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1. CONTEXTO.

Á empresa TOMOS CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN S.L., foille
solicitada por parte da empresa NEOR S.A., a elaboración dun presuposto e proxecto
para o Control arqueolóxico da remoción de terras a realizar nas obras de
acondicionamento da lgrexa de Santa María de Mezonzo en Vilasantar - A
Coruña.

Atendendo a esta solicitude redactamos o perceptivo proxecto de
actuación que foi autorizado mediante resolución da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural o 13 de novembro de 2007 e rexistrado co código CD 102A 2007/697-0.

Unha vez realizado o traballo de campo recuperamos neste
documento, Memoria Técnica, os criterios manexados, a súa execución sobre o
terreo e a valoración dos resultados acadados.

1.1. CONTEXTO XEOGRÁFICO.

Lugar: Igrexa de Santa María de Mezonzo
Concello: Vilasantar
Comarca: Betanzos
Provincia: A Coruña

A igrexa de Santa María de Mezonzo sitúase na parroquia homónima, no
concello de Vilasantar, administrativamente integrado na Comarca de Betanzos,
pertencente á provincia de A Coruña. Pertence a Parroquia de Santa María de
Mezonzo ao arciprestazgo de Sobrado dos Monxes e á diócese de Santiago de
Compostela. Delimitada polas feligresías de Fisteus, ao norte, Barbeito e Castro ao
Oeste, Présaras e Arceo polo sur e Vilasantar polo leste. Dista 2 km da capital
municipal coa que se comunica por medio da estrada comarcal C-540, Betanzos-
Lalin. Emprázanse a lgrexa de Santa María de Mezonzo na parte alta dunha suave
ladeira que cae cara ó oeste.

A súa localización planimétrica é a seguinte:

Proxección UTM: Coordenadas xeográficas: Localización cartográfica:

X: 570.640
Y: 4.768.190

Latitude: 43 9. 3' 44,5"
Lonxitude: 8 ç-' 7' 57"

1:50.000 	 Folla 71
1:25.000 	 Folla 71-111
1:10.000 	 Folla 71/31

3



Control arqueoláxico da remoción de terras a realizar nas obras de acondicionamento da Igrexa de STA MARÍA DE
MEZONZO. Vilasantar — A Coruña. 	 Memoria
técnica.

1.2. CONTEXTO ADMINISTRATIVO.

Os traballos arqueolóxicos, dos que o presente documento é a Memoria
técnica, teñen a súa orixe na aplicación da lexislación que rixe a execución de obras
en inmobles inventariados como B.I.C. Neste sense é preciso indicar que a lgrexa de
Santa María de Mezonzo goza desta consideración segundo o establecido polo
Ministerio de Instrucción Pública e Belas Artes no Decreto de 5/06/1931 (GAC. ng
155 do 4/06/1931) polo que é declarado Monumento Nacional, establecendo:

Art. 1 g : Se declaran Monumentos histórico-artísticos
pertenecientes al Tesoro los seguintes: A Coruña:...Santa María
de Mezonzo...

Como consecuencia do anterior o Ministerio de Cultura incluiunos no seu
rexistro de bens inmobles catalogados con tres distintas entradas:

- Monasterio de Mezonzo-Claustro Románico, identificado co
código de elemeneto 150900400001.
Monasterio de Santa María de Mezonzo, identificado co código de
elemento 150900400002.

- Santa María de Mezonzo-Iglesia, identificada co código de
elemento 150900400003.

En relación coa parcela que nos ocupa, é preciso tamén salientar o disposto
pola lexislación local en materia de urbanismo; así, a este respecto, o Concello de
Vilasantar regula as súas disposicións urbanísticas por medio das denominadas
Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial, estando
recollida a lgrexa de Santa María de Mezonzo no Inventario de Patrimonio
histórico-artístico por Concellos. Anexo 3, baixo o epígrafe de arquitectura
relixiosa.
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1.3. CONTEXTO HISTÓRICO'.

No presente capítulo procederemos a realizar unha breve exposición da
orixe da Igrexa de Santa María de Mezonzo e, polo tanto, prestarase atención tanto
ás noticias sobre a fundación e a evolución histórica do conxunto, como á realización
dunha someira descripción artística da fábrica conservada do extinto mosteiro.

1.3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

A Igrexa parroquia! de Santa María de Mezonzo é o único resto
conservado do antigo monasterio inicialmente coñecido coa doble denominación de
San Pedro e Santa María de Monasterio (scm. Petrum et sca. María de Monasterio).
Descoñécense as súas orixes, máis poden remontarse a época visigoda, si nos
atenemos ao que parecen demostrar varios elementos arquitectónicos reaproveitados
na fachada2. De ter esa orixe debeu de ser abandonado nalgún momento antes do
ano 866, xa que temos referencia que entre éste e o ano 870, Alfonso III dona ao
abade Reterico a vila de Mezonzo, coa igrexa de Santa María situada entre os Ríos
Tambre e Nantón, no territorio de Presaras para que construa alí un monasterio.
Cabe supoñer tamén que tibera lugar nestes momentos a fundación monástica e
Reterico agrupara alí a un cerio número de presoas que vivían de forma eremítica nas
zonas próximas.

