1995, de

30 de octubre, do Patrimonio Cultural de Galicia; Decreto 199/1997, de 10 de xullo,

polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia) e,

baixo a dirección técnica da arquitecto Gloria Trigo Mayor.
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2. LOCALIZACIÓN E DESCRICIÓN DAS OBRAS

A igrexa en cuestión (fig. 2) atópase a uns 500 m. ao oeste da poboación de Donfs

(fig. 1), no municipio de Cervantes, Piornedo; cabeza dunha ampla feligresía, localizada

na vertente NW dos picos da Serra dos Ancares (pis. 1 e 2), circundada polos ríos

Baloria ao norte e o Ser polo sur, ocupando a entrada a unha pequena vaguada a uns 770

m.s.n.m. A súa localización UTM queda reflexada no plano 3.

Fig. 1. Igrexa de Donis coa poboación ao fondo. Vista desde o oeste.

2.1. Descripción das obras.

En termos xerais, o edificio presentaba numerosas patoloxias, entre as que

destacaban as filtracións e as humidades.

Desde esta perspectiva, un dos problemas máis acuciantes constitufano as

numerosas filtracións e humidades.
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A funcionalidade da igrexa víase comprometida polas patoloxfas que sufría. A

grande cantidade de humidade que existía no seu interior facía insalubre a estancia para

os visitantes á mesma. A falta de horizontalidade do chan implicaba un risco de caidas

para os usuarios do templo, e por último, o mal estado de conservación dos enfoscados

facía que existira risco de caidas dos mesmos.

Fig. 2. Igrexa de Donis. Vista desde o sur.

Por outra banda, tamén se pretendeu unha mellora na calidade estética do edificio,

devolvéndolle o seu antigo ornato e lustre xa que presentaba un aspecto moi

deteriorado.

En canto aos aspectos técnicos non cabe dübida que as intervencións realizadas,

tendentes á eliminación das patoloxías que sufría a igrexa, supuseron un freo ao avance

do deterioro que pollía en perigo a continuidade do edificio. A constante entrada de

humidade facía que se deteriorasen os paramentos e as pinturas murais que hai no seu

interior. A renovación dos enfoscados exteriores protexerá a igrexa da entrada de auga a

través deles.
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As patoloxfas máis destacadas eran as manchas de humidade en teitos, paredes e

solos, falta de horizontalidade do pavimento interior, mal estado de conservación das

estructuras de madeira do coro e acceso á torre que facían estos espacios impracticables,

mal estado de conservación dos paramentos exteriores, instalación eléctrica inadecuada

e mal estado de conservación das carpinterías e reixas exteriores.

As manchas de humidade debíanse fundamentalmente á entrada de auga pola

cuberta e polo terreo. A cuberta xa fora restaurada na primeira fase, eliminando polo

tanto a entrada de auga pola parte superior. A entrada de auga a través do terreo

producíase porque a igrexa se atopa en parte enterrada pola cabeceira, xa que parte da

súa planta está escavada na rocha. Esto fai que a igrexa se atope no camirio de baixada

da auga do terreo pola ladeira, coa conseguinte entrada a través do contacto da

edificación co terreo.

O pavimento interior consiste nunha serie de pezas de granito agrupadas en

módulos que conforman antigos enterramentos baixo o chan interior da igrexa. Nalgúns

puntos este pavimento fundiuse probablemente porque se moveron as pezas das tumbas

que as soportaban e pola falta de compactación do material de recheo sobre o que se

asentan.

As actuacións realizadas co fin de eliminar as patoloxías así como para devolverlle

o ornato e funcionalidade ao edificio foron as seguintes:

Co fin de coriecer o estado dos apoios dos pilares interiores realizouse unha cata

ao pé da pilastra esquerda sobre a que se apoia o arco central da cabeceira (pl. 3,

figs. 13 e 14).

- Co fin de minimizar a entrada de auga a través do terreo realizouse unha drenaxe

perimetral da edificación (pl. 3, figs. 9 á 12) na parte en que esta se atopa

enterrada. A realización desta drenaxe consistfu na escavación dunha gabia de

entre 25 e 40 cm. de profundidade e 40 cm. de anchura, e a colocación na súa base
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dun tubo de drenaxe de polietileno corrugado con buratos envolto en material

xeotextil que impida a entrada de finos que poidan tupir estes buratos recubrindo o

tubo en todo o seu perímetro e ata a cota superior do terreo por material filtrante

tipo grava ou canto rodado. É posible que este sistema non elimine totalmente a

entrada de augas ao edificio, xa que a través da rocha na que está encaixada a

cabeceira da igrexa pode entrar auga por fisuras da mesma. Tamén se pode

producir a entrada de auga debido a un sifonamento si é que a auga acada valores

altos de presión, o que é posible dada a altura do terreo existente ladeira arriba por

encima da igrexa. Contra estas posibles entradas de auga o único que se podía

facer era recollelas no interior e conducilas ao exterior, colocando tubos de

drenaxe envoltos en xeotextil e outros tubos colocados en sentido tranversal na

planta da igrexa co fin de recoller as augas que poideran entrar polo sifonamento.

Estes tubos interiores serían dirixidos ata os pés da igrexa onde atravesarían os

muros por debaixo da cota do terreo exterior. Esta última descripción das obras no

interior do edificio non se levaron a cabo (tal e como se tiña previsto nun primeiro

momento), debido á posible afección sobre as tumbas existentes no interior do

edificio.

