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As primeiras noticias do monumento datan de 1926, ano no que se fai

público o achado dunha estancia abovedada subterránea, con espléndidas

pinturas murais, nun arredado lugar da contorna de Lugo, concretamente

embaixo do adro da igrexa parroquial de Santa Eulalia de Bóveda de Mera.

José María Penado, párroco do lugar, logrou acceder ao espazo onde a

tradición situaba outra igrexa por baixo da actual, construída no último terzo

do século XVIII. Tras confirmar, mediante a lectura dos libros de fábrica da

igrexa, que podería atopala debaixo do adro, escavou un burato de máis

de dous metros de fondo ata dar cun pequeno oco que lle facilitou o acceso

a un tobo, de aproximadamente un metro de ancho por seis e medio de

longo, conformado por un arranque de bóveda.

A súa sorpresa debeu ser moi grande cando, á par que ía adaptando a súa

visión ao escuro do lugar, ía recoñecendo as formas e as cores de diferentes

tipos de aves, pintadas entre diversos motivos vexetais que cubrían por

completo o paramento abovedado.

Mais, na realidade, estes feitos tiñan pasado anos atrás, arredor de 1914, e

non transcenderon ata que a Comisión Provincial deMonumentos Histórico-

Artísticos de Lugo tivo coñecemento deles.

Guiados polo daquela presidente da Deputación Provincial,

Vitoriano Sánchez Latas, o vinte de xuño de 1926, Luis López-Martí,

vogal da Comisión e director do Museo Diocesano, acompañado de

Ricardo García Puig, arquitecto provincial, lograron visitar por vez primeira

tan significativas ruínas, onde realizaron os primeiros traballos de

documentación dos restos atopados, co apoio de planos e fotografías.

Conscientes de que este achado se trataba dun espectacular

acontecemento, non demoraron máis tempo en dalo a coñecer. Días

despois, o propio López-Martí escribe un pormenorizado artigo sobre o

descubrimento para a revista viguesaVida Gallega, pero non sería publicado ata

o mes de novembro. A Real Academia Galega foi quen comunicou a primeira

noticia, incluíndo unha recensión no seu Boletín de setembro de 1926.

PARA SABER MÁIS:
(1926): “Arte cristiano en Galicia. Un notabilísimo descubrimiento”, Boletín de la Real
Academia Gallega, t. XVI, n.º 186, pp. 151-152, A Coruña.
López-Martí Castillo, Luis (1926): “Descubrimiento de una bóveda subterránea: Hallazgo
importante”, Vida Gallega, n.º 322, 10 de noviembre, 2 p., s/p, Vigo.
Montenegro Rúa, Enrique Jorge (2006): “Santa Eulalia de Bóveda: dos aniversarios y un
cumpleaños: Ochenta años de bibliografía sobre el monumento lucense”, Croa, n.º 16, pp.
43-66, Lugo.Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

O MONUMENTO DE
SANTA EULALIA DE BÓVEDA,

SÍNTESE DA SÚA
HISTORIA COÑECIDA
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A ventá esquerda, ou lateral sur, nunha fotografía
publicada en Vida Galega para dar a coñecer o achado.

Era descrita como a “entrada a la galería milenaria
descubierta recientemente”.

O descubrimento



Vista a calidade dos achados, a Comisión Provincial de Monumentos

Histórico-Artísticos de Lugo actuou con dilixencia e realizou unha primeira

achega económica para comezar os traballos de desentullo que permitisen

valorar convenientemente a importancia do descubrimento e informar na

Xunta Superior de Escavacións en Madrid.

Luis López-Martí foi designado director das escavacións, quen contou coa

colaboración do arquitecto Ricardo García Puig como director técnico e co

propio párroco José María Penado como encargado das obras.

Un longo muro illaba o estreito recinto descuberto polo párroco do resto da

estancia. O muro non era orixinal e tiña a función de termar dunha parte do

teitume abovedado, xa que a súa zona central colapsara. Por motivos de

seguranza, mantiveron o devandito muro ata non desentullar por completo o

interior da edificación, podendo así avaliar os riscos do seu desmantelamento.

Entre os restos da derruba destacan a extracción de fragmentos de fustes de

columna marmórea, anacos de arcadas e multitude de pezas destruídas de

mármore, moitas delas con decoración en relevo e, por suposto, abundancia

de fragmentos de recebo con pinturas.

Axiña, tras un desentullo parcial do interior, observan que se atopan diante

dunha estancia cunha planta dividida lonxitudinalmente en tres espazos

separados por arcadas. O central era o máis amplo e os laterais apenas

chegaban ao metro de ancho. Todo o interior estaría cuberto por unha

bóveda demedio punto cunha rica decoración pictórica na que se reflectiría

tamén esta división estrutural: representación de aves entre motivos

vexetais e florais nos espazos laterais, xunto con motivos xeométricos e

astrais en toda a área central.

Esta distribución da planta en tres naves semellante ás basílicas latinas, a

aparición dun grande arco ao fondo da nave central (interpretado como arco

triunfal) e a orientación da fachada ao leste, precedida dun vestíbulo, facilitan

unha primeira identificación deste edificio como un templo cristián primitivo.

As súas reducidas dimensións xustificarían a construción, nunha época

posterior e cunha solución construtiva distinta, doutra igrexa enriba (da que

só se conserva un muro), quedando transformada a orixinal en cripta.

O colapso da planta inferior produciríase como consecuencia da instalación

de cinco sepulturas de pedra na igrexa de enriba, segundo deducen duns

documentos demediados do século XVIII que describen estas reformas que,

co tempo, resultarían nefastas para a estabilidade estrutural do conxunto
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As actuacións arqueolóxicas
A escavación do monumento tras o seu descubrimento (1926-1929)

2.Un dos fragmentos demármore con decoración extraído dos entullos na primeira fase das escavacións no
que se distinguen dous peixes dispostos simetricamente. O valor simbólico do peixe como representación de
Cristo achega, para López-Martí, unha nova proba que identifica os restos arqueolóxicos como os dunha
igrexa primitiva. Este relevo, xunto co resto dos fragmentos de mármore, atópase exposto no Museo
Diocesano da Catedral de Lugo.

3.Tras o inicial desentullo do interior xa se chegaba a apreciar cal ía ser a súa planta. Dúas arcadas, decoradas con
motivos vexetais que afloran dunha especie de cráteres dispostos unha en cada un dos extremos (un de cuxos
arranques apreciase xa na parede do testeiro, ao fondo da imaxe), dividían as tres naves. Tamén ao fondo, pero
en posición central, se atopa un amplo arco que identifican como triunfal. Sobre os restos dos entullos obsérvase
un fragmento de fuste de columna que hoxe podemos ver restaurado nunha hipotética situación.

2

3

arquitectónico. Esta perda xustificaría a construción da actual igrexa

parroquial no terreo contiguo.
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4

5b

Estas primeiras conclusións serían enriquecidas polos resultados de novos

traballos levados a cabo grazas á achega económica da Deputación Provincial

e pola encomiable tarefa de difusión e documentación realizada no Boletín da

Real Academia Galega, con colaboracións de Francisco Martínez Morás,

Ángel del Castillo, Manuel Vázquez Seijas e do propio López-Martí.

A escavación da fachada ofrece novos datos que achegan unha maior

singularidade ás características da construción. Un vestíbulo, porticado e

flanqueado por dous robustos machóns, conserva na súa entrada dúas

columnas compostas por tambores graníticos que, a diferenza das achadas

no interior, quedan na súa disposición orixinal. O conxunto da entrada está,

polo tanto, conformada ao xeito dos templos clásicos denominados in antis.

Pero o realmente excepcional son a serie de relevos, de temática variada,

con representacións de aves e unha parella de homes que identifican como

dous posibles eivados mostrándose as súas lazarías, no interior do vestíbulo

e, simetricamente dispostos na fronte de cada un dosmachóns, cinco figuras

femininas, quizais danzantes, enmarcadas con roleos vexetais. Máis abaixo

atopa outra figura de maior tamaño, posiblemente masculina, como

nimbada (matizan), enmarcada entre dúas columnas alinteladas.

No interior, tras o arco testeiro, localizan un acceso con esqueiras, de

factura deficiente e claramente posterior á construción orixinal, que

comunicaba as estancias inferior e superior. A finalización das tarefas

de desentullo deixa ao descuberto un pavimento formado por grandes

lousas de granito que, na maior parte da súa zona central, presenta

unha cubrición de placas de mármore. Nas paredes laterais, e a media

altura, dispóñense ocos a xeito de fornelas. Entre os entullos atoparon

máis fragmentos de relevos marmóreos, algún deles de boa calidade,

xunto cos capiteis de tres columnas extremadamente descompostos por

efecto da humidade.

5a

4. Detalle da decoración pictórica dun dos
arranques das arcadas.

5a. Desmantelamento da escaleira que
comunicaba a planta inferior coa superior.
Os chanzos foron retirados unha vez finalizado o
proceso de escavación, dentro da última fase de
restauración e saneamento, por consideralos un
aditamento non orixinal; tamén se tapiaría o
van. En primeiro plano, atópanse grandes
bloques de formigón correspondentes a
fragmentos da parte central da bóveda derruída.

5b. Fragmento de estela funeraria con
simboloxía astral que foi reutilizada como parte
dun chanzo da escaleira desmantelada. A
representación iconográfica desta estela é moi
habitual en época romana, con especial
presenza en Galicia e, en xeral, nametade norte
da Península Ibérica. Centro de Información de
Santa Eulalia de Bóveda.



Dous anos duraron as escavacións arqueolóxicas en Santa Eulalia de

Bóveda. Non hai que esquecer que para que este proxecto chegase a bo

termo foi imprescindible o apoio oficial da Dirección Xeral de Belas Artes

e da súa Xunta Superior de Escavacións, que tomara boa conta dos

traballos e informes realizados pola Comisión de Monumentos Histórico-

Artísticos de Lugo. O impulso de Belas Artes manifestouse, ademais de

nas importantes achegas económicas, na supervisión técnica realizada

polo eminente historiador de arte e arqueólogo Manuel Gómez-Moreno,

catedrático da Universidade Central de Madrid.

Estas primeiras actuacións arqueolóxicas finalizaron despois de realizaren

traballos de saneamento, restauración e conservación. Estes consistiron na

eliminación da significativa humidade localizada baixo o pavimento, a

construción dun teitume de cemento armado que protexese o interior das

inclemencias do tempo, así como a protección do espazo exterior da fachada

mediante a ampliación do patio amurallado. Ademais, segundo escribiu

López-Martí nunha monografía sobre Santa Eulalia de Bóveda publicada

pola Xunta doMuseo Provincial de Lugo en 1934, “se procuró que los restos

arquitectónicos aparezcan con toda verdad, sin nada que estorbe su

contemplación o signifique ingerencias de sistemas preconcebidos sobre la

apreciación técnica”. Palabras que amosan o respecto por un legado

patrimonial que desafortunadamente, como máis adiante habemos ver,

non sempre reflicten as pautas que se seguiron.

A importancia deste espectacular descubrimento, xunto ao tratamento

realizado dende o punto de vista da protección do patrimonio cultural grazas

a este conxunto de actuacións arqueolóxicas, posibilitaría un axeitado

control patrimonial. Este será referendado xuridicamente polo Goberno

provisional da nacente segunda República diante da necesidade dunha

maior intervención e control eficaz da Administración na conservación do

patrimonio cultural do Estado. Tendo en conta os informes emitidos pola

Xunta Superior de Escavacións e polo Comité Executivo da Xunta de

Padroado para a Protección, Conservación e Acrecentamento do Tesouro

Artístico Nacional, decídese declarar a Santa Eulalia de BóvedaMonumento

Histórico-Artístico, mediante Decreto do 3 de xuño de 1931, publicado na

Gaceta de Madrid o 4 de xuño.

