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1. CONTEXTO.

5

Sondaxes arqueolOxicas valorativas no Mosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña). Memoria Técnica.

Logo de solicitada á empresa TOMOS CONSERVACIÓN

RESTAURACIÓN S.L., por parte da empresa DICSA (para a Conselleria de
Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia), a elaboración
dun presuposto e proxecto para unha Intervención Arqueolóxica a efectuar na
lgrexa de San Salvador de Bergondo no concello de Bergondo, provincia de A
Coruña, rematados os traballos de escavación e entregado un primeiro informe
valorativo, pasamos a exporier a Memoria Técnica preceptiva (segundo se sinala
no Artigo 61 da Lei 8/1995 do 30 de outubro do Patrimonio Cultural de Galicia
e
no Capítulo II, artigo 60 do Decreto 199/1997, do 10 de xullo e publicado no
D.O.G do 6 de agosto de 1997, polo que se regula a actividade arqueolóxica na
Comunidade Autónoma de Galicia).

1.1. CONTEXTO XEOGRÁFICO. (ver lámina 11)
A igrexa de San Salvador de Bergondo, que formaba parte do
antigo convento benedictino do mesmo nome, pertence á parroquia e municipio
de Bergondo, provincia de A Coruña administrativamente, e a parroquia de
Bergondo, arcebispado do Cerveiro e diócese de Santiago de Compostela
relixiosamente.
O Concello de Bergondo conta cunha superficie de 32,2 km2,
limitando polo norte coa Ría de Betanzos e o municipio de Sada, ó sur co
municipio de Betanzos, ó leste coa Ría de Betanzos e ó oeste cos concellos de
Abegondo, Cambre e Sada. Está conformado polas parroquias de Babío,
Bergondo, Cortiñán, Guísamo, Lubre, Moruxo, Ouces, Rois e Vixoi, sendo a
capital municipal Carrió. Bergondo está situado no corazón da comarca de As
Maritias, aquí chamadas Marirlas dos Condes pola relación destes lares cos
condes de Traba e de Andrade.
O punto máis alto dende o cal se domina todo o conxunto é o Monte
de Santa María de Babío, a 250 metros de altitude sobre o nivel do mar.

Máis en concreto a zona do mosteiro atópase ubicada na parte
esquerda da desembocadura do Río Mandeo e da Ría de Betanzos.

1

O apartado gráfico deste proxecto correu a cargo de Alexandra VÁZQUEZ GROBAS e Víctor VAZQUEZ COLLAZO
tomando como base, entre outras, a cartografía do Proyecto básico y de eyecución: restauración de San
Salvador de
Bergondo. Bergondo, A Coruña, asinado polo arquitecto Francisco José VIDAL PÉREZ.
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* Emprazamento.
As coordenadas xeográficas de situación son: 43 0 19' 27" de
latitude norte e 08° 14' 20" de lonxitude oeste; sendo as de proxección U.T.M.
X: 561.680 e Y: 4.797.100 (Folla 45-14 da antiga Consellería de Ordenación do
Territorio da Xunta de Galicia; escala orixinal 1:10.000).
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Lámina 1: Plano de situación xeográfica.
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1.2. CONTEXTO ADMINISTRATIVO.
A igrexa e o mosteiro teñen a consideración de Ben de Interese
Cultural (B.I.C.) coa categoría de Monumento, en virtude da Disposición
Adicional Primera de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español e o Decreto

2641/1973 del 17 de agosto (B.O.E. del 24/10/1973).

1.3. CONTEXTO ARQUEOLÓXICO-HISTÓRICO.
Aparte dun topónimo "Castro" e un xacemento castrexo
relativamente nnoi cercanos (o chamado Castro de Bergondo ou Bergondiño;
aínda que consta a existencia doutros menos cercanos como os de Reboredo,
Montecelo, San Fiz e Monte da Fame) a igrexa de San Salvador de Bergondo,
como parte remanente do convento benedictino do mesmo nome, é o elemento
patrimonial máis salientable a tratar neste capítulo. Aínda así o emprazamento
do mosteiro ós pes do asentamento castrexo antes citado, deu lugar á existencia
de varias lendas, xurdindo así a crenza de que a edificación relixiosa da que aquí
falamos fora construida noutros tempos polos "mouros", aducindo a modo de
proba a figura do porco bravo (símbolo dos Andrade), que segundo os paisanos
sería o animal adorado por estes "mouros".
O termo Bergondo revela etimolóxicamente segundo García Pita
dous significados posibles:
- unha orixe celta ou ben xermánica que faría referencia o rei Brigo,
xefe thobel, decendente de Thubal, o cal fundou o seu gah (castro ou
altura poboada). Esta explicación permite establecer unha importante
poboación prerromana no lugar, secundada por outra banda na gran
cantidade de castros existentes dentro do territorio municipal de Bergondo.

- unha orixe xermánica aludindo a unha pequena elevación
montañosa denominada "Berg".
Na ldade Media aparece citado Burgundium (Bergondo) nun
testamento do século XII outorgado por Urraca Fernández que concede unha
cantidade para a obra da igrexa, e anteriormente, comenta Angel del Castillo no
seu Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia, próbase a
existencia do mosteiro por unha manda na que se di que o seu abade é en 1138
Recendus, confirmando unha doación feita polo conde Don Bermudo de Traba á
súa filla Dona Urraca do Monasterium de Genrrozo o de Cascas. Nesta data,
1138, Alfonso VII otorga tamén unha serie de privilexios ó mosteiro.
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De todos modos pénsase que a fundación do centro monacal é
anterior; segundo Hipólito de Sä Bravo existen outras fontes documentais de
datas cercanas que aluden a determinados dereitos disfrutados pola comunidade.
Segundo relata este autor na súa obra El monacato en Galicia, e para
comprender mellor a orixe deste mosteiro e a sua evolución, a chegada dos
monxes benedictinos a Galicia tivo lugar no século X. Eran tempos de incerteza,
nos que remataba unha centuria e comezaba outra, suceso que atemorizaba a
unha poboación masivamente analfabeta e obsesionada coa súa salvación, feito
que explica a reclusión nos mosteiros dunha boa parte dela, buscando descanso
a tanto desacougo moral. Nacen así un bo número de cenobios, que serán
centros espirituais, pero tamén núcleos económicos arredor dos que floreceron
novos centros de poboación. Cultura e poder foron durante séculos bos aliados,
rexendo o modo de vida no interior dos mosteiros, que, como o caso que nos
ocupa e dado o seu alto desenvolvemento económico, foron o punto de mira
constante das ambicións dos señores feudais, en concreto dos Andrade, tal e
como veremos nas seguintes lifias.
Nun documento de 1140 hai constancia dun pleito entre os
habitantes do municipio e o arcebispo compostelano, Don Pedro Helías, sobre os
dereitos de pesca nas augas do Mandeo e a explotación das salinas da ría,
construidas polos propios monxes, das que se dicía que estaban emprazadas en
territorio da Sede Episcopal Compostelana, en contraposición ós dereitos reais
concedidos por Alfonso VII en beneficio do centro e dos seus vasalos. Daquelas
antigas salinas non queda actualmente máis que o nome do lugar.