Na práctica, o que si sabemos é que o 17 de setembro de 870, o rei
Alfonso III recibe do abade Reterico de Mezonzo canto poseía (a villa de Présaras e
as igrexas de San Pedro e Santa María de Mezonzo), obrigándose este a pagar a
offerción anual vitalicia e pondo baixo o vasalaxe real os seus servos, manumitidos
pouco antes. Este mesmo abade tiña adquirido terras e vilas entre os Ríos Miño e
Ladra, na diócese de Lugo, ás que Alfonso III engadiría outras, según referencias
documentais conservadas, se ben fala neste texto dun abade Segericus, máis os
diferentes historiadores tenden a consideralo como un erro de lectura e mala
comprensión da letra visigótica, considerándose fai referencia ao dito abade Reterico.

No ano 871 debía ter fallecido o abade Reterico e ser sustituido polo
seu sobriño, o abade Fulgaredo, quen herda o mosteiro familiar, establecendo un
pacto monástico fructuosiano3 : baixo a súa autoridade aceptan vivir un conxunto de
homes e

1 Esta información tirámola de xeito literal do Estudio Histórico de Santa María de Mezonzo
realizado polo arqueólogo D. Joaquín Ferrer Cruz.
2	 No apartado 1.3.2. deste mesmo documento ofrecerase maior información sobre os citados
elementos.
3 Pacto monacal que constitue unha especie de regra coa que se gobernaron os mosteiros con
anterioridade á implantación da Regra de San Bieito. En Galicia foron frecuentes estes pactos que se
redactaban segundo a fórmula que San Fructuoso elaborou na súa Regula Monastica Comunis.
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mulleres, entre os que se atopa o presbítero Pedro e a monxa Berildi, que asinado
con data de 5 de xuño do ano 871, supón a súa aceptación dun modo de vida
segundo a Regla dos Santos Padres facendo vida en común e relixiosa, recoñecendo

"... en dicho abad autoridad incluso para castigar a los negligentes
y contumaces hasta con azotes y otras penas corporales;
constando igualmente que el mencionado abad proveyó con cierta
esplendidez al monasterio de cortinas, cruces, campanas, cálices,
patenas, candelabros, libros, vestiduras y cuanto la iglesia y su
culto precisaban.4

Non temos noticias sobre outras actuacións de Fulgaredo como abade,
si sabemos que no ano 955 o seu sucesor e sobriño Vimara morrera despois de
concertar un novo pacto fructuosiano, similar ao establecido polo seu predecesor. O
30 de marzo do ano 955, o abade Gundesindo, sobriño e sucesor de Vimara, fai
entrega do mosteiro ao bispo compostelano Sisnando e ao seu pai o Conde
Hermenegildo, a cambio da igrexa de Santa María de Dilatanes e o lugar de Argonti,
pedo do Montesacro5 . 0 30 de decembro dese mesmo ano o dito bispo Sisnando
funda e dota ao mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes dun conxunto de
posesións entre as que se atopa o mosteiro de Santa María de Mezonzo, o que se
verá reiterado na donación do 10 de decembro de 966 e na documentación de
donacións ao Mosteiro de Sobrado realizadas polo matrimonio formado polo Conde
Hermenegildo e Paterna (pais do bispo Sisnando) e datado no ano 971.

Estudios realizados por García Álvarez, aducindo unha escritura do
tumbo de Celanova, sosteñen que ainda Gundesindo era abade de Mezonzo en data
de 8 de outubro de 988, o cal non resulta inverosímil dado que ó tratarse dun mosteiro
familiar conservaría unha certa independencia dentro do que xa era o seu mosteiro
matriz, o de Sobrado dos Monxes. Probablemente con Gundesindo extinguiríase a
liña familiar monástica e, polo tanto, os que levaban o título de abades de Mezonzo.
Neste sentido parece ser falso un documento atribuido a Alfonso VII, datado o 18 de
xaneiro de 1148, no que se cita a un Pedro como abade de Mezonzo. No ano 1157
existe un documento no que se cita a existencia dun prior, chamado Lucio, o que
demostra que continua sendo un priorazgo do mosteiro de Sobrado dos Monxes.

Con data de 28 de decembro de 1380, o Rei Juán II dicta unha
sentencia ante a reclamación realizada polo abade de Mezonzo, conminando á
devolución de diversos bens usurpados ao Mosteiro. En función deste documento
descoñecese si o mosteiro de Santa María retomou unha vida monástica
independente de Sobrado ou si seguiría dependendo del. A partir de 1517 aparece
como priorato de San Martín Pinario e previamente apareceu ligado ao tamén
compostelano de San Paio de Antealtares, sin coñecerse as causas do troco
acaecido de priorato dun mosteiro cisterciense a outro benedictino.

4 CASTILLO LÓPEZ, Ángel del; 1969. Santa María de Mezonzo, Abrente, n-q- 1, pp. 63-665	 Nome que Ile da A. del CASTILLO LOPEZ (ver nota ng 4), mentres que SÄ BRAVO, na súa obra
El Monacato en Galicia utiliza a denominación de Picosacro.
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Durante a ldade Moderna o Mosteiro de Santa María vive unha situación
de progresivo abandono, o Cardenal Jerónimo DEL HOYO na súa Memorias del
Arzobispado de Santiago, año 1607dí en relación a Santa María de Mezonzo6:

"...Santa María de Mezonzo figura como priorato, con parroquia
regentada por un monje dependiente del monasterio de San Martín
Pinario. Entonces aún se conservaba parte del claustro regular y la
iglesia no estaba en buenas condiciones. El capítulo o sala
capitular amenazaba ruina y unos sepulcros antiguos que allí había
aparecían casi cubiertas de tierra."