En plena Guerra Civil, o Goberno do bando nacional aproba o decreto que crea

o Servizo de Defensa do Patrimonio Artístico Nacional, dependente da

Xefatura Nacional de Belas Artes. Herda as atribucións das xuntas do Tesouro

Artístico, dividíndose en nove zonas a cargo dunha comisaría central.

En 1945, Manuel Chamoso Lamas, que vén de ser nomeado comisario da 1.ª

Zona, da que formaba parte Galicia, realiza unha visita a Santa Eulalia de

Bóveda, dada a importancia do monumento e o interese que suscita.

O estado no que se atopaba aconsellaba unha intervención urxente, xa que os

labores agrícolas efectuados nos terreos lindeiros afectaran varias estruturas,
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6a 6b

Actuacións arqueolóxicas deManuel Chamoso Lamas (1945-1960)
Traballos de exploración

6a. Fotografías realizadas por Ksado tras os traballos de restauración. No exterior, relevos de figuras humanas
marcan o vestíbulo porticado da orixinal fachada.

6b. A afamada decoración pictórica envolve o interior. Distínguese un dos lucernarios de cristal que
achegaban luminosidade ao interior do monumento tras cubrilo cunha placa de cemento armado para
protexelo das inclemencias do tempo.
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sobre todo omuro superior que ameazaba desaparecer por estaren destruídos

os seus alicerces; proponse a consolidación e o illamento dos elementos

arquitectónicos afectados. Taméndeterminaqueeraprecisoactuar naspinturas,

requiríndose a intervención dun técnico restaurador de pintura mural que as

fixe e evite así unha maior perda destas, dado o alto grao de humidade

existente no lugar. Complementariamente, recomenda exploracións arredor

domonumento que axuden a definir cal foi o destino orixinal domonumento.

Por desgraza, pouco ou nada informa sobre as actuacións urxentes de

consolidación. Pero, en 1952, sorprenderán as conclusións que publica nun

artigo de título revelador: “Sobre el origen del monumento soterrado de

Santa Eulalia de Bóveda (Lugo)”.

A orientación da investigación mudará o rumbo cando José María Penado,

quemantería as súas funcións de párroco de Santa Eulalia de Bóveda ata o seu

pasamento en 1974, aos cen anos de idade, lle advirte que o pavimento do

interior non fora recoñecido a fondo. Decide levantar as lousas demármore

que cubrían parte da nave central, atopándose con que embaixo destas hai

un estanque cheo de auga cristalina. A súa sorpresa foi maior cando

comprobou que o nivel de auga semantiña constante, tanto se botabamáis

auga no estanque coma se a quitaba.

Axiña lle puido dar unha explicación a este fenómeno. Segundo comenta,

por baixo das lousas de granito estaba a canle do desaugadoiro dun

depósito que desembocaba nun prado situado aproximadamente a

cen metros do monumento. No inicio deste desaugadoiro principal

identificou un dos sistemas que permitía manter constante o nivel de auga.

Así o explicaba o propio Chamoso Lamas:

Non chegou a localizar o sistema da acometida da auga, pero desbota que

o seu nacemento teña lugar en parte ningunha do monumento. Suxire a

existencia doutro depósito que regularía a entrada de auga e que presupón

que estará embaixo da sancristía da igrexa parroquial, xa que percibe unha

maior entrada de auga polo lateral sur que polo norte.

Dos arredores do monumento obtén datos que contribuirían a situalo

cronoloxicamente en época romana. Identifica restos de tégulas, tixolos,

cerámica común e terra sigillata distribuídos abundantemente polos terreos

que enlazan co próximo castro de Corvazal.

7 8

7. Nas primeiras actuacións xa detectaran a presenza dunha poza ou estanque baixo o pavimento de
mármore. Vista do interior tomada polo fotógrafo catalán Aldof Mas Ginestà en 1931 na que xa se aprecia
o contorno do lugar onde se atopaba depositada a auga. Arxiu Mas, Institut Amatller d’Art Hispànic.

8. Instantánea do comezo do levantamento do pavimento realizada por Chamoso Lamas na que as lousas de
mármore parecen flotar sobre a auga. Fondo Chamoso, Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario.

[… ] No puede ser este más sencillo, pues se reduce a una simple pieza de granito,

asentada a escuadra en el fondo y al ancho de la alcantarilla, que corta la corriente

de salida de aguas a la altura que se jó para el nivel de éstas en la piscina,

procedimiento con el cual se asegura una cantidad mínima de agua en su interior.



Ao respecto da funcionalidade atribuíble ao edificio de Santa Eulalia de

Bóveda, Chamoso Lamas quere deixar probado co descubrimento da piscina

que a tese proposta por anteriores investigadores de que nos atopamos

diante dun ninfeo era a correcta.

Ademais, por unha banda, unha dubidosa análise química indica que a

auga do monumento ten propiedades curativas do reumatismo

deformante. Esta información estaría corroborada pola presenza do

fragmento dun ara coas letras PRO SA[lute] e xust i f icar ía a

representación en relevo de dous eivados. Por outra banda, a

designación de ninfeo tamén estaría explicada polas múltiples

evidencias epigráficas localizadas en todo o noroeste peninsular que nos

falan da existencia dun sincretismo coas crenzas prerromanas, xa que

deuses autóctonos son substituídos polas ninfas romanas ou designadas

estas con cualificativos indíxenas.

Esta circunstancia ritual encaixaría coa cronoloxía determinada polos

materiais do ámbito, na que a dominación romana respectaría o culto

indíxena ás augas, a diferenza do acontecido tras estenderse o

cristianismo que eliminou todo indicio de paganismo e que, no caso de

Santa Eulalia de Bóveda, clausuraría a piscina para convertela en

templo cristián.

16 ı SANTA EULALIA DE BÓVEDA

Restauración de Luis Menéndez Pidal e Joaquín Pons Sorolla

10. Plano do proxecto de restauración do interior do monumento. Archivo General de la Administración.

9. Fragmento de ara romana con inscrición incompleta
PRO SA. Foi localizada a finais dos anos vinte nas
reformas de ampliación do patio ao desmontar omuro
que o delimitaba polo leste. A fórmula pro salute era
moi utilizada na epigrafía latina como exvoto por
curación. Depósito do Museo Provincial de Lugo.

O estado no que quedou o pavimento tras os traballos de exploración, xunto

á presenza de filtracións de auga na placa de cubrición, facían recomendable

que se acometese unha restauración integral de monumento. Este labor,

tutelado por Chamoso Lamas, foi encomendado aos arquitectos de zona,

Luis Menéndez Pidal e Joaquín Pons Sorolla.

A restauración realizouse ao longo da década dos anos cincuenta, resultou

ben acometida tecnicamente, pero optouse por uns criterios de restauración

con predominio da reconstrución sobre a consolidación e a conservación,

moi en voga na época, pero inadecuados a día de hoxe e que mesmo
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chegarán a resultar nefastos para algúns dos restos arqueolóxicos.

Nos traballos de reconstrución para a recuperación da denominada piscina

foi necesario retirar do pavimento os grandes bloques con fragmentos das

pinturas da zona central da bóveda. Optaron por extraer as pinturas de cada

un dos bloques, fixalas sobre lenzo e trasladalas á súa disposición orixinal,

para o que sería necesario reconstruír a parte derruída da bóveda. Este

traballo especializado foille encargado ao restaurador de pintura mural

Antonio Llopart.

O estado xeral en que se atopaba o monumento recomenda darlle

prioridade á reforma da cuberta, que se impermeabilizará aplicándolle unha

camada asfáltica e na que, tamén, se fai necesario cambiar o sistema de

montaxe dos lucernarios para evitar novas filtracións de auga. O alto grao

de humidade existente no interior ameaza o óptimo estado de conservación

das pinturas e fai necesaria a construción dunha cheminea de ventilación

que permita a súa aireación permanente. No exterior tamén procederán a

reconstrución da bóveda do vestíbulo que quedará protexida, xunto cos

relevos, por unha cuberta en viseira de formigón.

Unha vez finalizadas as obras previas, poden afrontar a restauración da

piscina coa seguranza que lles ofrece o rigor científico do labor achegado

previamente por Chamoso Lamas, apoiado polas evidencias materiais

descubertas, o que garante o respecto arqueolóxico da súa intervención e,

por suposto, co convencemento e a intención de aplicalo na restauración

do monumento no seu conxunto.

Lamentablemente, moi pronto se constatará o inadecuado dos criterios

de restauración aplicados. Como consecuencia dunha deficiente

fixación, desprendéronse os restos das pinturas do teito e,

paradoxalmente, foron caer precisamente na piscina. Ademais, no canto

de proceder á consolidación urxente dos fragmentos limitáronse a

gardalos dobrados nunha caixa que depositaron no Museo Provincial de

Lugo de onde, anos máis tarde, desaparecerán. Tampouco se conservan

os bloques de formigón da bóveda que contiñan as pinturas, debido á

torpe decisión de destruílos porque a súa presenza desluciría a

reconstrución do interior do monumento.

Xa ben entrada a década dos setenta, o estado de conservación no que se

atopaba o monumento non era propicio para manterse optimista. O

razoable era recoñecer e identificar os posibles desacertos da última grande

actuación, corrixilos e intentar reconducir o sistema de prevención.

Pouca información existe dos curtos e inconclusos traballos consistentes na

realización de dúas catas, unha na fachada e outra na traseira do edificio.

Non existe constancia ningunha de que se entregase a memoria dos

resultados nin se localizou o proxecto de escavación previo.

Asemade, efectuouunestudodo impacto quepodería exercer sobre as pinturas

o feito de que houbese un volume de auga considerable no interior do

11. Unha das poucas fotografías na que se aprecian as pinturas fixadas na
bóveda reconstruída. Fondo Chamoso, Real Academia de Belas Artes Nosa
Señora do Rosario.

12. Restos das pinturas sobre lenzo, localizados no Museo Provincial de Lugo,
anos despois demalograrse tras despegarse do teito e caer na auga da piscina.

Tentativas para a optimización da conservación (1974-1983)

Indagacións de Alberto Balil Illana

7

11 12
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14

13. Un dos escasos documentos gráficos publicados da actuación de Alberto Balil. A través do van de entrada,
apréciase a tarima que colocou sobre a piscina con auga para comprobar como lle afectaba a humidade
interior ás pinturas murais. No vestíbulo, á esquerda, realizouse unha sondaxe. Fondo Juan José, Arquivo
Histórico Provincial de Lugo.

A restauración arquitectónica de Antonio González Trigo

14. Imaxe do interior do monumento tras os traballos de restauración de Menéndez Pidal e Pons Sorolla na
que na que xa se observa claramente como sobresaía a auga a través do pavimento e afectaba os muros.
Fondo Juan José, Arquivo Histórico Provincial de Lugo.

13

A solución centrarase en dúas actuacións fundamentais:

– A diminución do nivel freático en toda a superficie do monumento

mediante unha cámara bufa perimetral que facilite a drenaxe, para

o que se aumentará, ademais, a capacidade de desaugadoiro da

condución existente. Igualmente, a cámara bufa estará coroada por

elementos resistentes de contrarresto que impidan a alteración da

estabilidade do monumento por presións laterais.