A comezos do século XIII, no 1218, Alfonso IX faille unha
importante doazón ó abade Munio e ós seus monxes de todo canto pertencía á
Coroa e estaba dentro dos termos do cenobio, ademais das freguesías de San
Martín de Deáns (actualmente Dans) e San Vicente de Murvio (actualmente

Moruxo).
Máis adiante, en 1256, está baixo a protección de Alfonso X,
defendendoo das usurpacións que das súas propiedades facían algúns señores,
ansiosos por apropiarse do adquirido polos monxes benedictinos mediante
diversas doacións.
Cara á segunda metade do século XIII, o mosteiro alcanzou o seu
máximo esplendor, posuindo xurisdicción civil e criminal, ademais dunha gran
biblioteca e arquivo, así como un extenso couto. Por isto o mosteiro era
codiciado por moitas familias nobles da época que buscaban Mí o seu lugar de
enterramento, ademais de intentar facerse con algún dos privilexios que
acumularan os monxes cos anos. Desgraciadamente non se conservan todas as
sepulturas que debeu albergar, debido ás diversas reformas de que foi obxecto o
edificio e debido a unha orde do bispo Medauro, auxiliar do arcebispo de
Compostela, que mandou "borrar y deshacer aquellas que perteneciesen a

personas en descubierto con la Iglesia por el canon que debían satisfacer".
No ano 1280 veu a Galicia Don Sancho IV, O Bravo, quen visitou o
cenobio e fixo doación del á cidade de Betanzos.

lo
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Segundo o Padre Yepes arde o mosteiro e parte da igrexa no ano
1338, destruindo totalmente o arquivo e gran parte da importante biblioteca. O
mosteiro, en claro decaimento, ademais mantén diversos litixios cos Andrade ós
que trata de poñer fin Enrique II, quen en 1371 renova e confirma todos os
privilexios, usos, costumes, doacións e franquicias dos que gozaba; estes foron
reiterados posteriormente, en 1386, por Juan I, que manda, mediante Real
Cédula, a Fernán Pérez de Andrade "O Bo" que deixase libre ó abade de
Bergondo, ó seu couto e ós seus vasallos.
O mosteiro foi incorporado á Reforma extendida polos Reis
Católicos en Galicia en 1509, e da que foron encargados frei Rodrigo de
Valencia e frei Pedro de Nájera. Pasou a depender de San Martiño Pinario de
Santiago, quedando anexionado con carácter de priorato até a exclaustración. A
unión foi confirmada polo Papa León X mediante unha bula no ano 1517. Esta
anexión supuxo a perda de importancia e o desmoronamento da primitiva fábrica
do mosteiro, xa que o número de monxes quedou reducido ós que atendían ós
fieis na freguesía, establecida na igrexa mosteiral.
O priorato sufriu o saqueo do pirata inglés Sir Francis Drake, algo
que se repetiría coa invasión francesa. As tropas napoleónicas levaron todo o
que encontraron de valor, refuxiandose os monxes nas casas dos veciños.
A partir dese momento o cenobio quedou practicamente
abandoado, o cal foi un feito co proceso de excalustración e co cal quedaría
medianamente intacto o edificio da igrexa, que actualmente cumpre as funcións
de igrexa parroquial.

1.4.

CONTEXTO ARTÍSTICO.

Trátase dunha igrexa románica da segunda metade do século XII,
similar ás igrexas de Santa María de Mezonzo en Vilasantar, Santo Tomé de
Monteagudo en Arteixo e por suposto Santa María de Cambre en Cambre.
Formaba parte, como xa temos mencionado anteriormente, dun complexo
monacal benedictino.
Tres ábsides semicirculares dan lugar a unha planta basilical con
tres naves, as cais están divididas en catro compartimentos ou tramos por pilares

de sección cruciforme, sostendo as súas columnas os arcos formeros, apuntados
e doblados, o mesmo que os faxóns nos que se apoia a cuberta de madeira a
dúas augas. A decoración dos capiteis dos formeros é máis románica que a dos
faxóns, xa góticos. Os arcos triunfais son de medio punto, dobrados; o superior
da capela maior está moldurado, mentres que o menor apoiase en columnas
rematadas en capiteis zoomórfos. Sobre o arco triunfal ábrese un pequeno
rosetón con tracería que debuxa unha estrela de seis puntas a partires dun
pequno círculo central (semellante, aínda que máis pequeno e sinxelo (5 da
fachada occidental de Santiago de Ribadavia).
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Resulta inusual que cada unha das capelas teña un tramo recto
diante da súa cabeceira semicircular, co seu correspondente arco faxón e as
súas bóvedas de cañón, rematadas en cascarón ou cuartos de esfera. Aparecen,
por outra banda, fiestras abocinadas con arcos dobrados e moldurados na capela
maior. O exterior da cabeceira presenta contrafortes prismáticos nos tres ábsides
e as fiestras que se abren neles repiten o mesmo esquema atopado no interior.
Ó ábside Sur adosóuselle por ese lado unha capela rectangular adicada a Santa
Catalina entre finais do século XIV e comezos do XV. Os aleiros da cabeceira
románica presentan canecillos con rolos e tarxetas. As cobixas das capela
central decóranse con grosos billetes, e as das laterais cunha liña en ziguezague.
Os muros laterais das naves quedan divididos en catro tramos por
contrafortes cun remate escalonado que data da restauración gótica. Outros
semellantes flanquean a fachada e portada occidental. Esta mantén unha triple
arquivolta de mediopunto mol erosionada, pero na que ainda quedan restos de
decoracións axedrezadas nas súas aristas e roscas. Os dous primeiros arcos
están apoiados en columnas acodeladas con capiteis de duras e esquemáticas
follas en dous e tres ordes. Os arcos das naves están reformados a causa do
afundimento da cuberta (a dúas augas e de madeira) producido, como xa
comentamos, por un incendio no ano 1338. A casa de Andrade sufragaría os
gastos da reforma na segunda metade do século XIV, figurando o seu emblema,
o porco bravo e as súas armas. O tímpano con festón de arquitos como única
decoración carga en mochetas xeornétricas.
O resto da fachada e moi posterior.
A capela de Santa Catalina, adosada ó muro sur da igrexa, ten
bóveda de crucería sobre pequenas columnas acodilladas nos ángulos e no seu
interior conserva sepulturas medievais, o mesmo que no presbiterio da igrexa.
A construcción da igrexa debeu producirse cara a finais do s XII,
como evidencia a súa cabeceira e os seus motivos ornamentais. A ese momento
tamén correspondería a distribución das naves, mentres as súas partes altas, e
en particular os arcos apuntados non deben ser anteriores ä restauración dos
Andrade da segunda metade do século XIV. Desta forma logrouse unha hábil
mestura de elementos románicos e góticos.
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2.