O pavimento interior presentaba ademáis do fundimento nalgunhas zonas, restos

dun mal encintado na zona de cabaceira que deberá ser eliminado. Por outro lado

presenta un estado xeneralizado de humidade que sería necesario eliminar. Para

elo propúxose desmontar o pavimento previo estudio do mesmo coa realización de

reportaxe fotográfico, debuxo e numerado das pezas para a súa recolocación

exacta. Unha vez desmontado retirariase unha capa de recheo de 30 cms. naqueles

puntos onde non existiran enterramentos co fin de asentar novamente o pavimento

sobre unha capa de grava de 20 cm. e outra de area fina de 10 cm., co fin de evitar

o ascenso da auga por capilaridade. Recolocaríanse as pezas das tumbas que

estivesen descolocadas para o novo apoio do pavimento. As pezas do pavimento

limpiaríanse manualmente e se secarían levándoas ao secadeiro ou in situ con

lámparas microondas previamente á súa recolocación. Existen dúas zonas da

igrexa que non contan con pavimento de pedras; son a capela lateral situada á

esquerda do coro e o porche da entrada. Para este lugar propúxose un pavimento
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similar ao existente con lousas de granito do mesmo espesor e dimesións que as

existentes. O pavimento da sacristía era de madeira e atopábase en moi mal estado

de conservación debido á humidade polo que non parece o material máis adecuado

para un pavimento nun lugar semienterrado. Por elo sustituiuse por un pavimento

de granito similar ao existente no resto da igrexa, sen que elo afectara ao subsolo

durante o seu cambio.

Co fin de non afectar ao subsolo do interior da Igrexa, e polo tanto aos distintos

enterramentos existentes, os técnicos decidiron non realizar esta última fase de

levantamento e reparación das lousas do pavimento, tal e como se tiña previsto no

Proxecto de Intervención, co cal, as obras nas que se realizaron remocións de terra e

quedaron suxeitas ao control arqueolóxico foron unicamente, a gabia perimetral de

drenaxe e a cata ao pé da pilastra esquerda sobre a que se apoia o arco central da

cabeceira, tal e co o se pode ver no Plano 3.
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3. VALORACIÓN CIENTÍFICA

A Igrexa Parroquial de San Félix de Donís está incluida no Inventario Xeral do

Patrimonio Cultural de Galicia, pertencente á arquitectura relixiosa, catalogada nas

Normas Complementarias e Subsidiarias da Provincia de Lugo, no concello de

Cervantes.

Estamos ante unha igrexa rural que, pese a súa inusual estructura, apenas foi

obxecto de estudio, agás o control arqueolóxico realizado durante a primeira fase das

obras de rehabilitación levado a cabo durante o ano 2005 por D. Enrique J. Alcorta

Irastorzal.

Para a súa descripción constructiva seguimos fundamentalmente as informacións

contidas no Inventario de Patrimonio Artístico da provincia de Lugo, Vol I, pax., 304-

305, acompañado dun boceto bastante inexacto da planta.

Según se indicou, trátase dun edificio aislado, situado a uns 500 m. da poboación

(figs. 1 e 2), que se sitúa ao oeste a unha cota próxima aos 875 m.s.n.m.

Destaca polas súas amplas proporcións (pl. 3), duns 23 m. de lonxitude por 16 de

anchura, orientada en sentido leste-oeste, con porche ou anteigrexa columnada polo seu

lado sur.

Básicamente, a estructura da igrexa é de nave principal tripartita (pl. 3) con amplo

corpo central e pequenas naves laterais, máis ancha a meridional, rematada en inusual

cabeceira dobre rectangular alongada que ocupa todo o longo do edificio.

I ALCORTA IRASTORZA, ENRIQUE J.: Informe Valorativo dos traballos de "Control arqueológico de las obras
de rehabilitación de la iglesia parroquial de San Félix de Donís, Cervantes (Lugo)", depositado na Delegación

Provincial de Cultura da Xunta de Galicia no ano 2005.
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O primeiro corpo da nave principal consta dun espacio central cuadrangular, duns

5,5 m. de lado, iluminado por un pequeno ventanal aberto na fachada leste. Esta

habitación, que corresponde ao fondo da nave, atópase franqueada por dúas estancias

auxiliares. A meridional, na planta baixa da torre, que contén na actualidade a pía

bautismal, e a septentrional, que según a tradición, se dedicaba a osario.

A este fondo síguelle o que pode considerarse propiamente como nave major, de

planta rectangular, de 5 m. de anchura por 7 de lonxitude. O acceso ás naves laterais se

realiza a través dun paso de dobre arcada de medio punto apoiada sobre columnas

ochavadas. Na parede da nave meridional ábrese a porta de acceso principal, cara ao

cabildo col umnado.

A cabeceira é dobre e álzase en dúas alturas diferentes, cada unha realzada con

dous grados. O primeiro espacio, con acceso directo desde a nave principal, ten unhas

medidas internas de 11,5 m. de lonxitude, recollendo todo o longo da nave maior, por

uns 2,5 m. de anchura. Os espacios laterais resólvense a maneira de pequenas capelas

con bóveda de cañón perpendicular ao eixo da igrexa. A meridional se ilumina mediante

unha fiestra e na súa parede oriental, a media altura, ábrese un pequeno fornelo de

cabeceira de medio arco. No lado oposto, na pared septentrional obsérvase a entrada á

sacristía moderna e na parede oriental outro fornelo, pero de maior tamaño.

de resaltar que a parede oriental deste segundo espacio é perpendicular ao eixo

da nave, mentras que a da capela sur, atópase levemente xirada cara ao norleste,

seguindo o esquema, igualmente desviado, da cabeceira, o que constitúe unha nova

particularidade desta igrexa. A capela maior, á que se accede por tres novas gradas,

presenta un esquema semellante ao do espazo precedente; isto é, oco central aberto,

onde se atopa instalado o retablo e máis o altar, de cara ao público, e capelas laterais,

con bóveda de cañón transversal, ainda que nesta ocasión máis pequenas e asimétricas

en razón da citada desviación.
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Aos pés da nave lateral sur álzase a torre cuadrangular, con dous corpos, aberto o

superior por catro ocos nos que se atopan instaladas as campás. A súa fábrica é de

sillería de granito, a diferencia do resto, de mampostería con esquinais reforzados

mediante sillares graníticos.

A práctica totalidade do interior estaba adornada con pinturas murais recentes, que

foron eliminadas para rescatar unhas pinturas subxacentes do século XVI. Pasamos

agora a describir2, tanto as pinturas máis recentes como as anteriores.

PINTURAS MURAIS RECENTES

Repartidas polos diversos paramentos da igrexa, existían ata esta restauración

unhas decoracións murais á vista, efectuadas en tonalidades vivas (azul ultramar claro,

gris azulado, mouro, vermello, marelo...), e de época non moi remota, posiblemente

efectuadas a finais do século XIX, ou principios do XX, en estilo moi popular.