– A construción dunha cuberta, sen xuntas e lixeira, para que evite

cargas innecesarias, que inclúa o muro da edificación superior.

Esta nova configuración permitirá liberar os lucernarios para mellorar

a ventilación e reducir a alta condensación do espazo soterrado.

Como resposta a esta proposta, os servizos técnicos da Dirección Xeral do

Patrimonio Artístico e Cultural comunican a súa decisión de devolver o

proxecto de restauración mentres non contemple “una protección de los

restos de bóvedas con materiales y tratamientos más tradicionales, para que

no se pierda el aspecto y ambiente rural de las construcciones anejas”. O

resultado final desta solución derivará nunha reconstrución domonumento

baseada nunha visión arquitectónica moi peculiar que condiciona a

interpretación histórica do edificio.

monumento permanentemente como consecuencia da liberación da piscina.

Para iso, dispuxo dunha tarima de madeira móbil, a xeito de gran caixón

recheo de area, que tapaba toda a superficie da piscina. Descoñécese tanto o

resultado deste experimento coma as conclusións ás que puido chegar.

O maior problema que detecta era o alto grao de humidade existente no

interior do recinto que ameazaba seriamente a integridade da decoración

pictórica, como consecuencia das seguintes manifestacións:

– Alto índice de filtración de auga, tanto na base dos muros, polo

aumento estacional do nivel freático, coma en varios puntos da cuberta,

sobre todo nos situados baixo o muro da área superior, xa que a non

cubric ión deste e a súa composic ión e espesor provoca o

almacenamento de abundante cantidade de auga de chuvia.

– O efecto da capilaridade permítelle á auga ascender polos paramentos.

A capilaridade aumenta cando o nivel freático supera a cota do

pavimento interior.

– Todas estas filtracións xeran vapor de auga, pero o principal foco

provirá da piscina que, unido á falta dunha axeitada ventilación

ocasionada polo levantamento da bóveda interior, xerará un alto índice

de condensación.



19SANTA EULALIA DE BÓVEDA ı

15

16

É inexplicable que a dirección xeral só fixese observacións ao proxecto de

obra tendo en conta a estética dos resultados en relación co ámbito

arquitectónico do lugar e non esixise o seguimento arqueolóxico dunha obra

da envergadura dunha cámara bufa perimetral, na que o habitual é que se

destrúan importantes vestixios.

Finalizadas as obras de saneamento e restauración arquitectónicas, solicítaselle

a Carmen del Valle Galbán que realice unha limpeza das pinturas murais.

Tras asumir a Xunta de Galicia as competencias do patrimonio artístico,

arquitectónico e arqueolóxico, en 1983 a Dirección Xeral do Patrimonio

Histórico eMonumental, dependente da Consellería de Cultura e Xuventude,

está en disposición de promover un estudo que aglutine diversos

especialistas para afrontar, con certas garantías de éxito, os problemas de

conservación do monumento.

15. Situación da canalización baixo o pavimento. Estado desta antes e despois da actuación de saneamento
de González Trigo, para aumentar o caudal de desaugadoiro, segundo o proxecto de restauración de 1974.
Archivo General de la Administración.

16. Proposta para a optimización da conservación domonumento para evitar novas filtracións de augamediante
a construcióndunha cámarabufa perimetral e a cubriciónmediante teitado integral. Estadodomonumentoantes
e despois da restauración de González Trigo, segundo proxecto de 1974. Archivo General de la Administración.

Recuperación da disposición arquitectónica primixenia (1983-1993)

17

18. Estado das pinturas tras a súa limpeza superficial, unha vez rematada a restauración arquitectónica e o
secado da piscina. Instituto del Patrimonio Histórico Español.

17. Fotografía na que se comproba o
resultadofinal da restauraciónarquitectónica
unha vez que se optou por proxectar nela
unha recreación construtiva do monumento
orixinal marcadamente subxectiva que
desvirtúa a súa interpretación histórica.
Estudo previo á actuación deManuel Gallego
e César Portela. Instituto de Conservación e
Restauración de Bens Culturais.

18
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19

20

consideran preciso solicitar unha serie de informes que teñan en conta as

investigacións e recomendacións dun grupo de científicos e técnicos

restauradores, así como a súa colaboración neste importante proxecto.

Felipe Arias presenta un proxecto científico orientado a obter novos datos

que permitan coñecer mellor o monumento en si mesmo e a súa relación

cronolóxica e cultural co ámbito próximo. Así mesmo, pretende que os

resultados ofrezan directrices suficientes para garantir unha restauración

arquitectónica respectuosa coa historicidade deste conxunto arqueolóxico.

No monumento habería que intentar definir as escasas zonas nas que se

As obras realizadas por Antonio González Trigo foran moi criticadas, tanto

pola recreación da planta superior, que non se axustaba á realidade histórica

do monumento, coma pola construción da cámara bufa e a conseguinte

eliminación da auga da piscina, principalmente polos efectos nocivos que

sobre os paramentos do monumento producen os materiais empregados e

polo alto grao de irreversibilidade que presenta a súa estrutura. Pero foi

unha solución acorde aos criterios da súa época, necesaria para rebaixar o

nivel freático causante, en boa parte, das malas condicións de conservación

que ameazaban a integridade do monumento.

A principal preocupación exposta por un grupo de especialistas reunidos no

interior do propio monumento en 1984 era determinar se a integridade das

pinturas murais corría algún perigo. Para isto, encomendóuselle a Francisco

Guitián Ojea, catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago de

Compostela, que realizase as comprobacións oportunas para verificar a súa

hipótesedequeaconfiguraciónarquitectónica resultante trasasobras realizadas

por González Trigo modificara severa e inadecuadamente o microclima do

monumento, afectandodexeitonegativooestadodeconservacióndaspinturas.

As medicións realizadas por Guitián ao longo dun ano indican que as

pinturas están expostas a numerosos ciclos de humectación/desecamento

e de bruscas mudanzas de temperatura, que non son normais nunha

estancia subterránea. Isto sucede como consecuencia do efecto cheminea

xerado pola comunicación dos espazos, o que provoca a entrada de aire do

exterior, de natureza moi distinta ao do interior.

As conclusións definirán claramente as actuacións para seguir, xa que “la

conservación de las pinturas exige un mantenimiento de la temperatura y

humedad a niveles lo más constantes posibles, y de un orden aproximado al

que tenía el monumento antes de ser abierto, condiciones óptimas para su

conservación, y que, obviamente, si fueran desfavorables no permitirían que

el monumento llegara hasta nosotros”.

Como consecuencia destas conclusións, en 1985 os arquitectos

José Manuel Gallego Jorreto e César Portela Fernández-Jardón reciben o

encargo dunha actuación arquitectónica que contemple unha restauración

correctora das anomalías detectadas.

A base da súa proposta é a eliminación, ata onde sexa posible e entanto non

prexudique o estado de conservación, de todos os engadidos arquitectónicos

realizados en cada unha das sucesivas restauracións. Para levalo adiante,

19. Extremo dunha canle, que
transcorre baixo o pavimento de
granito, coa tampa que sobresae
no bordo da piscina. Instituto de
Conservación e Restauración de
Bens Culturais.

20. Traballos de restauración no
patio. Tras levantar as lousas que
o cobren, pódense ver a dupla
canalización de desaugadoiro
realizada por González Trigo e a
arqueta de rexistro e regulación.
Instituto de Conservación e
Restauración de Bens Culturais.

Estudos de Francisco Guitián Ojea

Escavacións arqueolóxicas de FelipeArias Vilas eRosaGimenoGarcía-Lomas
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Para Rosa Gimeno, as canles fan parte dun sistema de drenaxe do edificio

no que a piscina en realidade sería unha arqueta de regulación das

diferentes tomas de auga, dende onde se distribuiría fóra da área do

monumento a través dunha pequena galería que fora descuberta e

remodelada por González Trigo nos anos setenta.

Nas proximidades do monumento, limitáronse a prospectar unha zona

duns 200 metros en dirección ao castro de Corvazal, localizando restos

que identifican como o resultado da dispersión do material arqueolóxico

proveniente do desentullo xerado nas múltiples actuacións realizadas en

Santa Eulalia de Bóveda. No propio castro chama a atención que só

aparecese un muro habitacional no interior, próximo á muralla, sobre

todo tendo en conta o escaso tamaño do recinto. O material localizado

sitúa cronoloxicamente a ocupación do castro arredor do século I. En

relación co manancial, que se atopa case no medio da coroa interior no

que gurgulla a auga dentro dunha arqueta similar á localizada en

Bóveda, está rodeado de dous niveis de lousado nos que non se constatou

canalización ningunha.

Detecta que unha elevada porcentaxe de material pétreo presenta un

preocupante estado de conservación, constatándose ennegrecemento,

crecemento de algas e plantas, acumulación de po e erosión superficial

que mesmo afecta algúns dos relevos máis significativos. As columnas do

interior, formadas por pedras máis moles, presentan unha forte erosión

e reparacións mal executadas que se teñen de eliminar e, ao tempo, as

columnas deben asentarse sobre unha base máis sa.

A intervención non inclúe ningún factor de desestabilización, utilizaranse

ademais produtos reversibles. Elimínanse as eflorescencias salinas

procedentes do formigón utilizado na cámara bufa. O estado xeral

induce a pensar que para que a restauración resulte eficaz ten que ir

acompañada doutras tarefas de saneamento integral do edificio que

actúen sobre o alto grao de humidade existente debido á condensación,

que afecta a superficie da pedra, filtracións, capilaridade, etc.

Tras unha demorada limpeza das algas no interior do monumento,

observan que entre elas e o paramento se atopa un recubrimento negro.

A análise química posibilita a súa identificación cunha especie de

morteiro con propiedades de illante hídrico. Diante da posibilidade de se

acharen co recubrimento orixinal de protección contra a humidade,

disponse a súa non eliminación.

podería obter unha estratigrafía orixinal, máis doada de localizar no

contorno próximo, e incidir no interior do edificio para, polo menos,

proceder ao rexistro de datos non documentados en anteriores

intervencións. Non inclúe outras áreas de interese de difícil acceso para unha

actuación arqueolóxica, como son o cemiterio, zonas de paso, vivendas, etc.

Son áreas que se deben prospectar mediante entrevistas con propietarios,

o folclore do lugar, etc.

Fai especial fincapé en intentar localizar os proxectos, memorias e informes

das sucesivas intervencións realizadas nomonumento que permitan a correcta

interpretación doestadonoque se atopabaoedificio. Sinala o paradoxodeque

se coñeza máis das primeiras actuacións que de todas as posteriores.

Nunha segunda fase contempla tanto a realización dalgunha cata no castro

de Corvazal comaprospectar os terreos próximos. Actuacións ambas de interese

por ser o castromáis achegado a Santa Eulalia de Bóveda, no que había pouco

que se descubrira unha fonte que podería ter relación comonumento.

Por último, realiza un avance do control arqueolóxico das obras de

restauración que se realizarán con posterioridade, se estas afectan partes

estruturais, decorativas ou o subsolo do monumento.

Rosa Gimeno foi a responsable de executar as distintas escavacións

arqueolóxicas demandadas segundo avanzaba o proxecto pluridisciplinar. A

principal particularidade que observa nos resultados da escavación é o

predominio de niveis de revolto, que presentan unha evidente disparidade

cronolóxica como consecuencia das numerosas remocións de terra realizadas

ao longo dos máis de sesenta anos que transcorreran dende o seu

descubrimento. Outra importante característica común é o tipo do substrato

sobre o que se asenta omonumento e todo o seu ámbito, composto por unha

potente capa de area resultado da descomposición do granito.