ESTRUCTURA DE OBRA.
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2.1.

A OBRA DE CONSTRUCCIÓN-RESTAURACIÓN. 2

A obra prevista, dentro dunha fase de restauración do mosteiro,
consistirá no acondicionamento da zona norte do claustro, actualmente usada
como sacristía na súa planta inferior, a cal presenta problemas estructurais e
constructivos.
Por outra banda plantéxase a recuperación do corredor inferior no
lado leste, intervención que se considera fundamental para conseguir a
flexibilidade de uso que a tipoloxía claustral aporta ó edificio. Desta forma
consíguese ó mesmo tempo encontrar unha ubicación a sacristía que permita
desbloquear o corredor na súa zona norte e posibilite, en sucesivas actuacións,
recuperar a circulación perimetral completa.
As obras a realizar nesta fase de restauración son as seguintes:
- demolición do corredor superior, estructura de madeira da
cuberta, pes dereitos, forxados e muro de mampostería na zona de
contacto coa capela.
- demolición do muro de ladrillo do corredor inferior,
sacristía.

na

zona da

- demolición dunha zona do muro de mampostería
Surleste, para abrir a conexión co novo corredor.

na

esquina

- acondicionamento e limpeza do lenzo Sur da igrexa, picado de
cal e morteiro de entrepaños e contrafortes.
- protección das coronacións dos muros existentes no resto das
dependencias monásticas.
- construcción da estructura vertical de muros de mampostería de
semellantes características aos existentes, naquelas zonas nas que foron
eliminados.
- nova estructura horizontal de forxados de pisos e nova cuberta
para a zona alta do claustro na zona norte.

Estes datos tamén están sacados do proxecto bäxico asinado polo arquitecto D. Francisco José VIDAL PÉREZ. (ver
nota a pé de päxina n° 1).

2
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-

acondicionamento do local destinado a sacristía na dependencia
do ala leste do claustro, ubicando un pequeno aseo e un despacho.
- novos pavimentos de madeira para os corredores inferiores do
ala norte e leste do claustro.
- realización de carpinterías para os ocos plantexados nestas
zonas, e para os cerramentos provisionais en contacto cos corredores
abertos do claustro.
- nova instalación eléctrica para o corredor inferior e a nova
sacristía.
- realización dun correcto acopio do material existente nas
diferentes estancias do edificio, procedente de demolicións e derrubos,
organizándoo nas dependencias do mosteiro.

Evidentemente, de entre todas estas obras, as que nos interesan
son as que precisan dun control arqueolóxico, e dicir, as que necesitan dunha
remoción de terras para a súa realización.

2.2. OBXECTIVOS DA INTERVENCIÓN.
Tendo en conta que a zona onde se empraza o conxunto monacal
está condicionada polas circunstancias mencionadas nos anteriores puntos 1.2. e
1.3., a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Conselleria de Cultura,

Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia considerou necesario
establecer unha serie de cautelas patrimoniais que deberán ser aplicadas a
calquera obra que implique remoción de terras na zona. Estas cautelas obrigan á
realización dunha intervención arqueolóxica nas zonas que sexa necesario e
baixo a dirección dun técnico arqueólogo.
por todo elo que se propuxo, no proxecto preceptivo, ós
organismos correspondentes a realización de tres catas de sondaxe,
executadas mediante medios manuais, e unha gabia, que podería ser executada
mediante medios mecánicos (ainda que finalmente realizouse a man, debido a
imposibilidade de acceso dunha máquina ó claustro), con metodoloxía
arqueolóxica axeitada, de cara a avahar os posibles restos de natureza
arqueolóxica que Mí se puideran rexistrar.
que considerar este tipo de intervención un primeiro paso, como
previsión ante o que poida aparecer durante o desenvolvemento da mesma;
deste xeito o modelo de actuación proposto neste proxecto pretende únicamente
Hai

definir a potencialidade arqueolóxica do terreo, revisando as terras que sexan
removidas para a instalación das canalizacións e por medio da execución de
varias sondaxes. A partir de aquí, segundo os resultados obtidos proxectaríanse,
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se fose necesario, outra clase de traballos arqueolóxicos: ampliación das catas
de sondaxe, execución dunha escavación en área da zona afectadas polas obras
ou, en definitiva, a total liberación da área afectada. Evidentemente este non e o
único obxectivo da intervención, xa que a posible información obtida pode ser de
grande importancia de cara a seguir indagando sobre a conformación histórica (e
incluso arquitectónica) deste senlleiro conxunto monástico.
No caso de considerarse oportuna a realización dalgunha das
labouras mencionadas no párrafo precedente, sería preciso dar por rematado o
plano de traballo que aquí presentamos e proceder á elaboración e redacción dun
novo proxecto de intervención.

2.3. CONDICIÓNS DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA.
* Este tipo de intenencións, tal e como se pode deducir do
referenciado ata o momento, ten unha serie de condicionantes intrínsecos a
calquera outra sondaxe arqueolóxica. Por exemplo:

- posibilidade de atoparnos con niveis de recheo (entullo), que
poden supotier unha inversión de esforzo moito maior;
- en xeral áreas de intervención de moi pequena superficie que, no
caso de albergar estructuras de interese arqueolóxico, dificulta
enormemente a interpretación das mesmas;
- o factor tempo, xa que a existencia de retrasos no remate dos
traballos ou a ampliación dos mesmos poden implicar un aumento dos
gastos económicos previstos e o retraso das obras de construcción
proxectadas; etc.

2.4. EQUIPO TÉCNICO.
A composición do equipo técnico e persoal participante nos
traballos foi o seguinte:
*

BASSO.

- Un técnico arqueólogo, director da intervención: Simón PENA

- Un técnico debuxante.
- Catro operarios, encargados de realizar de forma manual os
movementos de terras necesarios (e proporcionados polo promotor da obra).
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2.5.

EQUIPO MATERIAL.

* O equipo material e de infraestructura foi o de uso habitual neste
tipo de sondaxes:
pás, sachos, paletas, etc., para a realización das sondaxes
man uais.

* Para o rexistro fotográfico utilizouse película en cor para
positivado en papel.
* Cartografía: planos a escalas orixinais en 1:10.000 e 1:2.000 (de
situación); 1:200 (de obra; reducción).
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3. METODOLOXIA.
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3.1.

PLANO DE INTERVENCIÓN.

Aparte da escavación con metodoloxía arqueolóxica axeitada de
varias catas de sondaxe, tamén levouse a cabo o control dos desterres que foron
precisos efectuar para executar as obras previstas no Mosteiro. Este último
traballo centrouse principalmente na inspección visual de terra removida (co fin de
recoller os materiais que como consecuencia desa remoción apareceron) e na
supervisión das tarefas de escavación manual efectúadas no edificio e o seu
entorno inmediato (co fin de impedir que puidera ser destruida, no caso de ser
localizada, calquera estructura significativa de natureza arqueolóxica).