Estas decoracións eran basicamente xeométricas, finxindo perpiarios nos piares

e arcos, amais de dous paneis ornamentais con anxos tenantes sobre cornucopias con

flores, en ámbolos dous lados da vouta principal, moi deteriorados; zócalos en damero e

cenefas vexetais completan o panorama decorativo da cabeceira da igrexa.

Todas estas foron eliminadas para rescatar as pinturas subxacentes.

Da mesma época, por tonalidade e técnica, serían os outros restos que se

conservaron, por non atoparse vestixios de policromías anteriores agochadas:

no intradós dos arcos que separan a cabeceira da nave da igrexa,

atopamos un deserio xeométrico, de casetóns sombreados, que crean

a ilusión de artesa invertida,

2 Información proporcionada por Blanca Besteiro García, encargada das obras de restauración do edificio que

estamos a tratar.
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nunha fornela do muro testeiro da sancristía, representouse un Cristo

na Cruz, rodeado dos atributos da súa Paixón,

no muro sur do baptisterio unha escena do Bautismo de Cristo, moi

esvaecida

PINTURAS MURAIS DE 1578

En canto ás decoracións subxacentes atopadas, representan o seguinte

programa iconográfico:

No INTRADÓS DO ARCO TRIUNFAL, existen decoracións compostas por

elementos vexetais estilizados e situados simetricamente nun trazado xeométrico, que

de cando en vez se transforman na silueta dun paxaro.

Na CARA POSTERIOR DO ARCO TRIUNFAL, pódese ver unha banda de roleos

moi estilizados que bordean a arcada, e máis elementos de volutas e formas curvadas de

inspiración vexetal esquematizadas.

No centro do paramento consérvase a metade inferior dun escudo similar ao

que se pode ver na fachada dunha das casas do vilar 3 (fig. 3), cunha cartela inferior na

que se lé:

"ESTAS ARMAS ESTAVAN PVESTAS I FIXADAS EN LA CAPILLA /

MAIOR DE ESTA STA IGLESIA DE DONÍS ASTA PVEDE AVER OCHO O DIEZ /

ANNOS QVE SE DESHICO LA DHA CAPILLA MAIOR PARA SE VOLVER

ALARGAR / I MENDO DE MVOST° I GIL DE MOSTO I EL LIC D° DONÍS SVS

SOBRINO DESCENDIEN / TES POR VARÓN DE LA CASA DE DONÍS

PATRONOS DESTA STA IGLA LAS / MANDARON PONER EN EL PROPIO

LVGAR DONDE ESTAVAN DE ANTIGVO" (fig. 4)

3 Cun caldeiro nun dos seus campos, igual que noutro escudo situado sobre a cariátide representada no piar central do

lado do evanxeo do presbiterio.
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Fig. 3. Escudo nunha casa de Donis.

Fig. 4. Cartela inferior do Arco Triunfal.
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No MURO TESTEIRO DO PRESBITERIO, trabo retábulo renacentista que ata agora

se atopaba alí e foi trasladado ao muro do fondo da nave, atópanse diversas escenas

relacionadas co Xuízo Final:

no rexistro superior, dous anxos trompeteiros da Apocalipse esputan

as almas dos mortos do seu sono eterno para que acudan ao Xuízo,

flanqueando a saeteira4 central;

por debaixo, dúas representacións de San Miguel Arcanxo, príncipe

dos anxos, vencedor de Lucifer, servindo de separación entre o

mundo dos condenados e o dos benaventurados e situado aos pés de

Xesüs: á esquerda, pesando as almas dos resucitados, como

psicopompo que conduce ás ánimas mentres o demo trata de influir

na pesada, e do lado dereito loitando contra os demos, vestido como

guerreiro, con armadura da época, escudo e lanza, que crava nas

fauces do demo, representado coma dragóns con longa cola e

escamas.

sobre a banda de casetóns 5 que se ubica sobre os sillares finxidos de

zócalo, aparece nunha morea de cabezas e bustos de ánimas

resucitando para acudiren á chamada.

Na parte central superior deste paramento, sobre a saeteira, vese unha grilanda

de nubes en forma de arco que recolle as imaxes de dous cativos anxos tenantes, e no

centro, o rostro dun serafín que actúa a xeito de pedía sobre a que se coloca a bola do

mundo na que apoia os seus pés Xesús en Maxestade, xa no paramento curvo da vouta.

Na VOUTA DE CANÓN, represéntase o Xuízo Final, presidido por Xesús en

Maxestade (fig. 5), sentado sobre o arco da vella como alusión cósmica e os pés

apoiados sobre a bola tripartita do mundo e rodeado pola vouta celeste 6 en alusión á

Xerusalén Celeste.

4 No derramo dereito da ventá, insirese unha cativa cartela coa data de execución das pinturas: 1578.

5 Nos dous espazos que flanquean o casetón central aparece de novo a data de execución das pinturas: 1578.

6 Nubes, estrelas, o sol... perdeuse a lúa, que se atoparia na parte caída ou repicada no lado do inferno. Nos ángulos

hai catro figuras mol desdibuxadas que parecen representar os ventos.
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Fig. 5. Xesús presidindo o Xuízo Final.

Está vestido cunha capa abrochada diante do pescozo, que deixa á vista o seu

torso, coa chaga do costado (tamén se ven nesta representación as das mans e as dos

pés). Ten o brazo dereito erguido, en actitude de bendicir; e o brazo esquerdo baixado,

expresando o veredicto coa posición dos seus brazos.

A cada lado da vouta esténdense o Ceo e mailo Inferno. O Ceo ocupa o lado

dereito respecto á figura de Xesús e o Inferno, o esquerdo.

No gran espazo ocupado pola Gloria, ternos pola parte inferior moitos

personaxes en rea, que aparecen de cintura para arriba, nus, e coas mans xuntas en

actitude orante, que son os resucitados que saen das súas tumbas para acudir ao Xuízo

Final.