No ano 1973 a igrexa foi sometida a traballos de restauración polos
servizos da Dirección Xeral de Bellas Artes, baixo a dirección do arquitecto Carlos
FERNÁNDEZ-GAGO, consistindo estes traballos en:

• limpeza dos paramentos dos muros, tanto interior como
exteriormente, mol afectados pola presencia dunha abundante

vexetación.
• rexuntado dos muros interior e exteriormente.
• consolidación e atado, con sistemas constructivos

modernos, a base de nervos de formigón armado, de todos os
muros e arcos.

• reposición da súa cuberta
• reorganización da súa cabeceira, devolvéndolle a disposición

primitiva, dacordo coas necesidades actuais do culto.
• escavación dos recheos de terra que acumulados ao leste da

igrexa enterraban as ábsides ata case a altura das fiestras.
Descoñecemos si se realizou algún tipo de control arqueolóxico
desta remoción de terras, pero ante a falta de documentación ao
respecto cabe supoñer que non.

• Traballos de acondicionamento do adro interior, descoñécese
o tipo de actuación realizada neste ámbito no que situábase o
desaparecido mosteiro. Descoñecemos si esta actuación levou
aparellada algún tipo de remoción de terras, se ben no suposto
de terse realizado todo parece indicar que non existió ningunha
clase de control arqueolóxico.

6	 A cita non está tomada de modo directo da obra de J. DEL HOYO, senón da transcripción
realizada por H. DE SÄ BRAVO na obra do mesmo autor citada na nota ng 5.
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1.3.2. DESCRICIÓN DA FÁBRICA.

Procederemos a continuación a realizar unha breve descrición das
principais características da igrexa de Santa María de Mezonzo. Da primitiva igrexa
construida cando ten lugar a fundación de scm. Petrum et sca. María de Monasterio
nada se conserva salvo algúns elementos decorativos incluidos na fábrica do edificio
románico', da mesma maneira non se conserva descrición algunha que aporte luz
sobre esa primeira edificación. A edificación hoxe conservada é unha construcción
que en función do seu estilo románico (denominado por A. LOPEZ FERREIRO como
románico -bizantino) podería datarse a fins do século XII ou comezos do século XIII.

A lgrexa presenta unha planta basilical cunha lonxitude total de 24
metros, dos que 18 corresponden ás naves e os restantes ao presbiterio, e unha
anchura de case 14 m, dividida en tres naves, a major cunha anchura de 5 m8,
separadas por catro pilares (dous a cada lado) de planta cuadrangular e
semicolumnas adosadas con basas e capiteis que reciben os arcos formeiros que son
apuntados, dobrados e de sección rectangular, e faixóns sostendo unha cubrición
realizada cun artesonado de madeira; na nave da epístola é visible o arranque dunha
bóveda que non chegou a construirse. A presencia de arcos faixóns e o arranaque
desta bóveda inducen a pensar nun inicial proxecto de cubrición abovedada para toda
a construcción, elemento típico da arquitectura románica, que por motivos que nos
son descoñecidos non se chegou a executar.

A nave central é de maior altura que as ábsides do presbiterio o que
permite a apertura de fiestras de iluminación, das que a correspondente á nave maior
presenta un elaborado rosetón cuio centro aparece ocupado por un octifolio calado,
rodeado externamente por catro cadrifolios, tamén calados, que describen unha cruz
e nos ángulos desta catro seisifolios, de novo calados, o rosetón aparece
externamente enmarcado por dezaseis trifolios, pero estos son cegos.

As tres naves rematan en ábsides dos que o central presenta un maior
desenrolo que os laterais, presentando un primeiro corpo de ingreso de planta
cuadrangular para logo continuar cunha planta semicircular, mentres que os ábsides
laterais mostran unha planta exclusivamente semicircular e un menor desenrolo que o
central. O acceso ás tres ábsides realizase por medio de arcos de medio punto e a
cubrición resólvese con bóvedas de cascarón que, no caso do ábside central, está
precedida por un primeiro tramo cuberto con bóveda de cañón.

7 Varios capiteis son reutilizados nas portadas occidental e septentrional e outro utilizase como
pía de auga bendita, unha columna de mármol da portada norte parece ser tarnen unha reutilización de
materials constructivos da edificación anterior.
8	 Estas medidas fan referencia a espazos ocos entre os muros da igrexa e entre os pilares que
separan as naves.
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O presbiterio a diferencia do que soe ser frecuente non comeza debaixo
do arco triunfal, senón a uns tres metros deste, precedido por unha gradicela que
recorre toda a igrexa de norte a sur.

Todos os capiteis do interior da igrexa presentan un tambor cilíndrico,
típico dos capiteis do románico galego, con saíntes volutas que proxectan un cadrado,
na súa major parte están formados por follas de acanto, plantas acuáticas, palmas,...