Finalmente as tarefas de escavación foron realizadas de forma manual tanto nas
sondaxes 1, II e III como na gabia de drenaxes e como tamén nos outros

desterres realizados a maiores.

A continuación especificamos as características inicialmente
previstas (lonxitudes, profundidades, etc.) de tódalas áreas sometidas a algún tipo
de actividade arqueolóxica (e que supoñían unha superficie de 38 metros
cadrados en total) e que finalmente foron variadas lixeiramente respetando os
obxectivos da intervención e a metodoloxía arqueolóxica axeitada (ver láminas 2

e 3):

1- Na estancia da nova sacristía se realizou unha cata (I) de 2 por
3 metros (6 m2) na zona central até, aproximadamente, uns 80 cm de
potencia, ainda que variando a orientación da cata con respecto ó plano do
proxecto arqueolóxico e situándoa lixeiramente cara o leste (ver láminas 2

e 3).

zona leste do claustro plantexáronse duas calicatas de 2 por
3 metros cada unha (12 m2 en total) por 0,80 m de profundidade
aproximada, coa intención de atopar a cimentación do muro desaparecido
do corredor.
2- Na

A primeira das sondaxes (II) se situaba dentro do citado corredor,
confluencia entre os treitos leste e sur, diante do que será a porta de
acceso a nova sacristía. Esta calicata desplazouse cara o norte quedando
emplazada no interior do claustro e ampliándose en 0,5 m cara o oeste
para delimitar a estructura achada (2,5 por 3 m, cun total de 7,5 m2).
na

A segunda das sondaxes (III) estaba situada case pegada ó
paramento exterior do corredor norte do claustro (2 por 3 metros).
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En ámbalas dúas deixouse unha mance de seguridade con respecto
dis muros existentes.
Posteriormente a apertura destas calicatas decidiuse, de común
acordo entre o Servicio de Arqueoloxía da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia e a aparelladora
da entidade promotora (DICSA), a apertura dunha gabia de 1,10 m por 7
metros de anchura entre as duas sondaxes e prolongándoa cara o norte
da cata III (1,10 por 2,10 metros) e cara o sur da cata 11 (1,10 por 1,30 m)
co fin de intentar atopar máis restos da estructura achada, e
correspondendo esta gabia coa cimentación do muro desaparecido a
recuperar no claustro, con mane tamén para a colocación dos drenaxes.
En total a gabia son 10,40 metros de lonxitude por 1,10 de anchura (11,44
metros cadrados).
A intención sería reaproveitar a cimentación, si é posible, e
recuperar o muro que cerraba o corredor oriental para completar así unha
típica estructura claustral.
En toda a zona recuperada de corredor, tanto no leste coma no
norte, pavimentaríase cunha tarima de madeira de castifieiro sobre unha
estructura que empotraría unhas viguetas prefabricadas no terreo natural a
uns 25 cm de profundidade. Por este motivo, unha vez realizadas as
sondaxes II e III ademáis da gabia de unión entre elas, e tamén de común
acordo entre o Servicio de Arqueoloxía da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia e a aparelladora
da entidade promotora (DICSA), decidiuse realizar un desterre na zona
que corresponde co interior do corredor co fin de atenuar o desnivel
existente e colocar a estructura de pavimentación xa mencionada.

3- Na cara exterior dos muros norte e leste do corredor do claustro
e atravesando o oeste e unha bodega en desuso en dirección ó exterior do
mosteiro, realizabase unha gabia de 50-60 cm de ancho por 80 cm de
profundidade e 40 metros de lonxitude (uns 20 metros cadrados). Nesta
gabia irá ubicada unha rede de pluviais e drenaxes, construíndose nela
ademáis dúas arquetas de 60 por 60 cm.
Finalmente fíxose a remoción de terra correspondente a gabia do
muro norte do corredor, mentres que a do muro este coincidiu coa gabia
de unión entre as calicatas II e III; por outra banda non se chegou a facer
o cruce pola bodega cara o exterior do mosteiro. A potencia baixada non
foi a inicialmente prevista, si non que se respetou a cota de obra que
variou entre os 35 e os 50 cm de profundidade.

Tamén en relación á rede de drenaxes executouse outra gabia de
semellantes características no exterior do muro N da estancia
correspondente coa nova sacristía. Foron algo menos de 7 metros de
lonxitude por 0,5 de ancho e unha potencia media de 40-45 cm.
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Por último realizouse unha gabia de desaugue para o baño situado
na nova sacristía e cara a rede xeral de drenaxes do patio do claustro. O
ancho da gabia foi de 0,4 m e a potencia rondou os 20 cm de media.

3.2. REXISTRO ARQUEOLÓXICO.

* Topografía e Planimetría.
Como base de partida procedeuse ó establecemento dunha
estación topográfica de referencia aproximadamente no medio do claustro, tamén
denominada Estación Cero (EO), se ben foi necesario instalar unha estación máis
na esquina suroeste da nova sacristía (El) debido a que a intervención
arqueolóxica desenvolveuse en dous espacios diferentes (claustro e nova
sacristía). De todos modos as cotas da planimetría están axustadas con respecto
a E0.
* Rexistro xeral.

O procedemento de rexistro utilizado para as pezas arqueolóxicas
foi ter un correcto control dos niveles estratigráficos (arqueolóxicos ou non) que
conforman o terreo, posto que tódolos elementos rexistrados poderán, e deberán,
ser contextualizados e relacionados con esa estructura estratigráfica.

* Rexistro gráfico.
Leváronse a cabo debuxos a diferentes escalas así como diversas
tomas fotográficas das estructuras ou conxuntos arquitectónicos significativos e
dos perfiles estratigráficos resultantes durante os traballos.
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Lámina 2: Planta do mosteiro coa ubicación, proxectada inicialmente, das catas de sondaxe
e a gabia para a rede de drenaxe.
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Lámina 3: Planta do mosteiro coa reubicación das catas de sondaxe,

gabias para a rede de drenaxe e novas remocións de terras.
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4. RESULTADOS.
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4.1.

A INTERVENCIÓN.

Tal e como se pode apreciar na información gráfica que se xunta co
presente informe (láminas 2 e 3 e fotografías), e como xa mencionamos en
párrafos precedentes, pódese apreciar que foi necesario variar a situación das
catas previstas no proxecto inicial.
Finalizado o traballo de escavación, foi abordado o traballo de gabinete co
fin de enviar nun breve prazo de tempo ó Servicio de Arqueoloxia da Xunta de
Galicia, o Informe de Valoración cos resultados máis salientables a fin de que
as institucións citadas puidesen emitir unha resolución definitiva sobre a situación
patrimonial do solar despois da intervención. A continuación resumiremos de
forma máis amplia que no informe valorativo os resultados obtidos nas diferentes
calicatas abertas.
4.1.1.Sondaxe 1

(ver lámina 4).