No seguinte nivel vemos, de esquerda a dereita: as ánimas núas dos xustos

(algún tonsurado, un bispo e un rei entre elas) acudindo para ascender ao Ceo por unhas
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escaleiras, guiados por un anxo. Arriba, espéraos San Pedro (fig. 6), o porteiro, a quen

Deus lle entregou as chaves do Ceo, acollendo aos benaventurados, ás portas do

Paraíso, rodeadas por outros catro trompeteiros.

Fig. 6. San Pedro ás portas do Paraíso.

No mesmo nivel, cara ao muro testeiro, temos un coro feminino de

intercesores, composto por virxes, medio axeonlladas sobre unha neboeira, e

acompañadas por unha miriade de cabezas de serafíns sobre elas. Diante do grupo, a

Virxe María, vestida con túnica rosada e manto azul, a cabeza cuberta, coma

corresponde ás donas casadas, as mans xuntas en actitude de prega, e medio axeonllada

para interceder en favor dos pecadores, como avogada súa.

A continuación, en composición vertical, dous anxos tenantes con atributos da

Paixón de Cristo: a coroa de espirias, a lanza coa esponxa empapada en vinagre...
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O Inferno (fig. 7) sitúase á esquerda de Cristo, na parte inferior dereita do

conxunto.

Fig. 7. Vista xeral do Inferno, na parte inferior dereita do conxunto.

Atópase moi danado, con gran porcentaxe de lagoa, pero no fragmento

conservado podemos ver claramente varios demos en figura de dragón carrexando

ánimas de pecadores, atados polo pescozo (fig. 8), tirando deles polos pelos...
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Fig. 8. Detalle dun Dragón carrexando un pecador.

No estremo dereito do panel (fig. 7), un gran pote colocado sobre madeiros

prendidos está cheo coas ánimas dos condenados vixiadas por dous demos de aspecto

fero. Os réprobos represéntanse como unha morea de cabezas que emerxen entre as

lapas, con rostros inexpresivos, sen xestos de dor nin crispación.

PIAR DO LADO DO EVANXEO DO PRESBITERIO, vese unha figura feminina

espida, cunha especie de volutas vexetais-azas no lugar de brazos, cun coxin con borlas

sobre a cabeza, sobre o que descansa un arquitrabe. Esta cariátide leva o pelo recollido,

e loce pendentes.

Sobre a súa cabeza, no friso do arquitrabe, volvemos atopar por cuarta vez a

data de execución das pinturas : 1578.
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Un pouco máis arriba, un escudo heráldico con campo partido e cortado

xerando nove cantóns, nos que se reparten diversas figuras naturais: nunha delas

volvemos identificar o caldeiro ou pote.

Aparte dos elementos anteriormente mencionados, outro dos elementos singulares

do edificio é a súa distribución en altura, xa que a cabeceira parece encontrarse alzada

sobre un penedo, cunha diferencia de cotas de 3,70 m. entre o punto máis alto,

correspondente ao esquinal norleste da cabeceira e o maís baixo, no esquinal suroeste,

xunto á torre. Esta diferencia é apreciable, sobre todo, polo exterior, dotando ao edificio

dunha extrana apariencia escalonada; aspecto que se ve acrecentado por unha cuberta da

capela maior como uns dous metros por riba da correspondente á nave central. Desta

maneira, a citada cuberta casi alcanza a altura do campanario. Esta diferencia apenas se

aprecia polo interior, horizontalizado como resultado dun recheo. De feito, atópase

fundido ao fondo da nave major.

A inusual planta do templo, enmascarada polos numerosos engadidos e

alteracións, a antedita diferencia de cota, o cabildo situado no seu lateral sur, donde se

reunirían os párrocos das once feligresías sometidas á súa xurisdicción, a advocación a

San Félix, no martiroloxio se constatan ata setenta santos con este nome, xenérico, por

outra parte, para designar aos mártires, levan a pensar nunhas antigas orixes para o

edificio, pero calquier suposición a este respecto debe ser considerada como temperá, xa

que se carece de elementos en canto a súa fundación e de datas de reparacións. Polo

demáis, e como se indicou, o templo, alonxado das rutas xacobeas, apenas foi obxecto

de estudios.

Os datos obtidos durante o control arqueolóxico levado a cabo durante a primeira

fase das obras de rehabilitación da igrexa7, depararon unha serie de conclusións:

- A edificación atópase construida nunha zona a media ladeira de gran pendiente,

7 Ver nota 1.
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polo que para a súa construcción requeriuse dunhas profundas cimentacións

segundo se avanza en sentido leste- oeste.

- Os resultados dos traballos de control arqueolóxico indican a existencia de dúas

fábricas, unha primitiva que comprendería a cabeceira, asentada e encastrada na

rocha e outra, na que se integran añadidos posteriores do século XVIII.

- A planta conservada desta primitiva fábrica parece apuntar cara a unha cronoloxía

temprana que se podería insertar no período asturiano ou prerrománico, sen dar

máis detalles.

- A segunda fase constructiva desta igrexa sería a partir do século XVIII, coa

construcción do osario septentrional, a zona do coro, sacristía e probablemente o

cerco pétreo exterior desaparecido na actualidade.

- En todas as catas realizadas durante a primeira fase, a secuencia estratigráfica

resolvíase cunha única camada de terra de cor marrón solta, pouco compactada,

que a primeira vista parece corresponder a un recheo realizado nun único

momento, co obxectivo de cubrir as altas cimentacións e acadar deste modo unha

cota horizontal de tránsito na parte superior.

- Coa gran pendente da rocha onde se asenta esta igrexa parroquial e a consabida

altura das cimentacións, o forxado interior foi horizontalizado a cota O,

correspondente ao umbral de acceso meridional. Neste sentido, é de suporier que

dita soleira se asente sobre grandes recheos ou, máis hipotéticamente, sobre

algunha estructura constructiva que, no seu caso, podería extenderse baixo o

primeiro tramo da nave maior.