Durante estes traballos afanouse en realizar unha documentación

exhaustiva, co fin de paliar o baleiro que caracterizou outras actuacións

arqueolóxicas. Destaca a descrición do sistema de canalización.

As canles que atravesan o tramo da piscina teñen ausencia de tampa e

sección semicircular. Nas sondaxes do pavimento onde se localizaron

conducións, estas estaban cubertas cunha tampa de pedra que asomaban

tamén lixeiramente no bordo da piscina. Este sistema de canles aséntase

directamente sobre area, sendo esta a base sobre a que descansa todo o

monumento, cunha potencia comprobada de 1 a 1’8 metros e evidente

ausenciademateriais. A escasa cimentaciónpresentebaixoosmuros considéraa

axeitada, tendo en conta a natureza do chan e o elevado nivel freático da zona.

A restauración de elementos pétreos por José María Cabrera Garrido



Tras o seu encargo a finais de 1985, presentan o informe de restauración

arquitectónica en xullo de 1990. A marxe de tempo transcorrido xustifícase

pola súa dependencia da finalización dos estudos e actuacións previas, que

cristalizaron nunha serie de informes, aos que houbo que unir as directrices

dadas por técnicos da Xunta de Galicia:

Ademais, o desenvolvemento inicial dos distintos proxectos axuda a

compensar, en certo modo, a falta de información fiable das restauracións

arquitectónicas anteriores e de como estas puideron afectar o estado de

conservación do edificio. De todos os xeitos, afrontan a restauración con

cautela para intentar definir estes problemas no transcurso da obra.

Para executar con garantías as demolicións proxectadas, encárganlle á

empresa Aroca y Asociados o estudo do estado da bóveda orixinal. A

anomalía máis grave que se observa é unha acusada deformación no

arranque sur da bóveda, causada pola presión da igrexa construída no

século XVIII e que afecta ademais os alicerces, manifestándose no

afundimento das lousas de granito do pavimento situadas baixo o muro.

Malia todo, non atopan risco ningún nas obras proxectadas, dada a

estabilidade estrutural do monumento; só recomendan que a demolición

sexa realizada por medio de cortes con discos de diamante, para minimizar

as vibracións.

As demolicións realízanse en dúas etapas para as que se dispuxo unha

cuberta provisional de protección. Na primeira etapa, eliminan a bóveda e

Rosa Gimeno realiza unha pequena sondaxe arqueolóxica no muro norte

do patio porque nel se detectou a mesma materia, precisamente onde

foi ampliado este muro na restauración do monumento de finais dos

anos vinte. Púidose comprobar que esta película negra se manifestaba

maiormente en pedras en contacto coa capa freática. Conclúe, polo

tanto, que a presenza desta capa negra é o resultado dun proceso

natural, non antrópico.

O estado das pinturas murais fai necesaria unha primeira actuación de

urxencia que consolide o soporte das pinturas ao muro, xa que existe un

serio risco de desprendemento de varios fragmentos.

De seguido, e antes de acometer novas actuacións sobre a superficie

pictórica, cóbrese esta cun revestimento provisional de protección que evite

desprendementos por vibracións nas obras de eliminación dos falsos

agregados arquitectónicos realizados en anteriores actuacións.

Paralelamente, intervense sobre o exceso de humidade que contribúe á

deterioración do monumento no seu conxunto.

Finalmente, realízase a limpeza das pinturas, así como o tratamento e

reintegraciónde lagoaspor estucadoeda superficie pictórica por retoque. Como

medida dunha axeitada conservación, Carmen del Valle fai fincapé en que se

deberámanter unha temperatura e humidade interior óptimas no futuro.

O proxecto contempla a actuación sobre as pinturas como unidades

constituíntes dun conxunto arquitectónico e artístico que necesita ser

analizado integralmente, non será o resultado dunha visión illada duns

obxectos dignos de estudo. Lamentablemente, algún dos seus obxectivos

non se levaron a cabo, como foi o estudo comparativo das pinturas do

interior, do vestíbulo e dos escasos restos localizados no muro superior,

así como dos distintos paramentos sobre os que se asenta o soporte

pictórico. Non se realizou tampouco outro estudo comparativo que tivese

en conta o listón de mármore que percorre a base das pinturas murais do

interior con outros fragmentos descubertos nos traballos de escavación.

Estes estudos terían permitido poñer en relación algúns dos máis

importantes aspectos arquitectónicos, obter unha visiónmáis coherente do

monumento e proporcionar datos da súa evolución histórica.

Pola contra, son de interese unha serie de datos e conclusións obtidas trasmeses

deminucioso estudo das pinturasmurais polo que achegan ao coñecemento e á

historia do monumento. Entre as súas conclusións, cabe destacar que tanto as

técnicas comaospigmentosutilizadosapuntanaunha facturadeépoca romana.
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A restauración das pinturas murais por Carmen del Valle Galbán

Eliminación de engadidos: restauración arquitectónica de
José Manuel Gallego Jorreto e César Portela Fernández-Jardón

21

21. Fotografía da primeira fase
da restauración pictórica na
que se consolidou o soporte.
Instituto de Conservación e
Restauración de Bens Culturais.

[…] Un proyecto de estas características supone su carácter pluridisciplinar y que

las actuaciones que se realicen no sean irreversibles. No sólo como norma para no

caer en problemas anteriores, sino como artefacto arquitectónico de regulación

variable, en lo posible, en atención a la luz, el agua y la ventilación.



elementos verticais da planta superior. Na segunda, eliminan a placa

horizontal de cubrición e a estrutura coa que se reconstruíu a bóveda da

planta inferior.

Posteriormente, constrúen unha nova lousa de formigón impermeabilizada

que intentan axustar ás condicións arquitectónicas específicas domonumento,

co obxecto de recuperar no posible a forma orixinal da parte superior.

Finalmente, realízanse unha serie de obras puntuais, e igualmente

necesarias, entre as que se destacan as seguintes:

– Restauración da ventá dereita da fachada, igualándoa coa

outra existente.

– Substitución da escaleira de acceso.

– Cubrición do patio con malla de aceiro inoxidable que impida o paso de

aves e coa posibilidade de ser cuberta con toldo para regular a entrada

de luz solar directa.

– Restauración do pavimento do patio e estudo de canles de auga

e arquetas.

– Incorporación de lucernarios na cuberta de formigón regulables en

luminosidade e ventilación.

O proxecto de Gallego y Portela considera necesario, tamén, realizar unha

serie de estudos científicos que comprendan aspectos xeofísicos e

topográficos do monumento.

A prospección foi realizada pola empresa TAGSA en 1991. Os resultados

confirman que o substrato do ámbito do monumento está formado por

granito descomposto, pero obsérvanse dificultades en obter datos

fidedignos da potencia deste tipo de chan. Detectan algunhas anomalías

susceptibles de se atribuír a restos arqueolóxicos pero, lamentablemente,

non se realizaron as catas arqueolóxicas coas que acometer as

comprobacións necesarias que esta prospección xeolóxica demandaba.

De especial interese son os resultados que nos permiten coñecer a

situación do monumento respecto da rede de drenaxe subterránea. A

prospección hidroxeolóxica amosa como o nivel freático diminúe

segundo o terreo se afasta do monumento. Porén, esta progresión de

nivel non encaixa coa medición realizada no propio monumento, máis

baixa do esperado.
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22. Estado do monumento antes e despois da actuación dos arquitectos Manuel Gallego e César Portela.
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

Prospección xeofísica

[…] Es evidente que existe un ligero error de nivelación, ya que si estos valores fueran

correctos el monumento estaría inundado cosa que no ocurre ya que se encuentra

por encima del nivel freático.



Os responsables das medicións describen, sen sabelo, o estado do

monumento antes da actuación de González Trigo na que conseguiu baixar

o nivel freático. O descoñecemento de como estaba disposta a construción,

orixinalmente, en relación cos niveis de auga do seu contorno inmediato

faille supoñer que o abastecemento da piscina só se realizaba mediante a

achega diferencial da auga que o circunda a través do sistema de

canalización presente por baixo da súa estrutura.
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Non é de estrañar que Martínez Morás se congratule ao comprobar que os

materiais descubertos tras as primeiras tarefas de desentullo poidan chegar

a verificar esta tese. Refírome á aparición de relevos conmotivos vexetais en

mármore que consideran pertencentes ao primitivo altar, xa que axiña

identifican como basilical a planta da construción, así como de triunfal o

arco que se atopa ao fondo. Non menos sintomática é a aparición doutro

fragmento de mármore co relevo dun peixe, símbolo significativamente

cristián. Por último, a orientación ao leste situaría cronoloxicamente o

templo nunha época anterior ao século VI.

Esta primeira proposta foi partillada pola maioría de autores que se

aproximaron ao monumento nos anos iniciais ao seu descubrimento. Non

obstante, tamén eran conscientes de que non podían asumir atinadamente

esta elección debido á aparición doutros elementos artísticos e

arqueolóxicos identificados maiormente con alternativas pagás. Este é o

caso da banda xadrezada pintada que se atopa debaixo e ao longo de toda

a superficie pictórica da estancia principal e que identificaban en paralelos

pompeianos, se ben tamén os localizan en determinados frescos das

catacumbas cristiás. Igualmente, identifica como romanos unha serie de

tixolos, de distintas medidas e características mais, ao tempo, formulan a

posibilidade de que sexan reutilizados, á imaxe do observado nalgunhas

sepulturas de época visigoda.

Pero, sen dúbida, omáis desconcertante en relación coa súa atribución a un

templo cristián son os relevos que adornan os machóns, principais

protagonistas nun repertorio iconográfico plenamente descoñecido en

ámbitos cristiáns, ao contrario que a profusión de molduras na decoración

arquitectónica, minimamente representadas en Santa Eulalia de Bóveda.

Estas peculiares manifestacións artísticas, xunto ao carácter soterrado do

monumento, atribuíble a un período de persecución relixiosa, permítelles

finalmente a López-Martí e a Martínez Morás vinculalo a unha “época de

transición del arte pagano al cristiano”.

Ángel del Castillo non se decanta por ningunha opción nos seus primeiros

artigos. Á espera de novas probas arqueolóxicas, considera as naves laterais o

suficientemente estreitas como para desvinculalas da celebración de ritos

cristiáns, considerandounhamellor alternativa a súa razónde ser como solución

arquitectónica para o sostemento da bóveda que cobre toda a estancia.

García y Teijeiromóstrasemáis decidido e non dubida en lle atribuír unha orixe

pagá ao templo xa que, a diferenza dosmoitos con que Galicia contou e conta,

non se acha ao aire libre. É unha mostra do pasado relixioso con exemplos

iconográficos que representan ofrendas e alegorías da vella mitoloxía.

O descubrimento do monumento semisoterrado de Santa Eulalia de

Bóveda en 1926 xerou grandes expectativas, dada a singularidade da

construción e a espectacularidade e orixinalidade dos seus elementos

ornamentais. Pero a relativa sensación de impotencia que embargou o

ánimo dos primeiros investigadores ao comprobar que os espectaculares

achados, máis que achegar novas claves, engadían cada vez máis

interrogantes sobre a súa orixe e funcionalidade, só se puido evitar con

solucións que poderían denominarse como de compromiso. A ausencia

dunha clara definición cronolóxica e funcional do monumento estimulará

o seu carácter enigmático.

No mundo da arqueoloxía, os enigmas abondan, e pódese afirmar que son

consubstanciais a esta disciplina porque utilizar correctamente unha

metodoloxía científica no proceso de análise de restos materiais doutras

épocas non garante a exclusión das incógnitas, senón todo o contrario.