O exterior do edificio amosa unha gran monumentalidade pola presencia
dun total de doce contrafortes de gran tamaño cada un deles con cinco retallos ou
relexes a fin de otorgarlles unha maior firmeza. Dispóñense estos contrafortes
alineados cos pilares que no interior da construcción separan as naves, así como nas
esquinas do edificio.

A fachada occidental: organizada en función da portada que está
formada por tres arquivoltas que enmarcan un tímpano liso lixeiramente apuntado e
descansan nunha imposta sostida por cada lado con tres columnas acodilladas,
presentan estas capiteis que semellan ser reaproveitamento dunha construcción
anterior, probablemente a primitiva igrexa prerrománica. O resto da fachada, de gran
sencillez decorativa, aparece dominada por catro contrafortes

Na actualidade esta fachada remata cunha sinxela espadaña con dous ocos,
esta debe ser unha adición recente en tanto non se menciona nas pormenorizadas
descripcións que dela fan A. LOPEZ FERREIRO e A. DEL CASTILLO LOPEZ.

Adosada a esta fachada na súa parte sur sitúase unha estrucura de
planta cuadrada formada por muros construidos en mampostería de granito e
adosados á fábrica da igrexa. Estes muros alcanzan unha altura de
aproximadamente 2,5 metros e polas carcterísticas do seu alzado parecen vincularse
ao conxunto de arcos de medio punto que, cerrando o adro pola parte sur, semellan
ser o acceso aos desaparecidos claustros do mosteiro. Na parte inferior do muro
oeste da mencionada estructura, existe unha abertura intencional que semella ser
unha vía de evacuación de augas. A funcionalidade desta estructura resulta
descoñecida.

A fachada meridional: lindaba esta fachada, tal como é habitual nos
mosteiros benedictinos e cistercienses, coas edificacións monásticas hoxe en día
desaparecidas. Destaca, fundamentalmente, a portada abocinada con duas
arquivoltas cunha profusa decoración geométrica, sostidas por dous pares de
columnas acodilladas con capiteis con decoración vexetal formada por follas de
acanto e basas ornamentadas con bolas e pomas. Das tres portadas de Santa María
esta é a única que presenta un torna-chuvias decorado cunha sucesión de cabezas
humanas.

Como no caso da fachada occidental, tamén nesta están presentes catro
voluminosos contrafortes de similares características e disposición aos descritos para
aquela.
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No alzado dos muros desta fachada é recoñecible a impronta deixada
polos tellados de edificacións xa desaparecidas e moi probablemente vinculadas coas
dependencias do antigo mosteiro.

A fachada septentrional: como as anteriormente descritas nela
destaca polo seu gran volume a presencia de catro contrafortes de similares
carcteristicas e disposición aos presentes nas fachadas occidental e meridional.

Como no caso daquelas, o elemento que aglutina os motivos decorativos
é a portada abocinada, formada por un tímpano liso sostido por duas mochetas e
enmarcada por duas arquivoltas e unha imposta sostida por duas parellas de
columnas acodilladas, a columna exterior esquerda é de mármol, sendo moi probable
a súa pertenza á antiga igrexa prerrománica, da mesma maneira que esta orixe
parece ser a máis probable para os capiteis que coronan as columnas que flanquean
a portada.

A fachada leste: está constituida polo conxunto formado polos tres
ábsides no que rematan as naves en que interiormente se articula o interior do
edificio, como xa se ten referido ao tratar do presbiterio o que ocupa o posto central
presenta un major desenrolo e acada unha maior altura, presentan os tres planta
semicircular.

O alzado dos ábsides, realizado en sillería de granito de mellor factura
que as restantes fachadas da igrexa, está organizado pola presencia de cinco
fiestras, das que tres corresponden ó ábside central e duas ós laterais,
correspondendo todas elas a un mismo modelo: arco de medio punto, protexido con
torna-chuvias, a sua arquivolta descansando sobre unha imposta que é sostida por
dúas columnas acodilladas (unha de cada lado), coroadas por capiteis con
decoración vexetal de follas de acanto, pombas, volutas e zoomorfa, como as dúas
pombas enfrentadas representadas na columna esquerda da fiestra central. A
imposta dos capiteis das fiestras prolóngase por toda a lonxitude da ábside e divide
en dous corpos horizontais. Da mesma maneira dúas semicolumnas corren pola
ábside central desde a cornisa ata o zócalo, dividíndoa verticalmente en tres rúas.

Os tres ábsides están coroados por unha cornisa sostida por sinxelos
canzorros. Dado que, como se ten sinalado en liñas anteriores, a altura dos ábsides
e inferior a das naves, estas presentan fiestras de iluminación que, no caso da nave
maior, adopta a forma dun elaborado rosetón, xa descrito neste mesmo apartado.
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1.3.3. INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS.

No momento da redacción do presente documento non foi localizada
ningún tipo de referencia bibliográfica ou doutro xénero que leve a pensar na
existencia de traballos arqueolóxicos que implicasen remoción de terras, así como
tampouco consta que se executara ningún tipo de control arqueolóxico de obras
realizadas na igrexa parroquia! de Santa María de Mezonzo, nin no seu entorno
inmediato.