- Tamén é indicativa a ausencia de restos materiais de calquer tipo, a excepción

dalgúns restos óseos humáns soltos, que poideran permitir unha datación, aínda

que fose aproximada, das distintas fases constructivas.
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- De igual modo, durante a primeira fase de traballos arqueolóxicos, tampouco se

detectou ningún elemento que faga pensar nun xacemento anterior.
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4. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA E METODOLOXÍA

4.1. Tipo de intervención.

O tipo de intervención realizada, como xa comentamos na introducción, quedou

especificada na Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Anexo III do

Proxecto de Intervención), consistindo nun "control arqueolóxico" de todas as

remocións de terra.

4.2. Obxectivos.

O obxectivo principal da intervención arqueolóxica foi comprobar a posible

aparición de restos arqueolóxicos nas zonas afectadas polas remocións e dar resposta ás

necesidades derivadas dunha obra destas características. Tratouse polo tanto de

desenvolver unha actividade preventiva, onde a estratexia de traballo tiña como fin

correxir e atenuar o impacto que sobre o patrimonio arqueolóxico poidera supofier a

remoción de terras.

4.3. Plan de traballo.

Desenvolveuse nas seguintes fases:

FASE 1: Documentación previa 

Fase de documentación previa, a realizar durante a fase de replanteo e previo ao

inicio das obras. Os traballos estiveron abocados á recopilación dos datos bibliográficos

existentes relativos á zona, así como a consulta da documentación de archivos. Durante

esta fase, realizouse tamén unha labor de recompilación cartográfica, fundamental tanto

de cara ao traballo de campo como de gabinete.
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FASE 2: Traballo de campo

Nesta fase, os traballos concentráronse no rexistro e documentación, mediante as

fichas de rexistro e planimetrías de todas aquelas evidencias de carácter arqueolóxico

que se poideran producir durante a remoción de terras. Neste senso foi importante a

labor de limpeza e documentación dos perfiles resultantes.

A presencia do arqueólogo a pe de obra limitouse aos momentos nos que se

realizaron remocións de terras. No caso de documentarse algún resto arqueolóxico en

posición primaria, procederíase a comunicar inmediatamente o achado á Delegación

Provincial de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, a fin de que determinase as

medidas a adoptar.

FASE 3: Traballo de gabinete

Nesta fase realizáronse os traballos de gabinete, nos cales se levan a cabo todas

as labores de informatización, procesamento de datos, tratamento dos materiais, xestión

e archivo da meirande parte da información procedente dos traballos de control

arqueolóxico. O procesamento de toda esta información tradúcese na elaboración do

presente Informe-Memoria Técnica.

4.4. Metodoloxia.

A metodoloxía da intervención arqueolóxica quedou definida polos seguintes

puntos:

• Control visual das remocións de terras, as cales foron realizadas de maneira manual,

utilizando ferramenta axeitada de escavación e limpeza.

• Ao non aparecer restos arqueolóxicos en posición primaria, a estratigrafía do terreo

rexistrouse mediante a súa descrición, fotografía e topografía.
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• Se se documentasen restos arqueolóxicos en posición primaria, procederíase a

fotografar e debuxar plantas, perfiles estratigráficos e estructuras (se as houbera).

Os traballos, como xa comentamos, consistiron nun control arqueolóxico

entendido, de acordo co artigo 56.3 da Lei 8/1995, do 30 de Outubro, do Patrimonio

Cultural de Galicia, como "a supervisión por un arqueólogo dun proceso de obras que

poidan afectar un espacio onde se presuma a existencia de restos arqueolóxicos. De

ser así, a administración competente determinará se procede paralizar as obras ou

remocións e ordenar algún tipo de intervención arqueolóxica".

O rexistro estratigráfico realizarouse seguindo os parámetros do método Harris8 ,

co fin de documentar, sempre e cando se necesitou, unha secuencia estratigráfica da

zona. Entendemos por U.E todo elemento que poida individualizarse no proceso de

escavación (capa, zanxa, muro, etc.), como evidencia física dunha acción ou

acontecimento individual na historia dun xacemento.

Segundo esta definición podemos considerar tres tipos básicos de unidades

estratigráficas:

• U.E. positiva: Dotada de volume. Consecuencia dunha

sedimentación de orixe natural ou antrópica. Son depósitos de

materiais como recheos, derrubos...Coriecese co nome xenérico de

"capa". Tamén chamado depósito ou estrato.

• U.E. negativa: Son aquelas Unidades Estratigráficas que a pesar de

non estar constituidas por materia, son observables. Consecuencia

dunha acción natural ou antrópica, non materializada nunha "capa".

Tamén chamado corte. Por exemplo, unha zanxa de muro.

• U.E. construida: Caracterizada por ser o resultado dunha acción

constructiva humana, seguindo un orde, modelo, técnica,

coriecementos...Tamén chamada estructura. Por exemplo: un muro.

8 Harns, E. C.: Principios de estratigrafia arqueológica, Barcelona, 1991.
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Para o tratamento informático utilizáronse os programas de xestión e tratamento

de información de escavación arqueolóxica Proleg MatrixBuilder (Id. Liencia 48725) e

Proleg StratiGraf 3.6 Pro (Id. Licencia 152778). Deste xeito, a investigación

plantexouse utilizando fichas nas que se documentaron as características de cada UE.

mediante o rexistro topográfico, definindo espacialmente cada UE. nos casos en que se

documentaran restos arqueolóxicos en posición primaria.

Todos os achados en posición primaria serían obxecto de rexistro mediante

fotografía e debuxo a escalas 1:20 ou 1:10, e a súa situación sinalada no plano xeral da

obra. Así mesmo, a súa existencia sería comunicada de inmediato aos Servizos

Técnicos de Arqueoloxía da Xunta de Galicia.

A realización de planos, seccións e/ou alzados, resulta fundamental de cara ao

procesamento de toda a información, fundamentalmente neste tipo de obras, onde o

rexistro da información se realiza de forma moi sectorial e selectiva.

Como xa comentamos anteriormente, fixaríanse en plano todas as estructuras

detectadas. Para os planos xerais dos diferentes tramos empregaríase a escala 1:100 e/ou

1:50, ou aquelas máis detalladas que poideran ser facilitadas pola empresa constructora,

unha vez realizado o replanteo de obra. A planta base de contexto ou de cada unidade

estratigráfica ou muraria, así como dos diferentes tipos de seccións, estaría feita a escala

1:20.