Inicialmente levouse a cabo a desmontaxe do enlousado de pedra
de pizarra e esquisto (probablemente o material da zona xa que todas as
construccións do rnosteiro a excepción da igrexa, construida en granito, levan
este tipo de pedra). Nesa pavimentación estaba insertado un canal de desaugue
(estructura A) que cruzaba de leste a oeste a estancia da nova sacristía.
lnformacións da xente da zona e máis do sacerdote encargado da igrexa
confirman que esta habitación funcionou no seu tempo como cuadra. Esta
canaleta estaba delimitada por pedras asentadas en posición vertical e cuberta
por lousas que rondaban os 50 por 30 cm; unha vez desmontada constatouse a
inexistencia dun enlousado inferior polo que circularía a auga, ademáis de estar
rechea de terra.
Por outra banda nesta cata de 6 metros cadrados, que estaba
plantexada cunha potencia de 0,8 m de potencia, confirmouse a existencia do
sustrato en toda a zona escavada, non atopándose restos estructurais de ningún
tipo. Observamos varias capas de recheo e dentro deles materiais cerámicos de
tipo esmaltado de época moderna-contemporánea en senso amplio, ademáis de
materias de construcción (pedra, ladrillo e tella).
4.1.2.Sondaxe

II

(ver lámina 5).

De inicio esta cata foi planteada cun área de 6 m 2 , que foi ampliada
a 7,5 m2 (2,5 x 3 m) para poder traballar en torno a estructura muraria achada nos
traballos de escavación.
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A potencia de escavación prevista nun principio rondaba os 80 cm,
chegändose puntualmente na zona que corresponderla ó interior do corredor do
claustro pero non cara o exterior debido a presencia do sustrato.

Estructura B - Trátase da cimentación, levantada sobre o
sustrato, do orixinario muro que pechaba o claustro, en pedra de
pizarra e esquisto e das mesmas características que os muros
que ainda quedan en pé. Cruza esta estructura a sondaxe de
sur a norte, correspondendo ademáis perfectamente en Uña co
arranque que se observa no muro norte do claustro. A súa
anchura ronda os 75-80 cm e conformado con pedras de
pequeno e medio tamaño e parece que unidas cunha argamasa
lixeiramente arxilosa.
Os materials que dan os diferentes recheos son prácticamente
todos de época contemporánea, con materiais de construcción (tella e ladrillo),
ferros, vidros, cerámicas esmaltadas, e escombro e basura en xeral; a excepción
dun anaco cerámico atopado ó pé da cimentación e que non corresponde co
resto de cerámicas esmaltadas achadas. Existe unha concentración de materials
importante cara o sur do claustro, pegado a zona de antigas cociñas, polo cal se
tirarían nesa zona as cousas inservibles.
4.1.3.Sondaxe III (ver lámina 5).

A cota de escavación prevista de inicio rondaba os 80 cm de
potencia, chegándose puntualmente na zona que correspondería ó interior do
corredor do claustro pero non cara o exterior debido a presencia do sustrato, o cal
da unha forma sobreelevada na liña que coincide exactamente cos restos da
cimentación atopados na sondaxe II (estructura B) e co arranque do muro norte
do claustro, e que sería por onde se levantaba o muro hoxe desaparecido.
Os materials achados son restos cerámicos de época modernocontemporánea nun senso amplio e pertencentes a niveis claros de recheo.
4.1.4.Gabia de unión das sondaxes II e III (ver lámina 3 e 5).

A unión entre as calicatas II e III non fixo máis que sumar un mol
pequeno tramo da cimentación do muro cara o norte da sondaxe II (sobre 20
cm), mentres que no resto se observa esa pequena sobreelevación no sustrato
en liña cos restos da estructura desaparecida (estructura B). Deixouse de
escavar o chegar ó sustrato, a uns 0,5 m de profundidade aproximadamente.
Os materials achados son restos cerámicos de época modernocontemporánea nun senso amplio e pertencentes a niveis claros de recheo.
Por outra banda cara o sur da sondaxe II c,ontinuouse esta gabia
para a cimentación do novo muro, descubríndose así parte da estructura B
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(cimentación do muro desaparecido do claustro), exactamente 1,3 m mäis de
lonxitude, coas mesmas características mencionadas anteriormente e a mesma
configuración estratigräfica de niveis de recheo.
Cara o N da sondaxe III tarnen se continuou a gabia descubríndose
soamente a cimentación pegada ó arranque xa existente no muro norte do
claustro. En lonxitude ternos uns 55 cm de cimentación sobre o sustrato e cos
mesmos niveis de recheo por riba e os memos tipos de materials cerámicos.
4.1.5.Gabias de drenaxe (ver lámina 3).

No muro norte do claustro e no exterior do muro norte da nova
sacristía se realizaron duas gabias de drenaxe, as dúas cunha media de 50 cm
de anchura e unha potencia variable entre os 35 e os 50 cm. Os únicos restos
relativamente relevantes son a aparición das cimentacións deses muros.
Os materiais aparecidos non varían dunha gabia a outra, sendo
todos de época contemporánea e atopados en niveis de recheo. A única
diferencia é o predominio na do muro norte do claustro de materiais de
construcción (tella e ladrillo) provintes, mol probablemente, da realización das
obras de reconstrucción de ese muro norte con ladrillo e cemento.
En relación coa gabia de saneamento do baño da nova sacristía o
único salientable ä o levantamento do pavimento de pedra para a realización da
remoción de terras, na que non se achou nin estructuras nin materiais de ningún
tipo.
4.1.6.Desterre do corredor do claustro (ver lámina 7).

A única estructura atopada nesta remoción de terras foi a
continuación do actual muro leste do claustro até a edificación da nova sacristía;
tramo que nalgún momento debeu ser cortado e do cal consérvase pouco mäis
que a cimentación (estructura C). A tipoloxía do muro e a mesma que a do resto
do mosteiro, pedra de pizarra e/ou esquisto de pequeno e medio tamaño. A
anchura é duns 50 cm de media e coa cimentación chega case ós 60 cm; a
lonxitude e de 2,5 metros (a totalidade do espacio aberto entre o muro leste do
claustro e a nova sacristía).
O rebaixe de toda esta zona variou entre os 40 e os 55 cm para
poder colocar o entramado da pavimentación de madeira e salvar o desnivel
existente no claustro debido ós recheos existentes, de mäis potencia no sur do
claustro, quizáis debido a presencia das cociñas e as cuadras nesa parte.
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4.2. OS MATERIAIS.

O número total de pezas arqueográficas rescatadas durante a
escavación foi moi elevado, facéndose unha selección de 138 fragmentos
cerámicos debido a súa cronoloxía moderno-contemporánea en senso amplio.
Tamén se atoparon metais, vidros e osos que non se recolleron por pertencer a
época contemporánea.
A información cronolóxica que proporcionan este tipo de restos é a
que xa anticipamos no anterior punto 4.1. ó falar dos resultados concretos
acadados nas tarefas de escavación.
Tal e como se especifica no documento de autorización da
intervención remitido polo Servicio de Arqueoloxía antes do comezo dos traballos,
estas cerámicas foron lavadas, sigladas 3 e inventariadas 4 , e algunhas incluso
pegadas, antes do seu depósito no Museo Arqueolóxico e Histórico - Castelo
de San Antón de A Coruña 5.

4.3. ESTRATIGRAFÍA.
Hai que comezar dicindo que a estructura estratigráfica resultante
das catas abertas é bastante sinxela e similar en todas elas.
4.3.1. Sondaxe 1 (ver lámina 4).

Temos cinco niveles ben diferenciados, todos eles de época
moderna polos escasos materiais achados.
1-pavimento de pedra de granito, nel vai enmarcada unha
canalización (estructura A).
2-interior da estructura A. Terra bastante compactada de cor
negro e con algún fragmento cerámico moderno.
3-nivel de recheo bastante uniforme e compactado sen
material, de cor negro; cortado por unha bolsa de material
cerámico (4).
4-bolsa de material cerámico de época moderna, esmaltada
en verde cara o interior.
5-sustrato.
3 A sigla de identificación está composta pola clave de proxecto CO-02-MB (A CORUÑA - 2002 - Mosteiro de Bergondo),
e un número de referencia (dende 01 en adiante).
4 Ver base de datos que se )(unta el final do texto.
5

Val incluida unha copia da acta de depósito.
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4.3.2. Sondaxes

II e

III (ver lámina 6).

As sondaxes 2 e 3 teñen os catro mesmos niveis estratigráficos, co
cal as comentaremos de maneira conxunta.
1-capa vexetal/recheo de terra negra orgánica con materials
de época moderna e contemporánea nun senso amplio,
desde escombro ou lixo até fragmentos cerámicos
esmaltados, vidros, metais, etc....
2-recheo de época moderna-contemporánea de cor marrón
arxilosa con restos de ladrillo, pedra e escasos fragmentos
cerámicos.
3-nivel de tella que existiría soamente cara o interior do
claustro (vese máis claro no perfil da sondaxe 2).
4-sustrato
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5. CONCLUSIÓNS E VALORACIÓN PATRIMONIAL.
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Os achados realizados no Mosteiro de Bergondo son claros tanto
no que respecta as estructuras como ós materiais atopados nos diferentes niveis
de recheo que datan prácticamente todos de época moderno-contemporánea nun
senso amplio. As estructuras murarias atopadas (estructuras B e C), e que
formarían parte do muro desaparecido do claustro, están en niveis de
cimentación, sobre o sustrato e cubertas por niveis de recheo. Non se atopan
ningunha clase de pavimentos relacionados coas estructuras B e C; os únicos
pavimentos son os existentes actualmente en pedra na ala sur do mosteiro, en
concreto na estancia da nova sacristía.
Sobre a base destes datos a liberación patrimonial do espacio no
que se inten/irá na restauración do Mosteiro de Bergondo parece clara, alomenos
nas zonas onde se levaron a cabo as sondaxes e os controis dos desterres.
Por todo isto informamos ó Servicio de Arqueoloxia da

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Consellería de Cultura - Xunta de
Galicia) que nos lugares nos que se levou a cabo a actuación arqueolóxica seria
recomendable a liberación patrimonial do espacio alomenos até a cota de obra
nas zonas onde se chegou ó sustrato e até a cota arqueolóxica no resto. En
canto o reaproveitamento das estructuras murarias achadas, a viavilidade debe
ser posta de manifesto polo arquitecto ou aparellador correspondente, xa que hai
que ter en conta que soamente se conservan pouco máis que as cimentacións.
Por outra banda na nova sacristía contémplase o retirado da actual
pavimentación para colocar un novo entarimado de madeira; sempre e cando
esta obra non implique unha nova remoción de terras tamén se recomenda a
liberación patrimonial deste espacio.
Unha vez chegada copia da resolución con data do 14 de novembro
do 2002 resolveuse dar por rematada a actuación arqueolóxica e autorizar a
continuidade das obras coa obriga de conservar in situ os restos atopados,
debéndose cubrir estes cun elemento diferenciador.
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6. BASE DE DATOS (MATERIAL ARQUEOGRÁFIC0).
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SIGLA DATA
TIPOL. CATA NIVEL DESCRIPCIÓN
Plato incompleto esmaltado blanco con decoración pintada de flores en verde, rosa, azul
001
23/10/02
A
Il
1
e marrón e dúas bandas no borde (3 fragmentos pegados). Do mesmo tipo que o 2.
A
Plato incompleto esmaltado blanco con decoración pintada de flores en verde, rosa, azul
002 23/10/02
II
1
e marrón e dúas bandas no borde (3 fragmentos pegados). Do mesmo tipo que o 1.
A
II
Parte dunha fonte esmaltada con decoración en azul e dúas bandas laranxas, unha
003 23/10/02
1
delas preto do borde. Con varios furados no borde (varios fragmentos pegados).
004 23/10/02
A
II
Parte da fonte 003 coas mesmas características e que incluso encaixa. Conserva unha
1
asa (varios fragmentos pegados).
005 23/10/02
A
II
Probablemente a base da fonte de 003/004 coas mesmas características e unha liña
1
laranxa no pe (varios fragmentos pegados).
006 23/10/02
A
1
Frgamento esmaltado pertencente a 005 que non tiña encaixe.
II
007 23/10/02 A
Fragmento esmaltado pertencente a 003/004 que non tiña encaixe.
II
1
008 23/10/02
A
II
1
Fragmento esmaltado pertencente a 003/004 que non tiña encaixe.
A
009 23/10/02
II
Parte dunha cazola de barro esmaltada ó interior e queimada cara o exterior (dous
1
fragmentos pegados).
Parte dunha cazola de barro esmaltada ó interior e queimada cara o exterior (dous
010 23/10/02
A
II
1
fragmentos pegados).
011
23/10/02
A
II
Fragmento dun fondo con arranque de asa esmaltado en blanco e decorado
1
xeométricamente con cores azul, amarelo, verdes, marrón e negro.
012 23/10/02
A
II
Fragmento dun borde esmaltado en blanco e decorado xeométricamente con cores azul,
1
amarelo, verdes, marrón e negro.
013 23/10/02
A
II
1
Fragmento dun borde esmaltado en blanco e decorado xeométricamente con cores azul,
amarelo, verdes, marrón e negro.
Fragmento dun fondo esmaltado en blanco e decorado cunha tiña azul.
014 23/10/02 A
II
1
015 23/10/02
A
II
Fragmento dun fondo esmaltado en blanco e decorado cunha tiña azul (encaixa ca parte
1
dofondo de 011). De 011 a 015 son do mesmo cacharro cerámico.
016 23/10/02
A
II
1
Fragmento dun fondo esmaltado en blanco e decorado cunha liña azul.
017 23/10/02
A
Fragmento de panza de cerámica esmaltada branca con decoración en cor verde.
II
1
018 23/10/02
A
II
1
Fondo esmaltado de cor barro.
019 23/10/02 A
Fragmento de borde dun prato con motivos frorais.
1
II
020 23/10/02
1
Parte de borde dun prato esmaltado, branco e con decoración grisacea, e tamén releves
A
II
(dous fragmentos pegados).
021
23/10/02
A
II
1
Parte de borde dun prato esmaltado, branco e con decoración en releves.
022 23/10/02
A
Parte de borde dun prato esmaltado, branco e con decoración azul-grisacea, e tamén
II
1
releves.
023 23/10/02
A
II
1
Fragmento de asa de cerámica de Talavera.
024 23/10/02
A
II
1
Fondo de cerámica esmaltada branca con decoración.
025 23/10/02 A
II
1
Fragmento de borde vidrado en verde ó interior e reducido cara ó exterior.
026 23/10/02 A
II
1
Asa esmaltada de cor branco.
027 23/10/02
A
II
1
Fragmento de fondo vidrado en amarelo ó interior.
028 23/10/02 A
II
1
Fragmento de borde esmaltado de cor laranxa/marrón con decoración no exterior en
amarelo.
029 23/10/02 A
II
1
Parte de borde dun prato esmaltado, branco e con decoración azul, e tamén releves.
030