Neste senso cabe sinalar que os movementos de terra realizados ó leste
da igrexa no transcurso dos traballos de restauración executados no ano 1973 pola
Dirección Xeral de Bellas Artes, e ós que xa se ten feito referencia no apartado 1.3.1.
deste mesmo documento, executáronse sin ningún tipo de control arqueolóxico,
descoñecéndose si no transcurso de ditos movementos foron localizados algún tipo
de materiais ou estructuras de natureza arqueolóxica.

Da mesma maneira, durante os xa mencionados traballos de
restauración da Dirección Xeral de Bellas Artes, procedeuse: "...a organizar el atrio
interior, que fue en su tiempo recinto del primitivo monasterio." 9

Descoñecemos en que consistfu dita organización, así como si implicou
algún tipo de movemento de terra e, de ser así, si foron localizadas estructuras ou
materials de interés arqueolóxico.

A única referencia arqueolóxica coñecida non entorno de Santa María de
Mezonzo constitúea o Castro de Batán l °, situado a algo máis de 500 metros de
distancia en dirección oeste, xunto ó núcleo de O Batán.

9	 FERNÁNDEZ GAGO VARELA, Carlos; 1973. Restauración de la iglesia de Santa María de
Mezonzo (Vilasantar, La Coruña), Abrente, n g 5, pp. 31-33.
10 	 Identificado co código GA15090026 do Catálogo de Xacementos Arqueolóxicos do Servizo de
Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.
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2. ESTRUCTURA DE OBRA.

Neste apartado procederemos a relatar as características da
intervención prevista, centrándonos naqueles aspectos que a priori poden incidir na
conservación do conxunto histórico-arqueolóxico de Mezonzo, con especial atención
a aquelas actuacións que, de xeito directo ou indirecto, poidan implicar unha remoción
de terras, en tanto esto poida supoñer unha alteración do elemento patrimonial, e
máis concretamente do rexistro arqueolóxico.

2.1. A ACTUACIÓN PREVISTA 11.

Segundo consta no Proyecto Básico y de Ejecución para la restauración
de la cubierta y obras varias en la Iglesia de Santa María de Mezonzo, as obras de
actuación previstas consisten en traballos de conservación en dous ámbitos
diferenciados, aínda que centrados sempre no contorno da inmediato do edificio
eclesiástico. A necesidade de realización da actuación ven imposta por criterios de
conservación do patrimonio construido, basicamente consistentes na eliminación de
vexetación no entorno inmediato do ben patrimonial. Trátase, polo tanto, dunha
actuación de carácter preventivo, limitada e a executar nuns ámbitos de actuación
concretos.

A continuación expóñense os traballos previstos:

• Tala e posterior destoconado de vexetación arbórea sita ao norte da igrexa de
Santa María. Esta intervención presenta afección arqueolóxica en tanto
implica a realización de movementos de terra, ainda que con carácter limitado.

• Limpeza e desbroce da vexetación dunha estructura adosada ó extremo sur
da fachada oeste, xa descrita no apartado 2.2 deste mesmo documento e
construcción neste ámbito dunha cuberta de madeira.

De seguido procederase a unha detallada realación dos traballos
previstos en cada un dos ámbitos citados.

ii Os datos expostos neste apartado foron tomados do Proxecto Básico e de Execución para la
restauración de la cubierta y obras varias en la Iglesia de Santa María de Mezonzo asinado polos
arquitectos Dna Beatriz VÁZQUEZ ARCA Y e D. Luis María VÁZQUEZ ARCA Yen majo de 2007.
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2.1.1. Tala e destoconado de árbores na fachada norte.

Os traballos previstos neste ámbito consisten na tala e posterior
destoconado de duas tullas situadas ó norte da fachada de Santa María e a unha
distancia de entre 3 e 3,50 metros da mesma. A necesidade de proceder a dita tala
ben dada palas negativas consecuencias que para a conservación do conxunto do
edificio da igrexa parroquial teñen ambas árbores, por diversos motivos:

Proxección dunha continua sombra sobre os paramentos da fachada norte
dificultando a drenaxe de humedades. Neste senso hai que ter en conta
que xunto á obra arquitectónica propiamente dita existe asociada a ela
unha obra escultórica representada polos elementos decorativos da
portada norte, contándose entre eles os elementos prerrománicos sobre
soporte de mármol.

- Posibles danos producidos polas raíces das citadas árbores na
cimentación dos muros da construcción.
Posibles daños que no patrimonio arqueolóxico puideran producir as raíces
das árbores indicadas.
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O traballo previsto, tal e como se indicou anteriormente, consiste na tala
e destoconado das citadas árbores empregando medios mecánicos, executándose
estas labores coas adecuadas medidas de seguridade para evitar posibles danos na
fábrica do edificio no momento da tala e reducindo ao mínimo imprescindible os
movementos de terra necesarios para a realización do destoconado.

2.1.2. Actuación na estructura adosada á fachada oeste.

A estructura en cuestión ten planta cuadrada formada por muros
construidos en mampostería de granito e adosados á fábrica da igrexa. Estes muros
alcanzan unha altura de aproximadamente 2,5 metros e polas carcterísticas do seu
alzado parecen vincularse ao conxunto de arcos de medio punto que, cerrando o adro
pola parte sur, semellan ser o acceso aos desaparecidos claustros do mosteiro. Na
parte inferior do muro oeste da mencionada estructura, existe unha abertura
intencional que semella ser unha vía de evacuación de augas. A funcionalidade desta
estructura resulta descoñecida.