Unha función destemétodo, por exemplo, consiste en xerar omaior número

posible de interrogantes, aos que poidamos dar resposta ou non, como

consecuencia do proceso de extracción domáximo de datos obxectivos tras

unha correcta aplicación de diferentes labores arqueolóxicos.

Pero ata agora, agás honrosas excepcións, o proceso de investigación

arqueolóxica do monumento non foi acompañado por un mínimo de

fortuna. A evolución do seu estudo estivo condicionada ao asentar as súas

bases interpretativas, fundamentalmente, asumindo as premisas dos

distintos autores que apostaron por algunhas das alternativas que ofrecen

as características dos restos arqueolóxicos. Moitas destas bases

interpretativas están vinculadas a correspondencias con paralelos non

suficientemente contrastados, asumíndose sen ningún ánimo de revisión

ao poñer a confianza no prestixio de determinados investigadores ou

simplemente por apoiarse no único esteo das referencias bibliográficas

xenericamente asumidas como válidas.

A hipótese inicial, xa exposta polos primeiros investigadores que,

representando a Real Academia Galega visitaron tan expectante

descubrimento, establece que se trata en parte dun templo dos primeiros

séculos do cristianismo, pero só se basearan na posible identificación de

fórmulas visigóticas dalgúns motivos decorativos.
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Os estudos interpretativos

Os primeiros artigos



Nos primeiros artigos publicados observábase xa unha dupla vertente

interpretativa, na que se continuará a incidir en estudos posteriores, sobre o

contraste dos postulados pagáns fronte aos cristiáns para identificar a orixe ou

a etapa histórica principal dos restos localizados en Santa Eulalia de Bóveda.

É ben certo que dende a publicación, a principios dos anos cincuenta, dos

traballos de Chamoso Lamashase incidirmáis naopinión xeral de queéposible

identificar dúas etapas construtivas e/ou culturais no edificio de Bóveda, sobre

todo se se presupónque tantoadivisiónen tres naves comaodesenvolvemento

da decoración pictórica non foran realizadas na construción orixinal.

Polo tanto, paradescribir os postulados queoptanpor unpredominio cristiánou

pagán partirase da idea de que a etapa principal (ou a quemáis desenvolve un

determinado investigador) pode corresponderse tanto co momento histórico

da construción orixinal coma naquel no que se realizaron as pinturas; etapas

das que, por outra banda, non é descartable a súa coincidencia temporal.
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As correntes interpretativas Predominio cristián
Na monografía sobre Santa Eulalia de Bóveda publicada en 1934 polo

responsable das escavacións arqueolóxicas, Luis López-Martí Castillo

identifica a adscrición cultural do monumento como romana a partir dos

elementos arquitectónicos que aparecen e que lle son propios:

– Paredes de formigón.

– A bóveda estruturada en arcos de tixolos paralelos con recheo de

formigón nos espazos intermedios.

– Arcos de entrada e triunfal realizados con doelas de tixolo; de igual

factura, pero de lousa, atópanse nos arcos de ventá conservados na

muralla de Lugo. A súa tendencia á ferradura atribúea a influencia

das lexión romanas provenientes de Oriente, identificando

paralelosde época romana no noroeste peninsular en relevos de

estelas funerarias.

A sobriedade da factura tanto nos relevos atopados coma nos capiteis das

columnas situaríao no último período da dominación romana.

23. O arco de ferradura atópase moi
representado en estelas funerarios de época
romana no norte e noroeste da Península
Ibérica. Fragmento de estela dos séculos II-III.
Museo de León.

24.Mosaico de tema nilótico que forma parte
da decoración do pavimento da igrexa
bizantina da Multiplicación dos Pans e os
Peixes datada no século V, construída sobre
unha capela do século IV. As escenas do río
Nilo era un tema paisaxístico presente un
innumerables vilas romanas que sería
adoptado polo mundo cristián e xudeu como
identificación do Paraíso terreal.

24

23
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25a

25b

Finalmente, a aparición dun pequeno piar identificado como un arcaico pé

de altar, xunto aos materiais anteriormente salientados vinculables a restos

dunha igrexa primitiva, permítelle incidir en paralelos da arte paleocristiá

existente nas catacumbas romanas:

– As fornelas semellantes aos nichos da cripta dos Papas das Catacumbas

de San Calixto (ao igual que os capiteis).

– A figura do relevo dos peixes, coa mesma característica do pareado,

localízao noutra tumba cristiá das Catacumbas de San Calixto.

– O claro símbolo eucarístico das uvas.

Ademais, por esas datas acababa de producirse o achado dunha igrexa

cristiá do século IV, cerca da cidade palestina de Tabgha, con pavimento de

mosaico que contén representacións de pavóns, cegoñas e parrulos entre

flores de loto. A semellanza iconográfica deste descubrimento arqueolóxico

cos motivos pictóricos de Bóveda permítelle a López-Martí reforzar a súa

formulación interpretativa.

Fernando Martínez Morás, pola súa banda, foi un dos máis ferventes

defensores, entre os primeiros investigadores, que tamén vinculan a un

templo paleocristián a orixe do monumento.

Nos anos sesenta, Pedro de Palol i Salellas inclúe a Santa Eulalia de Bóveda

na súa importante obra sobre a arqueoloxía cristiá en época romana máis

dende o punto de vista das influencias que achegará á arte altomedieval

peninsular que dende o estudo domonumento propiamente dito, dado que

as recentes conclusións achegadas polas actuacións de Chamoso Lamas

facían necesaria unha completa revisión do proceso de investigación que

permitise definir a súa funcionalidade.

O quince de setembro de 1970 publica o diario El Progreso de Lugo un

polémico, extenso e atraente artigo no que Celestino Fernández de la Vega

se aventura a situar en Santa Eulalia de Bóveda nada máis e nada menos

que a tumba de Prisciliano. Denuncia as neglixencias que afectaron

negativamente os restos arqueolóxicos ademais de detectar certo grao de

escurantismo nos resultados da recente investigación de Chamoso Lamas,

o que incentivaría aínda máis o carácter enigmático do monumento.

Segundo Fernández de la Vega, o edificio constituiría en orixe un recinto termal

que sería transformadoafinais do século IV nunha igrexamartirial de tres naves

onde o cadáver do herexe Prisciliano, executado en Tréveris e traído polos seus

discípulos á súa Gallaecia natal, sería venerado. Talvez o vestíbulo porticado

conserve a estrutura das antigas termas, pero observa simbolismopriscilianista

na iconografía das pinturas e namaioría dos relevos.

No mesmo ano, publica un pequeno libro co artigo acompañado da noticia

dun recente descubrimento arqueolóxico en Isnik (Turquía), antiga Nicea,

onde se atopara a finais dos anos sesenta un hipoxeo, datado entre os

séculos IV e V, con dous sartegos saqueados, similar en estrutura e

decoración pictórica a Santa Eulalia de Bóveda. Este feito reforzaría a

hipótese da función funeraria do monumento lucense.

Poucos anos despois, Jacques Fontaine vincula a decoración pictórica

maiormente ao momento inicial dun ninfeo de claro sincretismo

hispanorromano, pero opina que a transformación nun templo cristián de

planta basilical foi moi próxima no tempo. Opta por un proceso de

cristianización que entende máis activo, como foi o da política imperial de

finais do século IV, fronte á implantación de parroquias rurais suevas ou as

actuacións de Martín de Braga no século VI contra o paganismo aínda

presente no rural do noroeste peninsular.

A finais dos anos setenta,Manuel Núñez Rodríguez adiará ata o século VIII

o momento de transformación en templo cristián, ao igual que a súa

decoración pictórica, dado que no testamento do bispo Odoario xa se

25a. O mausoleo descuberto en Isnik (Turquía)
nos anos sesenta presenta moitas semellanzas
estruturais e decorativas con Santa Eulalia de
Bóveda. Unha diferenza significativa está na clara
atribución cristiá pola presenza do crismón.

25b. Detalle do acceso ao mausoleo e da súa
decoración interior.
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menciona unha igrexa dedicada a Santa Eulalia no val do río Mera. Pero a

súa achega orixinal estriba en observar, nunha base construtiva primaria do

monumento, características arquitectónicas relacionadas con ritos da cultura

castrexa. A coincidencia coas dúas principais teorías domomento –ninfeo ou

santuario de culto ás augas salutíferas, ou benmausoleo–maniféstase tanto

pola súa relación cun espazo ritual de iniciación, onde a inmersión en auga

sería unha compoñente activa, coma polo seu carácter funerario vinculado

a un crematorio.

JoséManuel García Iglesias aceptará inicialmente atribuír tamén ao século VIII

o momento da transformación arquitectónica cristiá, pero nas súas últimas

referencias optou por definilo como templo paleocristián do século IV.

Narciso Peinado Gómez tamén opta por unha transformación cristiá

temperá acolléndose a paralelos localizados en catacumbas cristiás. Nas de

San Calixto atopa un fresco con similares representacións de aves e grilandas

florais de reminiscencias pagás, pero vinculadas a símbolos de resurrección

e paradisíacos. Na basílica dedicada a Santa Petronila nas catacumbas de

Domitila acha o paralelo arquitectónico da división en columnas dunhas

estreitas naves laterais. En xeral, consegue achegar unha visión

interpretativa bastante ecléctica. A proposta inicial de López-Martí é

compaxinada coa funeraria de Helmut Schlunk na transformación do ninfeo

de Chamoso e Gómez-Moreno, aceptando como plausible, deste último, o

paralelo arquitectónico inicial do templo dedicado ao deus Clitunno en

Spoleto (Italia).

Non desbota que a da propia Santa Eulalia fose a advocación inicial do

templo transformado ao cristianismo.

Francisco Luis Singul Lorenzo recoñece unha base clásica nas pinturas

murais pero desestima que o tema decorativo sexa pagán. En dous

artigos nos que analiza a súa iconografía intenta demostrar que en

realidade revela unha mensaxe cristiá de carácter eucarístico, orixinario

das comunidades cristiás e xudaicas de Palestina do século III. Relaciona,

polo tanto, a pintura de Santa Eulalia de Bóveda coa arte cristiá

norteafricana e hispánica de raíz orientalizante.

Pero para Singul, a grande influencia do priscilianismo no incipiente

cristianismo galaico entraría en contradición coa ortodoxia da mensaxe

simbólica da decoración de Bóveda, polo que encadra a realización das

pinturas na segunda metade do século VI, vinculándoa á obra

evanxelizadora de SanMartiño de Dumio, na que se rehabilitan e recuperan

para o culto vellos edificios (resultaría dunha terceira fase construtiva

porque, ao igual que Núñez Rodríguez, asume dúas fases anteriores pagás).

Unha arriscada aposta a favor dunha vinculación predominantemente cristiá

do monumento de Santa Eulalia de Bóveda foi realizada recentemente por

Lorena Vidal Caeiro, na que conxectura cinco etapas na evolución

arquitectónica do edificio, sendo unicamente a primeira delas de época

romana. Desta identifica só como orixinal o pavimento de lousado granítico

e algunha das primeiras fiadas de cantaría das paredes do interior que tería

unha planta máis alongada. Opina que moitos dos elementos tanto

arquitectónicos coma decorativos desta etapa se conservarían actualmente

por se reutilizaren nas seguintes fases construtivas.

As fases propiamente cristiás iniciaríanse a finais do século V cunha

transformación na época visigótica, cando se adaptaría un lugar para

celebrar o culto coa construción da ábsida rectangular e o arco triunfal.