23/10/02

A

II

1

031
032
033
034
035

23/10/02
23/10/02
23/10/02
23/10/02
23/10/02

A
A
A
A
A

II
II
II
II
III

1
1
1
1
2

036
037

23/10/02
23/10/02

A
A

III
III

2
2

038

23/10/02

A

III

2

039

23/10/02

A

III

2

Fragmento dun borde vidrado ó interior e no borde exterior en marrón, cunha banda
amarela no interior.
Fragmento dun borde vidrado ó interior en verde/marrón.
Fragmento esmaltado en forma de folla en cores branco e verde.
Fragmento esmaltado en branco e azul.
Fragmento dun borde en cor amarela ó interior.
Fragmento dun borde esmaltado branco con decoración en bandas azuis e laranxas e
outros motivos en azul, verde e vermello.
Fragmento de panza esmaltada branca con decoración en bandas azuis e laranxas.
Fragmento de borde esmaltado branco, posiblemente dun plato con decoración
paisaxística en negro.
Fragmento de borde esmaltado en branco, posiblemente dun plato con decoración en
cores azul, laranxa, verde e marrón.
Fragmento de borde esmaltado branco, posiblemente dun plato con motivos decorativos
vexetais en branco sobre vermello.
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SIGLA DATA
TIPOL. CATA NIVEL
040 23/10/02
A
III - 2
041
23/10/0Ã
III
2
042 23/10/02 A
III
2
043 23/10/02 A
III
2
044 23/10/02
A
III
2
045 23/10/02
A
III
2
046 23/10/02 A
III
2
047 23/10/02
A
III
2
048 23/10/02
A
III - 2
049 23/10/02 A
III
2
050 23/10/02 A
III
2
051
052
053
054

23/10/02
23/10/02
23/10/02
23/10/02

A
A
A
A

GMN
GMN
GMN
GMN

1
1
1
1

055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

23/10/02
23/10/02

A
A

GMN
GMN

1
1

23/10/02
23/10/02
23/10/02
24/10/02
24/10/02
24/10/02
24/10/02
24/10/02
24/10/02
24/10/02
24/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

GMN
GMN
GMN
I
I
GS
GS
GS
GS

1

1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

072

28/10/02

A

1

4

073

28/10/02

A

1

4

074

28/10/02

A

1

4

075

28/10/02

A

1

4

076
077
078
079
080
081

28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02

A
A
A
A
A
A

1

1

4
4
4
4
4
4

082

28/10/02

A

1

4

083

28/10/02

A

1

4

084
085

28/10/02
28/10/02

A
A

1
1

4
4

086

28/10/02

A

1

4

1
1
1
1
1

1
1
1
1

DESCRIPCIÓN
Fragmento de borde esmaltado branco cunha banda verde.
Fragmento dun pitorro probablemente dun botixo ou algo similar.
Fragmento dun pitorro probablemente dun botixo ou algo similar.
' Fragmento de borde vidriado en verde-marrón.
Fragmento de borde vidriado en verde-marrón (dous fragmentos pegados).
Fragmento de fondo vidrado en verde no interior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e ó exterior.
Fragmento de panza esmaltada en branco e con decoración azul (quizäis Talavera).
Fragmento de panza vidrado ó interior en verde e reducido ou queimado ó exterior.
Fragmento de fondo esmaltado branco.
Fragmento de fondo esmaltado branco, con decoracións xeornetricas no inteior en azul,
verde e laranxa.
Fragmento de fondo de plato esmaltado branco de Santander.
Fondo esmaltado branco.
Fragmento de borde vidrado en verde.
Fragmento de borde vidrado no interior e no borde exterior e no resto do exterior restos
de queimado.
Fragmento esmaltado branco con decoracións en azul, quizäis parte dun prato.
Fragmento de panza branca ó interior e verde ó exterior.
Fragmento de borde con restos de vidrado verde/marrón.
Fragmento esmaltado branco con decoracións en azul, quizáis parte dun prato.
Fragmento de borde con restos de vidrado verde/marrón.
Fragmento dun borde esmaltado branco.
Fragmento dun borde esmaltado branco.
Taza case enteira esmaltada branca de Santander (varios fragmentos pegados).
Borde dun prato de esmaltado (dous fragmentos pegados).
Borde dun prato esmaltado de cerámica de Santander (dous fragmentos pegados).
Fondo dun prato esmaltado de cerámica de Santander (tres fragmentos pegados).
Fragmento dun borde esmaltado branco.
Fragmento dun borde dun prato esmaltado branco con decoracións en azul.
Fondo e panza dun xarrón(?) vidrado en verde no interior (varios fragmentos pegados).
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e cocción oxidante ó exterior.
Fragmento de asa e de panza vidrada en verde ó interior (dous fragmentos pegados).
Fragmento de borde, colo e panza vidrado en verde ó interior e blanqueado ó exteiror
con decoración en hijas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior blanqueado ó exterior con decoración
en lifias paralelas en dous franxas e no medio unha liña ondulada (3 fragm. pegados).
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior blanqueado ó exterior con decoración
en Jifias paralelas en dous franxas e no medio unha lifia ondulada (3 fragm. pegados)..
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior (2 fragm.
pegados).
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liñas paralelas (2 fragm. pegados).
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de asa e de borde vidrad en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de asa blanqueada e con restos de vidrado en verde.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liñas paralelas e unha ondulada.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liñas paralelas e unha ondulada.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liñas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de lifías paralelas e unha ondulada.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
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SIGLA DATA

TIPOL. CATA NIVEL DESCRIPCIÓN
A
1
4 Fragmento de colo e panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
1
A
4 Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración

087
088

28/10/02
28/10/02

089
090

28/10/02
28/10/02

091
092

28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

4
4

093

28/10/02

A

1

4

094
095
096
097

28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02

098
099
100

28/10/02
28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

A

1

4
4
4

101

28/10/02

A

1

4

102
103
104

28/10/02
28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

A

1

105
106
107

28/10/02
28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

A

1

108
109
110

28/10/02
28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

A

1

4
4
4

111

28/10/02

A

1

4

112

28/10/02

A

1

4

113
114

28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

115
116
117
118
119
120

28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

121
122
123

A

1

A

1

A

1

A

1

A

1

A

1

A

1

A

1

4
4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

A

1

A

1

28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

4
4

28/10/02

A

1

4

124

28/10/02

A

1

4

125

28/10/02

A

1

4

126
127

28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

128
129
130

28/10/02
28/10/02
28/10/02

A

1

A

1

A

1

4
4
4
4
4

de hilas paralelas.
Fragmento de panza

vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
ó exterior con liña

Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado
ondulada como decoración.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado

Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado
de tiñas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado
de lifia ondulada.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado

ó exterior.
ó exterior con decoración
ó exterior con decoración

ó exterior.
ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de lirlas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liñas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de 'Mas earalelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado

de 'Mas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado

ó exterior.
ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de litlas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de litia ondulada.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liñas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liñas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado

de Uñas paralelas.
Fragmento de panza

vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liria ondulada.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza

Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liñas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de liñas paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración
de litias paralelas.
Fragmento de panza vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
Fragmento de panza
de Mas paralelas.
Fragmento de panza

vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior con decoración

vidrada en verde ó interior e blanqueado ó exterior.
vidrado ó interior.
Fragmento de borde e panza vidrado ó interior.
Fragmento de borde
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SIGLA DATA
131
132
133
134
135
136
137

28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02
28/10/02

138

28/10/02

TIPOL. CATA NIVEL DESCRIPCIÓN
A

A

I
1
11-111
11-111
11-111
11-111
11-111

4
4
1
1
1
1
1

A

11-111

2-4

A
A
A
A
A

Fragmento de borde e panza vidrado ó interior.
Fragmento cerámico de cocción reductora.
Fondo e parte da panza dunha cunca(?) vidrada en marrón ó interior e ó exterior.
Fondo vidrado en verde ó interior.
Fragmento de borde vidrado en verde ó interior (encaixa co 137).
Fragmento de borde vidrado en verde ó interior (encaixa co 137).
Fragmento de borde e arranque de asa vidrado en verde ó interior (encaixa co 135 e

136).

Fragmento de fondo e panza de cocción reductora achado no nivel onde se apoiaba a
cimentación do muro do claustro.

Todo parece indicar que as pezas son de cronoloxía moderna, aínda que non podemos
inicialmente axustar máis dentro desta época.
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6.1.

COMANDO EXPLICATIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DATOS.

CAMPAÑA: Denominación en clave da Campaña de intervención (COruña, ano

2002, Mosteiro de Bergondo).

DATA: Data de realización do rexistro.
TIPOL.: Tipoloxía. Clave alfabética de identificación do material rexistrado (A =
cerámica; B = metais; C = líticos; D = vidros)

SIG: Sigla. Número de identificación da peza (do n° 1 en adiante)
CATA: Número de identificación da cata onde se rexistrou o material. (1, II, III,

GMN=gabia do muro norte, GS=gabia exterior da sacristía, II-111=gabia de unión
entre as sondaxes II e III).

NIVEL: Nivel estratigráfico no que se localizou o material.
CRON: Avance cronolóxico ó que se pode adscribir a peza rexistrada.
DESCR: Somera descrición da peza.
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Sondaxes arqueolóxicas valoratives no Mosteiro de San Salvador de Berciondo (A Corufla). Memoria Tecnica.

7. APARTADO FOTOGRÁFICO.
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Sondaxes arqueolóxicas valorativas no Mosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña). Memoria Técnica.

1.- Claustro do Mosteiro de San Salvador de Bergondo.

2.- Estancia contigua á nova sacristía pola que pasará o corredor do claustro e a rama de saneamento do baño.
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Sondaxes argueolóxicas valorativas

no

Mosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña). Memoria Técnica.

3.- Enlousado da habitación da nova sacristía co detalle do canal.

4.- Sondaxe 1

rematada no sustrato.
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Sondaxes arqueolóxicas valorativas no Mosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña). Memoria Técnica.

5.- Sondaxe II rematada cos restos da cimentación da estructura B.

6.- Sondaxe III rematada onde se observa a elevación mencionada no sustrato en lifia coa estructura B e o arranque do
muro norte do claustro.
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Sondaxes arqueolóxicas valorativas no Mosteiro de San Salvador de Bergondo Coruña). Memoria Técnica.

7.- Gabia de unión entre as sondaxes II e III e continuación da gabia cara o norte da sondaxe III. Obsérvase a pequena
elevación no sustrato en hija coa estructura B e o arranque do muro norte do claustro e máis a súa cimentación.

8.- Gabia de unión entre as sondaxes II e III e continuación da gabia cara o sur da sondaxe onda atopamos a estructura
B (cimentación do orixinario muro leste do claustro). Obsérvase como as intensas choivas fueron imposible drenar
totalmente as catas nas que xa de por sí o sustrato impedía que se filtrara a auga.
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Sondaxes arqueolóxicas valorativas no Mosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña). Memoria Técnica.

9.- Detalle da estructura B na continuación da gabia de unión das sondaxes II e III cara o sur da sondaxe II.

10.- Detalle da estructura B na continuación da gabia de unión das sondaxes II e III cara o norte da sondaxe III.
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Sondaxes argueolóxicas valorativas no Mosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña). Memoria Técnica.

11.- Estructura C, cimentación e primeiras fiadas, que une o muro leste existente do claustro e a edificación da nova
sacristía.

12.- Gabia de saneamento dentro da estancia da nova sacristía.
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Sondaxes arqueolóxicas valorativas no Mosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña). Memoria Técnica.

13 e 14.- Mostra de cerámica esmaltada atopada (sigla 068) no transcurso dos traballos de control arqueolóxico e
reconstruida (escala = 10 cm).

15 e 16. Fonte esmaltada (siglas 002 e 003 unidas) atopada no transcurso dos traballos de control arqueolóxico e
reconstruida. (Escala = 10 cm).
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Sondaxes argueolóxicas valorativas no Mosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña). Memoria Técnica.

 3

..L.9e.ezo

17. Mostra de cerámica (sigla 002) atopada no transcurso dos traballos de control arqueolóxico e
reconstruida (escala = 10 cm).
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Sondaxes arqueolOxicas valorativas no Miosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña). Memoria Técnica.
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