A actuación neste ámbito consistirá no desbroce da vexetación
(principalmente silvas) que afectan a esta estructura que se situa adosada ao extremo
sur da fachada occidental da igrexa de Santa María.

14
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Esta actuación persigue unha dobre finalidade:

- Eliminación de vexetación que pode actuar en xeito negativo na
conservación de dita estructura, afectando ós rexuntes da
mampostería.

- Obter unha visión completa e de conxunto que permita unha adecuada
interpretación e valoración da funcionalidade de dita estructura, así como a
sua relación co conxunto arquitectónico no que se integra.

Paralelamente está prevista a construcción dunha cubrición para esta
estructura realizada en madeira e sostida por dous pilares situados nos seus
extremos. A construcción dos mencionados pilares, a modo de apoio da techumbre,
leva implícita a realización de dúas zapatas de 60x60 centímetros de superficie e
unha potencia de non máis de 50 cm.

E necesario ter en conta que na actualidade non existe acceso algún ó
interior de dita estructura polo que a bo seguro vai ser necesario practicar unha
apertura no paramento da mesma que permita o acceso o seu interior.

A execución de ditos traballos, polas propias características do ámbito
de intervención, realizaranse necesariamente de modo manual e, en principio, as
remocións de terra previstas están reducidas ás estrictamente necesarias para a
apertura das indicadas zapatas.

15
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2.2. OBXECTI VOS DA INTERVENCIÓN.

ht luz das informacións dispoñibles sobre os traballos a executar e tendo
en conta o potencial arqueolóxico da zona e que non existen intervencións
arqueolóxicas previas que poidan aportar información obxetiva sobre a potencialidade
arqueolóxica real deste conxunto patrimonial, faise necesaria a realización dun
control arqueolóxico da remoción de terras que afectará a calquera movemento a
realizar no subsolo dos terreos onde se ubica a igrexa de Santa María de Mezonzo.
As áreas de actuación previstas e xa indicadas no capítulo anterior son as zonas
afectadas pola tala de dúas árbores xunto á fachada norte e o desbroce e apertura de
dúas zapatas de cimentación nunha estructura adosada á fachada oeste.

A finalidade do traballo de control arqueolóxico pretende contribuir a que
se garanta unha atención adecuada ó patrimonio cultural de xeito que se eviten
afección sobre el.

Para conquerir dito obxectivo a nosa labor técnica ha de consistir na:

> Supervisión (e asesoría en caso necesario) dos traballos de tala e
destoconado, desbroce e escavación de gabias para colocar dúas
zapatas.

> Prospección e inspección visual detallada das terras remexidas.

Hai que considerar este tipo de intervención como unha maneira de
afondar na avaliación patrimonial da área intervida e como previsión ante o que
poida aparecer durante o desenvolvemento da mesma; deste xeito o modelo de
actuación proposto neste proxecto pretende definir a potencialidade arqueolóxica do
terreo e documentar os indicios ou restos de interese que puideran aparecer por mor
das remocións de terras, para recuperalos e rexistralos adecuadamente no caso de
que sexan afectados.

Neste sentido é preciso ter en conta a posibilidade de aparición de
restos arqueoláxicos relacionados coa antiga igrexa prerrománica, en tanto a área de
remoción prevista sitúase mol próxima ao emprazamento da igrexa actual que
supoñemos é coincidente coa igrexa primitiva; ou ben restos de enterramentos en
tanto as remocións terán lugar nun ámbito tradicionalmente utilizado como
cementerio.

A posibilidade de aparición de restos humanos antigos obriga a prever
as adecuadas medidas de extracción e rexistro dos mesmos, dadas as dificultades
propias da manipulación deste tipo de materials arqueolóxicos, tanto pola súa
fraxilidade como pola fácil perda de información como causa do incorrecto tratamento
dos mesmos.
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Neste senso actuarase conforme se especifica no protocolo de
actuación que nos foi remitido pola Dirección Xeral de Patrimonio e en caso necesario
poríamonos en contacto cun técnico especialista no estudio e valoración destes
restos a fin de poder estudiar os elementos exhumados coas adecuadas garantías
minimizando as perdas de información.

No tocante á estructura adosada á fachada occidental e tal e como xa
especificamos con anterioridade é posible que sexa necesario abrir un oco no seu
paramento a fin de ter acceso á mesma xa que non existe vano algún. Para levar a
cabo esta modificación da estructura sería preciso contar coa expresa autorización do
organismo competente na xestión do patrimonio e realizar previamente un axeitado
rexistro gráfico e planimétrico da mesma, que inclua o debuxo en alzado da parede
que vaia a ser afectada.

Os traballos deben ser considerados polo tanto como un paso previo
para a liberación do espacio afectado pero tamén como base, no caso de que no
transcurso da intervención proposta foran achadas estructuras ou materiais de
interese arqueolóxico, para poder propor outros traballos complementarios12
(sondaxes manuais, escavación en área, ...).

2.3. EQUIPO TÉCNICO.

* Os traballos serán realizados con medios mecánicos para o
destoconado das árbores e con medios manuais para a escavación das gabias das
zapatas e o desbroce da estructura adosada á fachada oeste.