Ademais, remodelaríase a fachada, pertencendo a este momento tanto o

arco de ferradura coma os relevos que terían unha disposición distinta.

No século VIII, en época de Odoario, sufriría unha transformación

arquitectónica significativa na que se construiría unha segunda planta,

destinada preferentemente a celebrar culto, e o pórtico, cubríndose tanto

este coma o interior cunha bóveda de canón. A ábsida pasaría a ser unmero

lugar de paso entre ambas as dúas plantas, ao desembocar nel as escaleiras

de acceso. A decoración pictórica que lle deu fama aomonumento trasládaa

ao século IX, pola súa similitude coas pinturas do prerrománico asturiano.

A última etapa construtiva estaría protagonizada polas transformacións

cometidas durante o desenvolvemento das restauracións arquitectónicas

levadas a cabo tras o seu descubrimento. A insuficiencia dos datos tratados

e a súa inadecuada interpretación levarano a propoñer que a piscina ou

estanque foi unha invención de Chamoso Lamas.

O máis entusiasta en decantarse por unha consideración integramente

pagá tras o descubrimento do monumento foi, como xa comentei,

Miguel García y Teijeiro. A inicios dos anos trinta, Ángel del Castillo López

decide achegar a súa opinión sobre a funcionalidade e a cronoloxía do

edificio que atribúe a un templo consagrado ás ninfas, polo manancial de

auga saudable que encerra unha estrutura arquitectónica romana,

posiblemente do século IV.

Predominio pagán

[…] un templo pagano transformado en paleo-cristiano ligado a una dedicación

sepulcral, al nalizar las persecuciones, cuando la evidente decadencia del Imperio

y la preponderancia visigoda hacía posible la restauración de los viejos templos con

nuevas advocaciones religiosas […]
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26a

27. Planos Gómez-Moreno nos que está localizado, baixo a cubrición de mármore, o depósito de auga.

A salubridade das augas estaría corroborada polo recente descubrimento

dunha ara cunha inscrición que comeza por PRO / SA [lute]... Apunta a

posibilidade de que referencias históricas, recompiladas por López-Martí,

mencionen o seu uso como igrexa no século VIII, sen explicitar que tivese

que haber necesariamente unha transformación arquitectónica. Esta

mesma opinión será reflectida pouco despois por Manuel Vázquez Seijas.

Manuel Gómez-MorenoMartínez participou en boamedida dende a Xunta

Superior de Escavacións da dirección e supervisión dos traballos

arqueolóxicos que delegou en López-Martí, pero as súas conclusións non se

farán públicas ata 1949. É lóxico, polo tanto, que se produzan coincidencias

de criterios e dalgunhas referencias de paralelos.

As características arquitectónicas e os materiais son romanos cunhas

influencias claras domundo oriental, polo que insiste na factura de ferradura

dos diferentes arcos sen descoidar, non obstante, referencias occidentais

presentes no noroeste peninsular. For cal fose a orixe destas influencias

sitúaas anteriores ao período visigodo e adianta a finais do século III o

desenvolvemento da decoración pictórica que define como clasicismo de

“alta escola“. A disposición das arcadas a respecto da bóveda central

formúlalle a posibilidade de que a división en tres naves non sexa unha

solución orixinal pero, no pouco probable caso de existir dúas etapas

construtivas, serían moi próximas no tempo e a súa decoración non

superaría a época diocleciana.

Pero, á hora de discernir a posible funcionalidade do monumento, opta

claramente por solucións que se afastan dun lugar de culto cristián, por

priorizar a opción de ninfeo e acepta a posibilidade de que puidese

atribuírselle características de templos pertencentes a outros cultos orientais

que contaron cun grande apoio social ao longo do período imperial romano.

Tal é así que nin sequera comparte a opinión maioritaria que identifica o

emblema de Cristo no relevo do peixe, inclínase por recoñecer nel unha

representación máis clásica, como é a dun golfiño a gurgullar auga. Certo

é que posteriormente, en 1966, opta por identificalo cunha balea, símbolo

máis próximo á tradición cristiá; á súa vez, acepta unha segunda fase

construtiva para a súa adaptación en basílica cristiá, na que toma

26b

26a. Reconstrución fachada. Interpretación de
Gómez-Moreno.

26b. Paralelo arquitectónico presente na pátera
de Teodosio, finais do século IV. Real Academia
de la Historia.



exipcia Isis. A ave que ten relevo menos definido consegue identificala

coa mitolóxica ave fénix que chega a relacionala coa enfermidade da

podagra, o que lle permite vincular así a Santa Eulalia de Bóveda como

centro salutífero.

Outros estudos sobre toponimia de xacementos e outros lugares do

contorno relacionan o monumento coa auga. O mesmo acontece coa

epigrafía, ao dar noticia Nicandro Ares dun feito no que de novo se pon de

manifesto a perda lamentable de material arqueolóxico acaecido durante

os labores de restauración dos anos cincuenta, aínda que nesta ocasión

transcorreu fortuitamente: a caída dunha pedra mal manipulada

esnaquizou gran parte dunha lousa marmórea que facía parte do

28. Relevo dos eivados. Ovidio: “A medicina non sabe curar a nodosa podagra, nin se auxilia con
formidables augas“. Marcial: “Temes o verdugo? Caio ampútase pola podagra ou pola quiragra e preferiría
padecer mil azoutas“.

29. Relevo de ave. Ibis? Eliano sinala que, cando o ibis mete a súa cabeza debaixo das ás, a súa figura
parécese a un corazón. Plinio: “O ibis coa curvatura do peteiro púrgase por aquela parte, pola que é moi
saudable botar as cargas dos alimentos“.

28 29
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protagonismo a súa ornamentación pictórica. Mantén a temperá

cronoloxía, de aí que a inclúa nunha relación de paradigmas dos inicios da

arte cristiá en España.

É importante indicar que o artigo de Gómez-Moreno de 1949 foi publicado

nunha obra de recompilación de títulos senlleiros, algúns corrixidos e

ampliados xunto a outros inéditos, como é o caso de “Santa Eulalia de

Bóveda“, tras vinte anos da súa creación. Foi o primeiro en decantarse pola

elección de ninfeo, como o propio Ángel del Castillo recoñecerá, e en

decatarse de que baixo o pavimento existía un depósito de auga a xeito de

estanque. Estas observacións sobre a función e peculiaridades

arquitectónicas domonumento foron salientadas por Torres Balbás en 1931,

aceptando as teses de Gómez-Moreno.

Téñense comentado as vicisitudes de Manuel Chamoso Lamas á hora de

optar por unha solución predominantemente pagá, ao vincular o

monumento a un antigo ninfeo. Seguindo a Schlunk, asume unha segunda

fase cristiá, pero de época máis temperá, na que se adaptaría a súa planta

a unha igrexa “moi primitiva“ porque observa que as pinturas presentes nos

restos das arcadas son iguais ás da bóveda.

A importancia do artigo de Chamoso estriba na gran repercusión científica

obtida polo redescubrimento da piscina e pola definición dunha fase

arquitectónica vinculada á clausura do templo pagán e á súa adecuación ao

novo rito cristián, tanto polo que significou a reconsideración de anteriores

postulados coma pola súa influencia en autores ulteriores, de xeito tal que se

pode dicir que tamén supuxo o redescubrimento do monumento de seu, no

ámbito da investigación arqueolóxica hispanorromana.

Igual de transcendentais foron os estudos real izados por

Nicandro Ares Vázquez, centrados en extraer a información que encerra

o mundo simbólico presente na decoración de Santa Eulalia de Bóveda cos

que poder formular algunha das motivacións primixenias que permitan

revelar o porqué da orixe do monumento.

Os traballos de Chamoso non aparentan serlle suficientes para afrontar esta

explicación polo que preferirá mergullarse, mellor que na piscina, nas fontes

da literatura clásica, onde obterá testemuños que achegan algún grao de

claridade ao simbolismo dos relevos que atopa no vestíbulo. Algúns dos

múltiples e variados exemplos indícanse ao pé das figuras.

Identifica dous artríticos no relevo coñecido como dos eivados; un

padecía de quiragra, o outro de podagra. A ave que está sobre unha

especie de árbore ou pedestal sería unha ibis (máis concretamente

aethiopoca, niliaca ou aegypthiaca) relacionada co culto lunar á deusa

30. Relevo de ave.
Fénix? Tertuliano:
“[…] besta máis que
ave, aínda que con
penacho, de breve
cabeza, prolongada
cerviz, no demais
zancuda“. Plauto:
“Voa correndo“.
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pavimento. O lado que se atopaba adherido ao chan con argamasa tiña

unha inscrición; lamentablemente, só se conservan dous fragmentos

extremos que non permiten unha clara lectura.

Os primeiros en interpretar a inscrición foran Francisco Vázquez Saco e

Sebastián Mariner Bigorra poucos anos atrás, identificándoa como unha

composición poética. Máis concretamente, Mariner Bigorra vincúlaa a unha

lauda funeraria, a semellanza dun poema de Virxilio na súa Eneida. Pola

súa banda, Nicandro Ares acha un nexo de unión entre un poema de Ovidio

en Amores e Luciano no seu Tragopodagra, que enlazarían a inscrición coa

cuestión de Santa Eulalia de Bóveda como centro salutífero nas súas orixes.

Fernando Acuña Castroviejo presenta en 1973 a súa tese de doutoramento

sobre as artes plásticas na Galicia romana, centrándose, para o estudo das

pinturas de Bóveda, na súa análise iconográfica. Ao igual que Chamoso (e

antes por Helmut Schlunk), identifica dous momentos construtivos:

inicialmente, un edificio romano dunha soa nave, ao que pertencerían os

relevos da fachada, posteriormente, e nunca anterior ao século IV, a etapa

cristiá con transformación en planta basilical e a ocultación da piscina.

Para Felipe Arias Vilas, malia facerse eco das opinións predominantes que

establecen dúas fases principais que afectarían a historia do edificio;

arquitectura, pintura e escultura forman unha unidade, polo que non

descarta que todo o conxunto fose realizado en orixe, arredor do século IV,

sendo reutilizado no devir dos tempos. Seguindo a Ares Vázquez, prefire o

termo máis específico de centro salutífero ao de ninfeo.

A finais dos anos setenta, xunto con Patrick Le Roux e Alain Tranoy, publicou

o catálogo epigráfico da provincia de Lugo, no que optan por unha temática

funeraria para a inscrición de Bóveda. Poucos anos despois Nicandro Ares

aceptaría esta tese.

En 1982, Lorenzo Abad Casal publica unha afanosa obra sobre a pintura

romana en España na que acepta o consenso sobre a finalidade de tratarse

dun ninfeo e sobre as fases construtivas, pero considera que non existen

elementos abondo para afirmar se a transformación obedece a unha simple

renovación decorativa ou a un posible cambio de culto de pagán a cristián.

O seu estudo sobre o monumento céntrase na análise dos seus motivos

decorativos que, como é o caso do enreixado vexetal romboidal no que se

distribúen as aves, poden achegar información en canto á datación da

transformaciónornamental domonumento. Analiza a evolucióneas influencias

destes enreixados en pinturas e mosaicos e conclúe que os pintados en Santa

Eulalia deBóvedaobedecenaunha tipoloxía presente noOccidente romanona

segundametade do século IV. Esta achega cronolóxica xa a propuxera en 1977,

no XV Congreso Nacional de Arqueoloxía celebrado en Lugo.

