
Santa Eu a a de Bóve
C a l e g o





Enrique Jorge Montenegro Rúo

O monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda é

un exemplar único en todo o Occidente europeo.

Realizado con patróns arquitectónicos e ornamentáis

habituáis no Mediterráneo oriental clásico, o visitante

atoparase diante dunha robusta e orixinal fachada

enriquecida con misteriosos relevos e, unha vez

traspasado o van de acceso baixo o arco de ferradura

posiblemente máis antiqo da Península Ibérica, e mesmo

de toda Europa, sentirase sorprendido ao admirar unhas

pinturas muráis de gran realismo que enchen de cor o

interior do monumento,

O seu descubrimento foi obra de José María Penado,

párroco do lugar, pero non transcendeu ata 1926, unha

vez que a Comisión de Monumentos Histórico-Artísticos de

Lugo chegou a ter coñecemento da súa existencia.

Luis López-Martí dirixiu os traballos de escavación eos que

se recuperou esta xoia do patrimonio cultural de Galicia

para o gozo de toda a sociedade. Para iso, ademáis das

obrigadas tarefas de conservación e restauración, foi

necesaria a construción dunha estrada que facilitase o

acceso ao lugar. Foi declarado Monumento Nacional en

1931 e Ben de Interese Cultural en 1985.

Pero se non hai dúbida en canto ao extraordinario do

descubrimento, outra cousa ben distinta foi determinar

cuestións básicas como cando e para que foi creado.

Paradoxalmente, a medida que avanzaba o proceso de

escavación aumentaban os interrogantes sobre a orixe e

funcionalidade do edificio, aspectos sobre os que se exporían

teorías moi diversas: templo pagan con culto a deuses

pagáns, edificio romano dedicado ao culto Cristian, edificio

romano aproveitado para igrexa priscilianista, edificio

romano dedicado as ninfas e templo visigodo.

Algunhas destas opinións aínda persisten, e mesmo se

complementan se se lie atribúe máis dunha etapa cultura

ao edificio. Este é o caso da tese xeralmente aceptada

dende a década dos cincuenta: un ninfeodoséculo IVd.C,

como centro salutífero dedicado as ninfas ou a calquera

Debuxo do decoración pictórica desaparecida,
pertencente a un dos fragmentos derruidos
da zona central da bóveda. Foi publicado por
HelmutSch/unken 1935.

Fotografío do interior do monumento na que se poden
observar unhas escaleiras de acceso ao espozo soterrado
dende a edificación superior. Foron eliminadas ñas obras
de restauración de fináis dos anos vinte por non
considerarse omináis: «Esta escaleira, polo defectuoso
da colocación dos banzos, faltos por completo de
igualdode nos seus tamaños e alturas, asi como da unión
as paredes que forman o arco mencionado, dan a
impresión dun aditamento posterior ao primitivo edificio».
Sobre o chan atópanse bloques da parte central da
bóveda con motivos pictóricos hoxe desaparecidos. Esta
instantánea foi publicada en 1928 por Luis López-Martí,
responsable dos traba/los arqueolóxicos, na que sínalaba
cunha aspa a localización dunha estela funeraria
reutilizada como chanza.

Sección transversal do alzado do monumento e a
súa planta segundo o proxecto de conservación e
restauración do arquitecto Antonio González Trigo,
acometido nos anos setenta. En cor morada resalíanse
as estruturas de nova obra.
O descoñecemento destas e outras actuacións realizadas
o pasado século provoeou incorreccións no estudo do
monumento. Kecentemente, nun caso de extremo erro,
chegouse a identificar a cámara ¡liante perimetral,
realizada para protexer ao monumento da auga
proveniente do manto freático, como unha estruturo
orixinal romana destinada a servirlles de morada as
aves sacras.



fsíe/o funeraria reutilizada como chanza.

Publicada por Martínez Moras en 1927, cando
aínda non se desentu/lara o interior do
monumento. Con esta fotografía ponse en dúbida
que as columnas situadas xunto ao estanque de
auga se atopen na súa localizarían orixina!, posto
que, como se pode observar, se localizaron en
niveis altos do material de recheo.

Planta da parte soterrada do monumento de Santa Eulalia. Debuxo de
Anxo Rodríguez Paz e Patricia Mañana-Borrazas realizados a partir da Topografía
de Alta Definición realizada no conxunto monumental.

outro deus pagan, posteriormente cristianizado. Sobre

todo despois de que Chamoso Lamas liberase das laxas

de mármore que o cubrían o estanque de auga

localizado no medio da estancia principal. Esta nova

evidencia compleméntase cun fragmento de ara

romana posiblemente depositada como exvoto de

curación que, ademáis, reforzaba a ¡dea de quen vía

nun relevo, local izado na parede norte do atrio de

entrada, dous tol leitos manifestando os seus

padecementos. É tamén de sumo interese a proposta

de Helmut Schlunk, que l ie atribúe unha función

funeraria ao edificio. Este investigador alemán,

ademáis, soubo por en relación algúns dos motivos

presentes ñas pinturas de Bóveda con manifestacións

da arte prerrománica asturiana, reflexo da marcada

influencia do mundo clásico no programa iconográfico

do reino ástur. tamentablemente, como consecuencia

da mala elección dos criterios de conservación e

restauración aplicados nos anos cincuenta e sesenta,

desapareceron os exemplares dun destes motivos

pictóricos que se atopaba distribuido pola área central

da bóveda,

O carácter enigmático do edificio xustifícouse, en boa

parte, como consecuencia da falta de información

sobre as intervencións real izadas no monumento,

especialmente nos anos que seguiron ao seu

descubrimento. Pero no transcurso dos anos son

numerosas as actuacións real izadas e poucos os

resultados publicados, Defeito, so recentemente están

a se d ist inguir estruturas e elementos non onxinais.

Do que non cabe dúbida é que Santa Eulalia de Bóveda

representa unha boa mostra coa que marabillarnos,

unha vez máis, do legado do mundo antigo, evidenciar

o noso compromiso coas xeracións vindeiras para a

súa conservación e un excelente incentivo para seguir

afondando no coñecemento da vida e das inquietudes

dos nosos antepasados.
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