* A composición do equipo técnico e persoal participante nos traballos
é o seguinte:

- Un técnico arqueólogo, director da intervención: Enriqueta LÓPEZ
RODRÍGUEZ

Aínda que a priori non está prevista a presencia durante a intervención
dun técnico debuxante, de ser necesaria a sua labor pola aparición dalgunha
incidencia arqueolóxica salientable, ampliaríase o equipo de traballo coa súa
participación. Igualmente, poderíase contar de xeito inmediato cun técnico restaurador
se así o demanda a propia evolución do traballo.

12 No caso de considerarse oportuna a realización dalgunha outra labor arqueolóxica a
instancias da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, sería preciso dar por rematado o plano de
traballo que aquí presentamos e proceder á elaboración e redacción dun novo proxecto de
intervención.
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2.4. EQUIPO MATERIAL.

* O equipo material e de infraestructura será o de uso habitual neste
tipo de traballos: medios mecánicos (máquina escavadora, desbrozadora, etc.) e
medios manuais (pás, sachos, paletas, cepillos, etc.).

* Para o rexistro fotográfico utilizaranse tomas en soporte dixital.

* Cartografía: planos a escalas orixinais a escala 1:200 (de obra).

2.5. TEMPO DE EXECUCIÓN.

O traballo de campo foi executado entre os días 22 de xaneiro e 19 de
febreiro de 2008 datas nas que se supervisaron as remocións de terras realizadas
durante as obras de acondicionamento da citada lgre ya de Santa María de Mezonzo.
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3. METODOLOXÍA.

3.1. PLANO DE INTERVENCIÓN.

A previsión é a de realizar un control arqueolóxico do proceso de
remoción de terras (mecánico e manual) durante a realización das obras sinaladas
nos apartados anteriores, que son: destoconado de dúas árbores sitas a carón da
fachada norte e desbroce e escavación de dúas gabias na estructura adosada á
fachada oeste da lgrexa de Santa María de Mezonzo.

O traballo consistiu:

> Na inspección visual exhaustiva da terra removida co fin de poder
recoller os materials de natureza arqueolóxica que puideran
aparecer.

> Rexistro gráfico e documental de tóda-las obras e elementos de
interese que se puideran rexistrar no transcurso dos traballos.

> Supervisión das tarefas de remoción previstas no subsolo para
determinar se aparece algún tipo de material ou estructuras
significativas dende unha perspectiva arqueolóxica.

Fixemos estimación inicial de 5 xornadas de campo para o traballo de
control arqueolóxico, das que só se empregaron dúas xornadas por non ser
necesarias máis, xa que o noso traballo dependeu directamente do tempo que
duraron os movementos de terras e estes non se extenderon máis alá.

3.2. REXISTRO.

* Rexistro xeral.

Foi importante para este apartado da intervención ter un correcto control
dos niveles estratigráficos (arqueolóxicos ou non) que conforman o terreo, posta que
tódolos elementos rexistrados poden, e deben, ser contextualizados e relacionados
con esa estructura estratigráfica. Por outra banda, tamén se tivo en conta a cota de
profundidade, en relación ó nivel de pavimentación actual, á que se localizan os
posibles vestixios arqueolóxicos.
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* Rexistro gráfico.

Leváronse a cabo diversas tomas fotográficas das estructuras
documentadas, dos perfiles estratigráficos resultantes e da evolución e
desenvolvemento dos traballos que ocasionaron remocións de terras.

* Un nivel de rexistro moito máis "xenérico", ven dado por poñer en
relación espacial e estructural os posibles restos que aquí aparezan dentro do
contexto arqueolóxico e histórico que conforma a área do Mosteiro e lgrexa de Santa
María de Mezonzo que está catalogada como BIC.
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4. RESULTADOS DA INTERVENCIÓN.

Tal e como estaba previsto os traballos das obras de
acondicionamento da Igrexa de Santa María de Mezonzo que supuxeron remocións
de terras foron dous:

O talado e destoconado de dúas árbores sitas a carón da
fachada norte e o seu posterior tapado ca mesma terra.

- Limpeza e desbroce da vexetación da estructura adosada ó
extremo sur da fachada oeste e escavación no seu interior dunha
capa de cemento de apenas 4 cm de espesor para votar sobre ela
unha capa de morteiro de cal e unha chapa de zinc. Finalmente
descartaron o proxecto que supuña escavar dúas zapatas no seu
interior para colocar unha teitume de madeira que cubrise toda a
estructura.

Para o talado e destoconado das árbores empregáronse medios
mecánicos, concretamente pala escavadora con cazo de pequeno tamaño e os
resultados acadados foron os seguintes:

TOCÓN 1:
O situado máis ao leste dos dous. A área escavada ten forma elíptica

cun diámetro SW-NE de 2,95x3,20 metros e unha potencia máxima de escavación
1,10 m.

No perfil leste aparece unha drenaxe da igrexa en sentido NE-SW,
trátase dunha tubería de cemento actual que está asociada a unha gabia rechea de
grava. Non aparece ningún outro tipo de estructura e son escasos os restos de
pedra.

Estratigraficamente documéntase un nivel de terra vexetal e un nivel
de entullo que contén abondosos materiais contemporáneos: tella (moi rodada),
algún plástico, restos de xeotéxtil, etc. Non se documenta ningún material de
natureza arqueolóxica.