AntonioRodríguezColmenero relacionaaorixedomonumentodeSanta Eulalia

de Bóveda coa chegada de cultos de relixións orientais, concretamente cun

iseum (culto a Isis) ou cun serapeum (culto aSerapis), tras vincular omonumento

cunha fonte cultual descuberta na cidade de Lugo. Atopa semellanzas en

santuarios dedicados a divindades exipcias con depósitos de auga similares aos

deBóveda, portadoras daauga sagradado ríoNilo. Asímesmo,os relevos serían

unha representación dos efectos benfeitores das deidades.

Nesta etapa pagá identifica dúas fases construtivas. Da primeira delas,

serían algúns dos relevos que serían amortizados na segunda, tendo en

conta a aparente desorde na súa situación. Tamén serían reaproveitadas as

cornixas do edificio primitivo como base dos machóns ou pilastróns dun

novo edificio de dúas plantas.

Unha terceira e última fase construtiva adaptaría o edificio ao culto cristián,

coa división en tres da nave da pseudocripta e o desenvolvemento da

ornamentación pictórica e aos que tamén vincula os fragmentos de relevos

localizados no interior nas tarefas de desentullo dos anos vinte. Colmenero

considera que non se pecharía a piscina, senón que se utilizaría como

baptisterio “por la fácil asimilación de un rito ‘sacramental’ pagano por otro

sacramental cristiano”.

No seu estudo céntrase nas fases construtivas e nas súas respectivas

atribucións funcionais, pero non fai mención expresa á súa cronoloxía. En

relación coa etapa pagá, amenta o século III como época de esplendor dos

cultos orientais. Nun artigo recente sitúa a etapa cristiá na segundametade

do século IV, centrándose nunha nova interpretación epigráfica dos dous

fragmentos localizados nos anos cincuenta nos que quere ver referencias a

cerimonias bautismais.

31. Únicos fragmentos conservados da placa con inscrición de carácter
poético e, probablemente, funerario. Depósito doMuseo Provincial de Lugo.
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32. Para Ramón Corzo, a razón de ser do arco de
ferradura está máis en consonancia con aspectos
funcionais que decorativos.

32a. Para construír un arco de ferradura sobre un van
non fai falta apuntalar toda a área de acceso, xa que a
cimbra sobre a que se constrúe está sustentada no
arranque do propio arco.

32b. No caso de Santa Eulalia de Bóveda, o arco non
estaría sobre un lintel, como propuxo Gómez-Moreno
posto que as impostas están inclinadas. Neste tipo de
edificio, subterráneo e cun solo van de acceso, é
necesaria esta solución construtiva para non interromper
a entrada. Segundo Corzo, a representación do arco de
ferradura nas estelas simbolizaría, polo tanto, este tipo
de construción funeraria.

32a

Jaime Delgado Gómez retoma a opción funeraria para definir a función

orixinaria do edificio de Santa Eulalia de Bóveda. Desvincula a relación

piscina-ninfeo para supeditar a auga como un elemento imprescindible dos

ritos funerarios que os romanos celebraban en diferentes datas durante o

ano para conmemorar os seus familiares falecidos, así como para un

axeitado saneamento de, neste caso, un suntuoso mausoleo romano.

O estudo da ornamentación pictórica realizado por Milagros Guardia Pons

sitúa o edificio de Bóveda en época tardorromana (século IV) como

resultado da monumentalización dun ninfeo, as súas pinturas intégranse

na estrutura arquitectónica a xeito da mellor tradición romana.

Nesta transformación, que vincula posiblemente un acto de promoción dun

dominus dunha vila rural na que estaría integrada o monumento,

construiríase unha segunda planta, integrada tamén no ciclo pictórico, e

reaproveitaríanse os relevos, datados por Sergio Vidal no século III, dunha

estrutura previa pertencente a un horizonte artístico altoimperial.

Este lugar de culto ás augas tería unha orixe ancestral cuxa tradición, a xuízo

da autora, sería mantida, aumentada e finalmente monumentalizada en

época romana para, posteriormente, ser abandonado, esquecido ou

amortizado como rexeitamento da súa evocación pagá. Reduce a súa

consideración como templo cristián a un mero episodio de reutilización no

século VIII cando consta historicamente que no val do río Mera existiu unha

igrexa dedicada a Santa Eulalia.

Hai que destacar tamén unha serie de investigadores que, sen internarse en

profundidade no conxunto de Santa Eulalia de Bóveda, achegan datos

significativos da cronoloxía e/ou a funcionalidade do monumento, ao incidir

sobre algún dos seus elementos no estudo do catálogo de materiais ou das

materias que comprende a súa especialidade.

Así, José María Blázquez Martínez foi un dos primeiros investigadores que

aceptaron o considerado por Chamoso Lamas, ao recoñecer a Santa Eulalia de

Bóveda comoun dos testemuñosmáis importantes do culto ás augas no norte

da Península Ibérica, incluíndo o monumento en diversos estudos sobre

relixións indíxenas e romanas.

No campo da epigrafía, achamos os estudos de Javier del Hoyo Calleja e

Ricardo Hernández Pérez que recollen o relevo de Mariner Bigorra, como no

seumomento taménofixoNicandro Ares de Vázquez Saco. RicardoHernández

publica a súa tese de doutoramento sobre as fórmulas de expresión comúns

Outras achegas

utilizadas na poesía epigráfica sepulcral latina na que, ademais de evidenciar

unha función funeraria, este estudo permite datar os restos epigráficos entre

finais do século III e o século IV. De sumo interese son tanto as apreciacións do

investigador italiano Paolo Cugosi coma as matizacións de Javier del Hoyo,

para unha correcta interpretación dos fragmentos de Santa Eulalia de Bóveda.

Dende o punto de vista da arte arquitectónica, contar coas achegas para o

estudo do arco de ferradura de Emilio Camps Cazorla, Leopoldo Torres Balbás

e Luis Caballero Zoreda que o datan entre os séculos III e IV, situando o

monumento lucense como a construciónmáis antiga en España con este tipo

de arco (ao igual que xa presupuxeran os primeiros investigadores). Pero,

sobre todo, destacan as apreciacións de Ramón Corzo Sánchez sobre a

funcionalidade arquitectónica do arco de ferradura e a xustificación da súa

presenza en Santa Eulalia de Bóveda. Torres Balbás, á súa vez, analiza a

técnica construtiva da bóveda central na que identifica a súa factura

romana. Catalógaa dentro das denominadas como bóvedas de canón con

arcos embebidos, nas que se facilitaba o moldeado e axudaba a fraguar o

formigón, á vez que permitía economizar na construción da cimbra, a

diferenza das que se utilizaba un molde completo en madeira. Na tese de

María de los Ángeles Utrero Agudo, recente publicada, sinálase unha similar
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33. Representación da construción
dunha bóveda de canón con arcos
embebidos (segundo Viollet-le-Duc).
Esta técnica construtiva está presente
no monumento lucense.

34. Relevo con motivos decorativos
florais recentemente datado, xunto
co que representa un peixe, entre os
séculos IV e V por Sergio Vidal. Museo
Diocesano da Catedral de Lugo.

33

34

factura mixta, formigón-tixolo, na ábsida da igrexa de Santa María de

Bendones, o que lle fai concluír á autora a consideración da posibilidade de

definir un momento construtivo para Santa Eulalia de Bóveda, que

correspondería co prerrománico asturiano.

O campoda iconografía tamén tenalgoquedicir sobre Santa Eulalia deBóveda,

especialmente en relación cos relevos. Manuel Antonio Castiñeiras González

insistirá na simboloxía cristiá do relevo do peixe e dátao a finais século V.

Dúas teses de doutoramento incluirán significativas achegas coas que

coadxuvar a definir significados destas manifestacións artísticas.

Fátima Díez Platas intérnase nomundo simbólico das ninfas que considera

factible identificar en relevos da fachada, concretamente nos dous grupos

coñecidos como das danzantes, ás que se lle rendería culto. Identifícaas

tamén pola súa relación coa ave fénix porque, coma este, non eran

inmortais, pero gozaban dunha longa existencia e participaban da

rexeneración da vida. Sergio Vidal Álvarez, pola súa banda, non descarta

a hipótese das fases construtivas propostas por Milagros Guardia, pero o

estudo e a súa correspondente datación dos relevos permítenlle propoñer

dúas diferenciadas etapas construtivas (ademais doutra inicial, sen

determinar cronoloxicamente, vinculada á auga e unha última

altomedieval co tapado do estanque para transformarse en cripta). Os

relevos que se atopan no vestíbulo e nos machóns sitúaos entre os séculos

II-III, anterior á época do emperador Diocleciano. É neste momento cando

se transformaría a construción inicial nun templo salutífero de dúas plantas

abovedadas, co estanque na inferior e un acceso monumental tamén

abovedado. A seguinte fase (mediados séculos IV e inicios do V) definiríana

fragmentos marmóreos localizados no interior. O esquematismo e

sinxeleza de execución do relevo dos peixes denota unha mostra tardía,

avanzado o século IV, cando supón, seguindo a Colmenero, unha

transformación ao culto cristián (concretamente un baptisterio). Outro

relevo con motivos decorativos florais no que destaca a representación

dunha coroa de loureiro e un par de milgrandas, mellor desenvolvido que

o anterior, aínda que a man do artista denota unha similar adscrición

cronolóxica que o anterior.

En canto aos estudos sobre a cristianización de Galicia,Xosé Lois Armada Pita

convén que Santa Eulalia de Bóveda podería existir como templo cristián

antes do século VI. Baséase na temperá advocación de igrexas dedicadas

á mártir de Mérida executada nos primeiros anos do século IV,

abundantes no convento xurídico lucense. Evidencias arqueolóxicas

mostrarían a superposición dun culto a Santa Eulalia en numerosos

lugares pagáns, á vez que indican unha alta probabilidade de que

desempeñase un importante papel na cristianización da Gallaecia entre

finais do século IV e inicios do V. Pola súa banda, Cristina Yglesias Veloso

analiza, dentro do ámbito xeográfico do noroeste da Península Ibérica e

con Santa Eulalia de Bóveda como referente, distintos aspectos que

influirían no proceso de transformación dun lugar sagrado dedicado ao

culto ás augas noutro cristián no que debería ser predominante o papel

do sacramento do bautismo.



Unha das contribucións máis significativas coa que se intentou achegar luz

á orixe e significado deste monumento arqueolóxico foi a realizada por

Helmut Schlunk ao longo da súa traxectoria investigadora, da que destaca

un completo artigo publicado en 1935; lamentablemente, a súa edición en

alemán e nunha obra de divulgación moi restrinxida privouno da

repercusión historiográfica que a súa calidademerecía. De aí o reservar a súa

achega como colofón desta superficial revisión da historia da investigación
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Referencia especial

35. Sección transversal e lonxitudinal dunmausoleo da necrópole próxima á cidade Rusa de Taman, a beiras
do Mar Negro.

36. Fachada, sección lonxitudinal e planta dun mausoleo representativo dos exemplos sirios consultados
por Schlunk.
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sobre Santa Eulalia de Bóveda, na que me estenderei un pouco máis en

describila do que aconsella a finalidade desta publicación, á vez que incidirei

tamén na obra doutros investigadores alemáns.

Schlunk percibe no edificio de Santa Eulalia de Bóveda características

arquitectónicas que conforman algúns dos monumentos funerarios

localizados no Mediterráneo oriental, concretamente ao sur de Rusia e en

Siria. En ambas as zonas xeográficas existen monumentos sepulcrais

soterrados aos que se accedemediante chanzos a un pórtico ou vestíbulo do

recinto principal que conta coa presenza de nichos e/ou ábsidas. Os

exemplos rusos, ademais, están totalmente abovedados, a diferenza dos

sirios que se atopan exclusivamente esculpidos sobre rocha furada, pero

estes teñen, no único elemento que é construído con perpiaños, a

particularidade que máis os identifica con Bóveda, a súa fachada. Esta é

robusta emáis ancha que o recinto, o que lle permite actuar comomuro de

contención, con acceso porticado por dúas columnas e coroado con arcos de

medio punto. A zona superior da fachada, ademais, é frecuente que

permaneza exenta, ao sobresaír do nivel do terreo que cobre o mausoleo.

Suficientes probas, pois, para permitirlle vincular a construción a un edificio

cunha clara funcionalidade funeraria no que só bota en falta o seu

mobiliario característico, do que asume a súa perda debido ao saqueo, para

unha verificación definitiva da súa tese. Así mesmo, observa nalgúns relevos

da fachada representacións iconográficas relacionadas cunha clara

simboloxía funeraria.

Xa en 1935, Schlunk considera que a división en tres naves é unha

transformación posterior que nada ten que ver co edificio orixinal romano

e relaciónaa cunha nova funcionalidade deste, a de templo cristián; o que

explicaría, por outra banda, que omobiliario funerario non perdurara ata os

nosos días. Esta valoración de cambio de función do edificio, como vimos,

será retomada por Chamoso Lamas e aceptada pormoitos dos investigadores

posteriores. En relación co exterior, detecta pegadas dun lenzo reconstruído

sobre o que se apoia a bóveda do vestíbulo, o que permite vinculala, ao igual

que as columnas do pórtico, a unha importante reforma que deduce como

consecuencia do derrubamento de parte da fachada.

En canto á súa cronoloxía, a variedade de particularidades tanto

arquitectónicas, ornamentais e, en xeral, estilísticas, xunto coas circunstancias

que rodearon o seu descubrimento e á presenza de niveis arqueolóxicos moi

revoltos, fana ser moi cauta á hora de definirse. Pero non dubida de que as
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peculiaridades arquitectónicas se deben a unha clara influencia oriental, posta

de manifesto tanto nos paralelos helenísticos de Siria e Rusia coma na

utilización do arco de ferradura, herdanza de Siria e Asia Menor, que os

visigodos tomarán directamente dos antecedentes romanos.

Ao mesmo tempo, para a primeira fase construtiva do edificio, os paralelos

de monumentos funerarios contan cun dobre atranco porque, por unha

banda, na publicación dos exemplares rusos non consta información sobre

a súa datación, aínda que Schlunk se aventure a situalos entre os séculos II

ou I a. C. e o século I d. C. Por outra banda, os exemplares sirios estánmellor

definidos temporalmente, peromanteñen unhamaior continuidade, cunhas

datas firmes entre os séculos II ao V d. C.

En relación coa definición cronolóxica dos relevos, a impericia da súa factura

lévaa a ver algún parecido con exemplares merovinxios, pero amosa a súa

preferencia cos paralelos de ronseis burgalesas que manteñen esta mesma

falta de clasicismo, pero de datación romana segura. Basicamente estas son

as razóns polas que, dun xeito provisional, sitúa no século IV d. C. a primeira

fase construtiva do edificio.

A respecto de cando se produce a transformación en templo cristián sinala,

nun primeiro intre, o século IX debido a que equipara os restos das pinturas

que se encontraban no centro da bóveda como creacións da mesma escola

pictórica encargada de decorar a igrexa de Santullano de los Prados (Oviedo),

posto que presenta nas bóvedas das ábsidas laterais idénticos motivos.

Tras o descubrimento da piscina por parte de Chamoso Lamas, desestima a

orixe sepulcral do monumento e asume que se atopa ante un antigo

santuario dunha fontemedicinal. Ademais, observa que existe unha relación

na disposición das arcadas e a piscina, polo que retrotrae ata a época

romana a realización da reforma interior, perdurando algún tempomáis na

súa función como templo pagán. A revisión dos carácteres estilísticos das

pinturas, tanto da bóveda coma dos intradorsos das arcadas, permítelle

datar esta reforma antes de finais do século IV. A relación cos talleres

pictóricos ovetenses, polo tanto, deixa de ser temporal e designa a Bóveda

como un antecedente local, referente do renacemento clásico promovido

pola realeza ástur, por atoparse dentro dos dominios do antigo reino de

Asturias. Todo iso sen contar con que puidesen existir outros exemplos

romanos xa desaparecidos, máis próximos e conservados inmutables

durante o período altomedieval.

37. Schlunk publicou debuxos da decoración dos fragmentos desaparecidos da bóveda central realizados
polos seus colaboradores.

a. O arquitecto H. Hanson encargouse da documentación gráfica na visita realizada por Schlunk a comezos
dos anos trinta.

b. Magín Berenguer Alonso, gran coñecedor da pintura mural prerrománica asturiana, debuxou tamén os
fragmentos de Bóveda nos anos cincuenta. Defíneos como de maior mestría técnica que os de Santullano.

c.Detalle pictórico de Santullano de los Prados enOviedo. ParaMagín Berenguer, ao igual que Schlunk, considera
a pintura de Bóveda exemplo dos antecedentes romanos nos que se basearon os decoradores asturianos. Estes
plasmarían certa rixidez nas súas representacións, máis preocupados en recuperar canons clásicos.

37a

37b
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Marcial González Vigo, Eduard Junyent i Subirà, Felipe Senén López

Gómez, José Pijoán, Francisco Javier Sánchez Cantón, Blas Taracena

Aguirre, José Trapero Pardo ou Joaquín Yarza Luaces.

Estádispoñible en internet (www.boveda.org/bibliografia)un completo catálogo

bibliográfico, en constante actualización, sobre Santa Eulalia de Bóveda.

Nel inclúense tamén as obras doutros autores que trataron este célebre

monumento lucense tanto como referente arqueolóxico, histórico e/ouartístico

coma dende o punto de vista da difusión do patrimonio cultural, en artigos de

opinión en prensa, guías de viaxe, promoción turística, literatura, etc.

Foron moitos os estudos que tratan sobre a época, función ou funcións

atribuídas ao edificio de Santa Eulalia de Bóveda, sendo moi variadas e

mesmo contraditorias as súas conclusións. Esta ausencia dunha clara

definición histórica dexergábase xa dende o inicio mesmo das escavacións,

sendo posta de manifesto polo propio López-Martí ao final da súa

monografía publicada en 1934, ao incluír un resumo dalgunhas das opinións

realizadas sobre o monumento: templo pagán con culto a deuses pagáns,

edificio romano dedicado ao culto cristián, edificio romano aproveitado para

igrexa priscilianista, edificio romano dedicado ás ninfas, templo visigodo.

Como vimos, no transcurso dos anos estas opinións foron enriquecéndose

e complementado con outras novas e con distintos graos de acerto,

resultando atractivo o reto de intentar achegar luz ás numerosas incógnitas

que encerran estes afamados restos arqueolóxicos, dado que as novas

propostas adoitan ter garantido unha aceptable repercusión tanto a nivel

mediático coma científico. Por outra banda, o abano de interpretacións

previas é tan amplo que calquera das novas propostas adoitan ter unha base

anterior na que se fundamentar. Deuse mesmo o caso de chegar a xustificar

unha determinada postura, baseándose na proposta inicial dun determinado

investigador de prestixio que el mesmo xa se encargara de refutar.

Á súa vez, esta diversidade interpretativa está cimentada, en boa medida,

na nula ou limitada documentación dos traballos arqueolóxicos realizados

ao longo da historia contemporánea do monumento, o que impide unha

axeitada interpretación dos restos conservados e posibilita o abuso de

conxecturas na súa análise.

Na primeira reunión galega de estudos clásicos, celebrada en Santiago de

Compostela e en Pontevedra en xullo de 1979, Schlunk insiste na súa tese

de que a división das arcadas non se realizou como consecuencia da

transformación en templo cristián, época na que só admite que se realizase

o recubrimento da piscina.

Os motivos das pinturas, tanto das arcadas coma da bóveda interior, son os

mesmos e tiveron que ser realizados ao mesmo tempo (ao igual que a

construción da bóveda), isto acredítao inequivocamente a figura dunha ave

que se atopa nun arranque de arcada. Á súa vez, o simbolismo das pinturas

podería ser apropiado para un ninfeo, pero nunca como adorno

preponderante dunha igrexa.

Polo tanto, pregúntase cal sería o labor das arcadas, posto que non cre que

tivesen exclusivamente unha función estética nin que fosen o resultado da

transformación dun ninfeo nun templo cristián primitivo. E amosa

categoricamente o seu desacordo con Gómez-Moreno (do que non

comprende o seu cambio de opinión en 1966), Chamoso, Núñez

e Fontaine.

Theodor Haushild, antigo colaborador de Schlunk, identifica Bóveda como

un ninfeo con pinturas romanas datables entre os séculos IV e V d. C. pero,

á súa vez, dubida de que a súa iconografía sexa atribuíble a un ninfeo. Os

relevos serían anteriores, posiblemente da fase inicial, o mesmo que a

piscina. Esta desigual cronoloxía estaría establecida pola diferenza dos

materiais de construción empregados no exterior e no interior do edificio.

Do século XII identifica os restos da planta superior pertencentes a unha

igrexa románica.

As características construtivas do interior do monumento manifestadas

por Haushild, xunto coa posible identificación de dúas fases das pinturas

por Sabine Noack-Haley levan a esta a formular a posibilidade de

relacionar a segunda etapa, dalgún xeito, coa arte asturiana non

obstante, admite unha maior antigüidade da última fase da obra galega

entanto non sexa anterior en máis de cinco séculos á época da asturiana.

Ao final deste punto inclúense as referencias bibliográficasmáis significativas

do ata aquí comentado, pero non sería de xustiza deixar de mencionar

investigadores como Isidro Gonzalo Bango Torviso, Ramón Blanco Areán,

Antonio Blanco Freijeiro, José María Castroviejo Blanco-Cicerón,
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proxectos de actuación coma nunha revisión historiográfica exhaustiva, que

están permitindo entender e clarificar problemas interpretativos deste

tesouro histórico-artístico, como son a situación orixinal de determinados

elementos arquitectónicos e decorativos, a relación do monumento coa

auga, a identificación de modificacións contemporáneas na estrutura do

edificio, etc.

Estes novos datos, brevemente sintetizados nesta obra, condicionan os

criterios subxectivos de elocuentes novidades interpretativas e poñen en

evidencia as excesivamente imaxinativas. Tal é o caso da hipótese publicada

en internet que identifica Santa Eulalia de Bóveda como un templo dedicado

á deusa Cibeles na que se interpreta como unha especie de aviario sagrado o

espazo oco entre osmuros orixinais domonumento e a estrutura de formigón

colocada nos anos setenta polo arquitecto González Trigo para baixar o nivel

freático. Outro exemplo significativo de proposta errónea refutada témolo na

que afirma que a piscina é unha invención contemporánea.

Esta exploración histórica-arqueolóxica non finalizou, polo que a obriga de

cada un dos investigadores que nos enfrontemos a ela é fiar omáis fino que

nos sexa posible. Son moitos os factores que convén ter en conta para

despexar as distintas incógnitas que aínda persisten e que se poderán ir

dilucidando segundo coñezamosmáis aspectos, tanto domundo real coma

do imaxinario, dos verdadeiros protagonistas de Santa Eulalia de Bóveda, os

nosos antepasados.
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