O rexistro fotográfico é importante de cara a documentar todos os elementos

antes e despois do paso das obras, e como complemento á representación de planos e

seccións. Para elo recurrimos ao emprego de dous formatos diferentes: a fotografía

convencional, en color e/ou diapositiva, e a fotografía dixital. Esta última resulta de

gran valor, xa que permite dispofter de imáxenes no momento, de xeito que ante a

aparición de calquera imprevisto, pódese visualizar a información no acto, interferindo

o menos posible no desenvolvemento das obras.
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Para a adecuada xestión do material gráfico, fíxose un axeitado inventario de

cada un dos planos e seccións, así como do material fotográfico, que conta cunha ficha

de rexistro individualizada, seguindo o tratamento informático de xestión e tratamento

de información de escavación arqueolóxica Proleg MatrixBuilder (Id. Liencia 48725) e

Proleg StratiGraf 3.6 Pro (Id. Licencia 152778).

4.5. Materiais.

Os materiais arqueolóxicos recuperados durante os traballos de control serían

situados por niveis ou tridimensionalmente en función do seu contexto de aparición. Se

a natureza ou estado de conservación de determinados restos non permitira a súa

conservación in situ, procederíase ao seu levantamento conforme as técnicas habituais

de tratamento do material arqueolóxico e ao seu depósito no lugar que legalmente se

establezca. Todos os materiais serían debidamente rexistrados, para o seu posterior

lavado, siglado e inventario, co fin de seren depositados no Museo que a administración

designe.

Propúxose como sigla para o inventario de materiais a seguinte combinación,

composta de tres elementos:

Código intervención:
SFD

San Félix Donís

Ano de intervención: 07 Ano da intervención

Número de rexistro: - - - do 1 ao número total de pezas

O resultado final a modo de exemplo sería: SFD-07-25. Os tres elementos da

peza número 25, separados por guións.
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5. EQUIPO TÉCNICO

O equipo de traballo estivo composto polo arqueólogo Roberto Bartolomé

Abraira, como Director Técnico do control, e Sonia Rodríguez López como arqueóloga

axudante. Si a intervención o requirise, contemplábase reforzar o equipo de traballo con

máis personal de arqueólogos, restauradores, debuxantes ou auxiliares, notificando tal

incidencia á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

O personal operario necesario para a realización das obras foi facilitado pola

empresa RESCONSA.
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6. COORDINACIÓN E SEGUIMENTO DOS TRABALLOS

Os traballos arqueolóxicos realizados dentro do ámbito deste Proxecto

realizáronse baixo a coordinación dos Técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio

Cultural da Consellería de Cultura e Deporte, de acordo co establecido no artigo 15 0 do

Decreto 199/97, do 10 de Xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na

Comunidade Autóma de Galicia.
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7. RESULTADOS

Os traballos de control arqueolóxico de todas as remocións de terras levadas a

cabo durante as tarefas da segunda fase de restauración da Igrexa de San Féliz de Donís,

foron feitos de xeito discontinuo, primeiro foi realizada a gabia para a drenaxe

perimetral da edificación (pl. 3) na parte en que esta se atopa enterrada, durante o

pasado mes de febreiro.

Fig. 9. Gabia de drenaxe na zona surleste do edificio.

A realización desta drenaxe, como xa comentamos anteriormente, consistfu na

escavación dunha gabia de entre 25 e 40 cm. de profundidade e 40 cm. de anchura (figs.

9 á 12), e a colocación na súa base dun tubo de drenaxe de polietileno corrugado con

buratos envolto en material xeotextil que impida a entrada de finos que poidan tupir

estes buratos recubrindo o tubo en todo o seu perímetro e ata a cota superior do terreo

por material filtrante tipo grava ou canto rodado.
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Durante a realización desta gabia perimetral, feita de modo manual, tan só se

documentaron diferentes bolsadas de recheos contemporáneos compostos por terra

orgánica de cor marrón oscuro, grano groso e cunha baixa compacidade, misturada con

restos de construcción contemporáneos como anacos de ladrillos, plásticos, etc.

Fig. 11. Gabia de drenaxe na zona nor-nororeste do edificio.
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Fig. 12. Gabia de drenaxe na zona oeste do edificio.

Posteriormente, unha vez realizada a drenaxe perimetral do edificio, durante o

pasado mes de abril, acometeuse a segunda remoción de terras levada a cabo durante as

tarefas de restauración do edificio que estamos a tratar, consistente na realización dunha

cata ao pé da pilastra esquerda sobre a que se apoia o arco central da cabeceira (pl. 3),

co fin de coriecer o estado dos apoios dos pilares interiores. As medidas desta cata de

forma cuadrangular, a cal tamén foi realizada de forma manual, foron de 80x80 cm. nos

seus lados e unha profundidade máxima de 80 cm., chegando ao substrato natural (figs.

13 e 14).
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Fig. 13. Cata ao pé da pilastra esquerda sobre a que se apoia o arco central da cabeceira . Desde o sur.

Durante as tarefas de control arqueolóxico levadas a cabo na realización desta

cata, non se localizou ningún resto arqueolóxico, xa fora en posición primaria ou

secundaria, documentándose tan só un depósito homoxéneo de terra de cor marrón

oscura, de grano groso e de baixa compacidade, misturada con escasas pedras de

pequeno tamaño (-10 cm). Ademáis deste depósito, foi localizada a banqueta ou zapata

na que se apoia a pilastra esquerda, realizada a base dunha fiada de pedras de granito

que nalgún caso, como a situada ao noroeste da pilastra, sobrepasa os 40 cm. de

lonxitude en dirección norte-sur. Estas pedras que forman a banqueta ou zapata na que

se apoia a pilastra, están asentadas directamente sobre o substrato natural, que aparece a

uns 80 cm. de profundidade baixo a cota do pavimento actual, que como xa

comentamos anteriormente, está composto por pezas de granito.
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Fig. 14. Cata ao pe da pilastra esquerda sobre a que se apoia o arco central da cabeceira . Desde o norte.

Finalmente, tal e como xa explicamos no apartado adicado á descripción das

obras levadas a cabo durante as tarefas de restauración deste edificio, non se executaron

a totalidade das obras previstas inicialmente no Proxecto de Intervención, consistentes

no levantamento do pavimento composto por pezas de granito, previo estudio do mesmo

coa realización de reportaxe fotográfico, debuxo e numerado das pezas para a súa

recolocación exacta, xa que foi consensuado polos diferentes técnicos, tanto da

administración, como da dirección de obra, co fin de non afectar aos enterramentos

existentes nalgunhas zonas do subsolo do edificio.
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INFORME-MEMORIA TÉCNICA DO CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE

RESTAURACIÓN DA IGREXA DE SAN FÉLIX DE DONÍS (2a FASE), CERVANTES (LUGO).

8. VALORACIÓNS

8.1. Valoracións arqueolóxicas

Durante as tarefas de control arqueolóxico das obras de restauración da Igrexa

de San Félix de Donís (2' Fase), Cervantes (Lugo), non se localizaron nin estructuras

nin restos arqueolóxicos mobles ou inmobles, xa fora en posición primaria ou

secundaria.

Chegouse ao substrato na cata realizada no interior do edificio, ao pé da pilastra

esquerda. Documentamos ademáis, tanto na cata antes mencionada como na gabia

perimetral de drenaxe, diferentes depósitos de recheo, estériles desde un punto de vista

arqueolóxico.

8.1. Valoracións patrimoniais

Cos datos obtidos durante o seguimento das obras, e segundo o establecido no

Proxecto de Intervención, podemos afirmar que as obras de restauración da Igrexa de

San Félix de Donh (2" Fase), Cervantes (Lugo), non afectaron a restos arqueolóxicos

de ningún tipo.

Lugo, 29 de setembro de 2008
O arqueólogo,

Asdo.: Roberto Bartolomé Abraira
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ANEXO I: 

ACTA DE DEPÓSITO DE MATERIAIS



DECLARACIÓN DE DEPÓSITO DE MATERIAIS

De acordo co establecido no Decreto 199/1997 do 10 de xullo no

artigo 12, con respecto ao depósito de materiais, e co fin de dar por rematado o

presente expediente administrativo, adxuntamos a continuación a declaración de

depósito de materiais.

Como xa quedou especificado anteriormente, non foi localizado

material arqueolóxico algún. Como consecuencia é innecesaria a acta de depósito

de materiais, o cal se comunica a efectos de completar a tramitación do presente

expediente.

Lugo, 29 de setembro de 2008

-
Asdo. Roberto Bartolomé Abraira



ANEXO II: 

SÍNTESE DA MEMORIA PARA A SÚA PUBLICACIÓN



Segundo o establecido no decreto 199/1997 do 10 de xullo, no artigo 11, con

respecto as memorias sobre actuacións arqueolóxicas, citase a necesidade de incluir

unha sintese para a súa publicación pola Conselleria de Cultura e Comunicación

Social.

Co fin de dar por rematado o presente expediente administrativo, e dar

cumprimento ao disposto no Decreto Regulador, xúntase a continuación a sintese

da memoria da intervención.

SIN TESE DA MEMORIA 

Título do traballo: "Control arqueolóxico das obras de restauración da Igrexa de San

Félix de Donís (2" Fase), Cervantes (Lugo)".

Código: CD 102A 2007/686-0.

Dirección: Roberto Bartolomé Abraira.

A necesidade da intervención arqueolóxica que motivou a elaboración do presente traballo veu

dada pola aplicación da Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Anexo III do Proxecto de

Intervención) na que se esixía o "control arqueolóxico" de todas as remocións de terras levadas a cabo

nas obras de restauración da Igrexa de San Félix de Donís (2a Fase), Cervantes (Lugo).

En cumprimento desta Resolución, a empresa RESCONSA, púxose en contacto con quen

suscribe o presente documento, có fin de deseñar a actuación máis axeitada.

A igrexa en cuestión atópase a uns 500 m. ao oeste da poboación de Donís, no municipio de

Cervantes, Piornedo; cabeza dunha ampla feligresía, localizada na vertente NW dos picos da Serra dos

Ancares, circundada polos ríos Baloña ao norte e o Ser polo sur, ocupando a entrada a unha pequena

vaguada a uns 770 m.s.n.m.



As actuacións realizadas co fin de eliminar as patoloxías existentes así como para devolverlle o

ornato e funcionalidade ao edificio foron as seguintes:

-	 Co fin de coñecer o estado dos apoios dos pilares interiores realizouse unha cata ao pé da pilastra

esquerda sobre a que se apoia o arco central da cabeceira.

Co fin de minimizar a entrada de auga a través do terreo realizouse unha drenaxe perimetral da

edificación na parte en que esta se atopa enterrada. A realización desta drenaxe consistiu na

escavación dunha gabia de entre 25 e 40 cm. de profundidade e 40 cm. de anchura, e a colocación

na súa base dun tubo de drenaxe de polietileno corrugado con buratos envolto en material xeotextil

que impida a entrada de finos que poidan tupir estes buratos recubrindo o tubo en todo o seu

perímetro e ata a cota superior do terreo por material filtrante tipo grava ou canto rodado. É posible

que este sistema non elimine totalmente a entrada de augas ao edificio, xa que a través da rocha na

que está encaixada a cabeceira da igrexa pode entrar auga por fisuras da mesma. Tamén se pode

producir a entrada de auga debido a un sifonamento si é que a auga acada valores altos de presión,

o que é posible dada a altura do terreo existente ladeira arriba por encima da igrexa. Contra estas

posibles entradas de auga o único que se podía facer era recollelas no interior e conducilas ao

exterior, colocando tubos de drenaxe envoltos en xeotextil e outros tubos colocados en sentido

tranversal na planta da igrexa co fin de recoller as augas que poideran entrar polo sifonamento.

Estes tubos interiores serían dirixidos ata os pés da igrexa onde atravesarían os muros por debaixo

da cota do terreo exterior. Esta última descripción das obras no interior do edificio non se levaron a

cabo (tal e como se tiña previsto nun primeiro momento), debido á posible afección sobre as

tumbas existentes no interior do edificio.

O pavimento interior presentaba ademáis do fundimento nalgunhas zonas, restos dun mal

encintado na zona de cabaceira que deberá ser eliminado. Por outro lado presenta un estado

xeneralizado de humidade que sería necesario eliminar. Para elo propúxose desmontar o pavimento

previo estudio do mesmo coa realización de reportaxe fotográfico, debuxo e numerado das pezas

para a súa recolocación exacta. Unha vez desmontado retiraríase unha capa de recheo de 30 cms.

naqueles puntos onde non existiran enterramentos co fin de asentar novamente o pavimento sobre

unha capa de grava de 20 cm. e outra de area fina de 10 cm., co fin de evitar o ascenso da auga por

capilaridade. Recolocaríanse as pezas das tumbas que estivesen descolocadas para o novo apoio do

pavimento. As pezas do pavimento limpiaríanse manualmente e se secarían levándoas ao secadeiro

ou in situ con lámparas microondas previamente á súa recolocación. Existen dúas zonas da igrexa

que non contan con pavimento de pedras; son a capela lateral situada á esquerda do coro e o porche

da entrada. Para este lugar propúxose un pavimento similar ao existente con lousas de granito do

mesmo espesor e dimesións que as existentes. O pavimento da sacristía era de madeira e atopábase

en moi mal estado de conservación debido á humidade polo que non parece o material máis

adecuado para un pavimento nun lugar semienterrado. Por elo sustituiuse por un pavimento de

granito similar ao existente no resto da igrexa, sen que elo afectara ao subsolo durante o seu



cambio.

Co fin de non afectar ao subsolo do interior da Igrexa, e polo tanto aos distintos enterramentos

existentes, os técnicos decidiron non realizar esta última fase de levantamento e reparación das lousas do

pavimento, tal e como se tiña previsto no Proxecto de Intervención, co cal, as obras nas que se realizaron

remocións de terra e quedaron suxeitas ao control arqueolóxico foron unicamente, a gabia perimetral de

drenaxe e a cata ao pé da pilastra esquerda sobre a que se apoia o arco central da cabece ira.

O equipo de traballo estivo composto polo arqueólogo Roberto Bartolome Abraira, como Director

Técnico do control, e Sonia Rodríguez López como arqueóloga axudante. O personal operario necesario

para a realización das obras foi facilitado pola empresa RESCONSA.

Os traballos de control arqueolóxico de todas as remocións de terras levadas a cabo durante as

tarefas da segunda fase de restauración da Igrexa de San Feliz de Donís, foron feitos de xeito discontinuo,

primeiro foi realizada a gabia para a drenaxe perimetral da edificación na parte en que esta se atopa

enterrada, durante o pasado mes de febreiro. A realización desta drenaxe, como xa comentamos

anteriormente, consistíu na escavación dunha gabia de entre 25 e 40 cm. de profundidade e 40 cm. de

anchura, e a colocación na súa base dun tubo de drenaxe de polietileno corrugado con buratos envolto en

material xeotextil que impida a entrada de finos que poidan tupir estes buratos recubrindo o tubo en todo

o seu perímetro e ata a cota superior do terreo por material filtrante tipo grava ou canto rodado. Durante a

realización desta gabia perimetral, feita de modo manual, tan só se documentaron diferentes bolsadas de

recheos contemporáneos compostos por terra orgánica de cor marrón oscuro, grano groso e cunha baixa

compacidade, misturada con restos de construcción contemporáneos como anacos de ladrillos, plásticos,

etc.

Posteriormente, unha vez realizada a drenaxe perimetral do edificio, durante o pasado mes de

abril, acometeuse a segunda remoción de terras levada a cabo durante as tarefas de restauración do

edificio que estamos a tratar, consistente na realización dunha cata ao pé da pilastra esquerda sobre a que

se apoia o arco central da cabeceira, co fin de coñecer o estado dos apoios dos pilares interiores. As

medidas desta cata de forma cuadrangular, a cal tamén foi realizada de forma manual, foron de 80x80 cm.

nos seus lados e unha profundidade máxima de 80 cm., chegando ao substrato natural.

Durante as tarefas de control arqueolóxico levadas a cabo na realización desta cata, non se

localizou ningún resto arqueolóxico, xa fora en posición primaria ou secundaria, documentándose tan só

un depósito homoxéneo de terra de cor marrón oscura, de grano groso e de baixa compacidade, misturada

con escasas pedras de pequeno tamaño (-10 cm). Ademáis deste depósito, foi localizada a banqueta ou

zapata na que se apoia a pilastra esquerda, realizada a base dunha fiada de pedras de granito que nalgún

caso, como a situada ao noroeste da pilastra, sobrepasa os 40 cm. de lonxitude en dirección norte-sur.

Estas pedras que forman a banqueta ou zapata na que se apoia a pilastra, están asentadas directamente



sobre o substrato natural, que aparece a uns 80 cm. de profundidade baixo a cota do pavimento actual, que

como xa comentamos anteriormente, está composto por pezas de granito.

Durante as tarefas de control arqueolóxico das obras de restauración da Igrexa de San Félix de

Donís (2 Fase), Cervantes (Lugo), non se localizaron nin estructuras nin restos arqueolóxicos mobles

ou inmobles, xa fora en posición primaria ou secundaria.

Chegouse ao substrato na cata realizada no interior do edificio, ao pé da pilastra esquerda.

Documentamos ademáis, tanto na cata antes mencionada como na gabia perimetral de drenaxe, diferentes

depósitos de recheo, estériles desde un punto de vista arqueolóxico.

Cos datos obtidos durante o seguimento das obras, e segundo o establecido no Proxecto de

Intervención, podemos afirmar que as obras de restauración da Igrexa de San Félix de Donis (2 Fase),

Cervantes (Lugo), non afectaron a restos arqueolóxicos de ningún tipo.

Lugo, 29 de setembro de 2008

Asdo. Roberto Bartolomé Abraira.
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ÍNDICE DE PLANOS

1. Situación da poboación de Donis.

2. Plano topográfico da Igrexa e da poboación de San Félix de Donis, a Escala

1:5.000.

3. Planta da Igrexa coa situación das obras realizadas. Escala gráfica.
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