Proceso de extracción do tocón con medios
	 Vista en detalle da área removida tras retirar

mecánicos. 	 o tocón e previamente o seu tapado.
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TOCÓN 2:
Neste caso a área escavada presenta forma alongada en sentido E-

W, medindo 3x3,70 metros. A escavación ten forma cónica (como a violación dun
túmulo) cunha potencia máxima de 1 metro, no centro, e 0,70 metros nos bordes.

Non aparecen estructuras, ainda que si numerosas pedras (escasas
no tocón 1), en especial no SE da área de intervención. Moitas das pedras
presentan cara.

Estratigraficamente aparece unha primeira capa de terra vexetal de
cor negro, escasamente compacta e cunha potencia duns 0,10 m, seguida dun nivel
de terra de cor ocre de aproximadamente 0,70 m de potencia que semella ser unha
mixtura de xabre removido e area, e por último un nivel de terra de cor negro-pardo,
orgánica que é bastante similar ä capa de terra vexetal con bolsadas de xabre e
area.

En xeral a terra removida neste tocón presenta unha menor
compacidade que no caso anterior e os materiais documentados, basicamente tella,
aparece en menor cantidade pero menos rodada. Como no caso anterior non se
documenta ningún material nin estructura de natureza arqueolóxica.

Vista da área de intervención unha vez talada a
	 Escavación necesaria para retirar o tocón 2,

árbore. 	 como pode verse ten forma irregular e unha
potencia máxima de 1 m.
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Como expresamos con anterioridade a actuación na estructura de
difícil interpretación que aparece adosada no extremo sur da fachada oeste non se
executou tal e como estaba prevista. A dirección de obra decidíu non colocar a
teitume de madeira para cubrila e polo tanto non foi necesario escavar zapata
algunha.

Tras o desbroce da vexetación que cubría a estructura debandita a
solución que se adoptou de cara a facilitar a súa drenaxe e evitar humidades no
interior da igrexa foi o de retirar unha capa de cemento de escasamente 4 cm de
espesor que cubría o seu solo, para logo nivelar este en pendente con morteiro de cal
e sobre el colocar unha chapa de zinc que yerta as augas cara un desaugue existente
no seu muro oeste. Deste xeito non se cubre a estructura senon só o seu solo
evitando a construcción de novos elementos que dificulten a lectura conxunta da
lgrexa.

Retirouse a capa de morteiro de cemento de 4 cm de espesor na
práctica totalidade da superficie da estructura sen que fose necesario realizar
ningunha outra obra. Baixo esa soleira de cemento aparece un solo de pedra irregular
que supón a nivelación da mesma.

Outro dos aspectos a destacar é que non tiñamos claro cal ía ser o
acceso a este estructura xa que non ten máis vano co superior. Finalmente e tras
cambiar os plans iniciais de actuación accedeuse a este espacio con escadas
manuais o que evitou tamén outros posibles danos á estructura.

En definitiva e como conclusión decir que non se documentou ningunha
nova estructura, resto nen material de interese arqueolóxico durante os traballos de
control arqueolóxico das remocións de terras a realizar nas obras de
acondicionamento de Santa María de Mezonzo.

Detalle do oco existente no muro oeste da 	 Vista cenital da soleira de cemento
estructura que vai a funcionar como 	 existente no interior da estructura unha vez
desaugue tras as obras realizadas. 	 desbrozado. Pode verse a escada que se

emprega para acceder ó mesmo.
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Unha vez retirada unha capa de cemento de 4 cm de espesor
apareceu a nivelación de pedras que pode verse na imaxe. O
fondo, á esquerda o sector no que non foi preciso retirar a
soleira de cemento.
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5. CARTOGRAFÍA.

Os planos que presentamos son os seguintes:

• Plano xeral de situación xeográfica.
• Plano de detalle ca planta da lgrexa de Santa María de Mezonzo e

as obras realizadas.
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LÁMINA 1: Situación xeográfica
lgrexa de Santa María de Mezonzo. Vilasantar, A Coruña
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Control arqueolóxico da remoción de torras a realizar nas obras de acondicionamento da Igrexa de STA MARÍA DE
MEZONZO. Vilasantar - A Coruña. 	 Memoria técnica.

6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

Achegamos o documento seguinte:

• Escrito confirmando que non se documentou nin recolleu ningún
material arqueolóxico durante o traballo de control das remocións
de terras.
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ENRIQUETA LÓPEZ RODRÍGUEZ

RESTAURACION
ARGUEOLOXiA

ASUNTO: Comunicado de ausencia de materials.
DATA: 3 de marzo de 2008.

ASINANTE:
Enriqueta López Rodríguez

PROXECTO:
Control arqueolóxico da remoción
de terras a realizar nas obras de
acondicionamento da Igrexa de
Santa María de Mezonzo.
Vilasantar. A Coruña.

CÓDIGO:
CD 102A 2007/697-0

SOLICITUDE:

De acordo cas normas vixentes
que rexen a actividade
arqueolóxica en Galicia,

COMUNICO: que durante a
realización dos traballos de
referencia non se ten
documentado ningunha nova
estructura nin se recolleron
materials arqueolóxicos.

Arqueóloga responsable do proxecto.

SR. DIRECTOR XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL




