AS PINTURAS MURAIS
DA SALA DE RELIQUIAS E DO
DEAMBULATORIO DA IGREXA
DO MOSTEIRO DE MEIRA
José Manuel Rey Aguiño *
Yoani Jartín Salgado **

A Orde do Císter nace no 1098 cando Roberto,
abade de Molesmes, Albérico e Esteban Harding,
xunto a outros 21 monxes abandonan o mosteiro
de Molesmes cara ao deserto de Cîteaux (antiga
localidade romana de Cistercium) na Borgoña
francesa, para fundar un novo mosteiro seguindo a
regra de San Bieito, fuxindo dos excesos de Cluny.
(Fig. 1). 12

abade a Albérico, seguindo no cargo posteriormente
o monxe inglés Esteban Harding. De Cîteaux (casa nai
do císter) saíron 4 filiais: La Ferté, Pontigny, Clairvaux
e Morimond. E como abade, na creación de Clairvaux
(Claraval) foi o monxe Bernardo de Fontaine, coñecido
posteriormente como Bernardo de Claraval. (Fig. 2).

Fig. 1. Monxes fundadores da Orde Cisterciense.

O abade Roberto foi reclamado por Molesmes,
obrigándoo a regresar ao mosteiro e deixando como

1 * Conservador-restaurador de bens culturais. Administrador de
ESTEO Técnica na Conservación e Restauración S.L.
2 ** Técnico de Turismo do Concello de Meira.

120

Boletín do Museo do Castro de Viladonga

Fig. 2. Fundacións do Císter en Francia. Wikipedia.
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Fig. 3. Orde da fundación do mosteiro de Meira. Clairvaux.
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O Mosteiro Cisterciense de Santa María de Meira
data do século XII e trátase dunha filiación directa do
mosteiro de Clairvaux (Claraval): a filiación número
43. O monxe enviado como abade fundador deste
mosteiro foi Frei Vidal, acompañado polo prior
Roxelio e once monxes máis, portando os planos xa
deseñados para crear a Domus Meirae. (Fig. 3).
Coma todos os mosteiros do Císter, acataban a “Carta
de Caridade e Unanimidade” redactada polo terceiro
abade de Cîteaux, Esteban Harding. Nela destaca a
austeridade que debe reinar nos seus mosteiros, así
como a pobreza, a oración, a caridade, a hospitalidade
e o traballo manual (Ora et Labora) tal como
promulgaba tamén San Bieito -referente espiritual da
orde-.
As filiacións dos mosteiros cistercienses son
concibidas dende a Casa Nai ou algunha das 4 fillas
iniciais, de aí que as súas estruturas sexan similares,
o que nos permite, en certo modo, imaxinar cal
sería o aspecto orixinal das construcións: igrexas
con planta de cruz latina, con arcos apuntados e
bóvedas de canón, orientadas liturxicamente coa
cabeceira cara ao leste e a fachada ao oeste; uso de
grandes ventás abucinadas e rosetóns que permitan
a entrada de luz (Fig. 4); falta de decoración (en caso
de habela só formas vexetais e/ou xeométricas) no
interior e exterior, incluídos os tímpanos externos;
dependencias monásticas arrimadas ao muro sur da
igrexa como son a sancristía, locutorio, sala abacial,
biblioteca, refectorio, cociña, claustro e os dormitorios
dos monxes e os dos legos.
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Fig. 4. Imaxe do rosetón desde o interior da igrexa. Foto propia.

No caso de Meira non chegaron todas estas
construcións aos nosos días. Soamente o fixo a
grandiosa igrexa de 70 metros de longo e 14 de alto.
(Fig. 5).
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Fig. 5. Nave central da igrexa. Foto propia.

Fig. 6. Actual Casa do Concello e Reitoral. S.XVI. Foto propia.

Coma todos os demais da mesma orde, foi un
mosteiro moi beneficiado por nobres e reis,
outorgándolles privilexios, dereitos, bens e capital.
Por este motivo, as propiedades da abacial meirega
chegaban ata a Mariña Lucense (San Andrés de
Boimente en Viveiro; Céltigos, Mazorgan en Ortigueira;
e en Ribadeo) e Asturias (Santirso de Abres, Goge,...),
ou incluso á Ribeira Sacra (San Román de Acedre e
Rosende en Pantón), chegando a ter viñas no Bierzo
e propiedades en Toro (Zamora). Ademais disto, dous
mosteiros femininos da mesma orde dependían do
mosteiro de Meira: o de Ferreira de Pantón e o de
Santa María de Moreira en Castroverde.

Dentro da igrexa atopamos o sartego da nobre Dona
María de Bolaño (1543) onde descansa o seu pai D.
Pedro de Miranda alias o Cruel e home de confianza
do Mariscal Pardo de Cela, axustizado canda el diante
da catedral mindoniense. (Fig. 7).

Vendo isto non foi estraño que na Reforma de Castela
dos Reis Católicos (s. XV-XVI) se elixise Meira como
emprazamento para un dos 5 Colexios Maiores de
Estudos. Neste caso o Colexio de Filosofía e Artes.
Este século e o seguinte (s. XVI-XVII) foron os máis
esplendorosos para o mosteiro meirego antes da súa
deterioración coa invasión de Napoleón a principios
do s. XIX e a posterior Lei de Desamortización de
Mendizábal, provocando a exclaustración e peche do
cenobio no 1835.
Fe disto dano espléndidas obras conservadas como
é o caso do edificio do Colexio, hospedaría, portería,
Claustro dos Cabaleiros, dependencias do abade e
do prior e aulas, que hoxe en día alberga a Casa do
Concello e a reitoral (Fig. 6).

Fig. 7. Sartego de Dona María de Bolaño. S.XVI. Foto propia.

Tamén se conserva a lápida do enterramento de Frei
Atanasio Cepeda, predicador de Sobrado dos Monxes
e parente de Santa Tareixa de Xesús (1659). Unha das
pezas máis destacables é o retablo da “Lactación de
San Bernardo” (1674-1677). Excepcional obra feita
en nogueira e restaurada recentemente (2016), que
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aínda descoñecendo a súa autoría é frecuentemente
atribuído á escola de Xerónimo de Castro.
Sen dúbida, a xoia da coroa meirega en canto
ao esplendor e abundancia do s. XVII, é a hoxe
restaurada Sala das Reliquias construída por detrás da
capela semicircular que configura o altar maior e que
pasa desapercibida á vista grazas ao moi discreto e
estratexicamente camuflado acceso. (Fig. 8).

bóveda da nave central, e no 4º arco estaba a reixa
de clausura que separaba o acceso público e a zona
reservada aos monxes. Na parte superior atopábase o
coro alto de legos, e na inferior o espazo que quedaba
para o pobo na misa dominical (os 5 últimos tramos
da bóveda) que estaba realmente escuro e afastado,
polo que sería practicamente imposible ver esta
discreta entrada camuflada na decoración do retablo
da Asunción do s. XVIII.
O acceso é a modo de pequeno deambulatorio
que desemboca nunha estancia rectangular. As
pinturas que atopamos nesta parede de entrada
xa nos permiten intuír que estamos a entrar nun
lugar especial e, pola decoración que o enriquece,
certamente singular e importante. (Fig. 9).

Fig. 9. Deambulatorio de entrada á Sala de Reliquias. Foto Pradero

Unha sala chea de imaxes de santos e Papas
representadas en 25 casetóns repartidos entre o muro
leste (13 imaxes) e o oeste (12 imaxes). (Fig. 10).

Fig. 8. Ábsida central. Altar maior. S. XVIII. Foto Pradero.

A esta sala, concibida en orixe como oratorio ou sala
de custodia, accédese por sendas portas enmarcadas
e situadas baixo as ventás que dan luz do nacente ao
altar maior.
O coro de monxes ocupaba os 3 primeiros tramos da
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Fig. 10. Muro leste da Sala de Reliquias. Foto propia.

As representacións non son aleatorias, posto que
observando as cartelas cos seus nomes (que grazas
á recente restauración podemos ver) revélannos
4 Papas enmarcando as catro esquinas da sala,
os cales tiveron gran relación coa orde do Císter:
Gregorio, Adriano 4, Benito (Abade de Fontfroide
e papa en 1334) e Eugenio 3 (monxe cisterciense
chamado Bernardo que foi abade de Tre-Fontane e
posteriormente Papa co nome de Eugenio III en 1145).
(Fig. 11).

Fig. 11. Papa Eugenio III. Muro oeste. Foto Pradero.

Todas as imaxes miran cara ao centro do muro oeste,
onde aparece un volume abovedado con casetóns,
onde se supón que se situaba o armario relicario e que
custodiaba as sagradas reliquias do mosteiro (de san
Atanasio mártir, de san Blas, de san Leodegario, de
san Pedro Regalado, de san Roque, de santa Úrsula,
de san Víctor, de san Magno, de san Teodoro, de san
Xulián) como se citan no Tombo de Meira que estaban
no sagrario. (Fig. 12).
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Fig. 12. Arco do Oratorio no muro oeste. Foto Pradero.
Fig. 14. S. Roberto e S.Esteban, fundadores da Orde Cisterciense.
Muro oeste. Foto Pradero.

Na parte alta deste arco atópanse as imaxes de san
Bieito á esquerda e san Bernardo á dereita, como é
habitual nas representacións cistercienses. Neste
caso comparten a zona alta da sala ao igual que os
Papas. (Fig. 13).

Fig. 13. S. Bieito e S.Bernardo. Muro oeste. Foto Pradero.

Xusto debaixo dos pontífices deste mesmo muro
oeste e de forma simétrica, atopamos a imaxe de san
Roberto á esquerda e san Stephan á dereita. Estes
dous santos e abades do Císter son os fundadores
da orde: Roberto de Molesmes e o inglés Esteban
Harding. (Fig. 14).
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Na parte inferior do mesmo muro, do lado dereito,
situado baixo unha pía, unha imaxe un pouco diferente
ás demais representa a san Vidal, que consideramos
que pode ser o abade fundador de Meira, pola
situación inferior aos anteriormente citados e polos
atributos que porta. Así mesmo está acompañado na
parte inferior por abades de outros mosteiros da orde
como é san Martín de Valparaíso. (Fig. 15).
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Fig. 16. S. Froilán e S. Atilano. Muro leste. Foto Pradero.

A parte central inferior desta parede presídea san
Alano; aínda que a día de hoxe o “S” de santo vese
mutilado, é fácil deducilo. Este monxe era considerado
como un gran estudoso e doutor na orde do Císter e
a súa representación vai vencellada á existencia do
Colexio Maior de Filosofía.

Fig. 15. S. Vidal. Muro oeste. Foto Pradero.

No muro contrario, destacamos dúas imaxes na parte
media do muro que representan a san Froilán e a san
Atilano. Estes dous monxes foron eremitas na ladeira
berciana dos Ancares e posteriormente nomeados
bispos: san Froilán bispo de León e san Atilano bispo
de Zamora. Ámbolos dous se representan xuntos e
con aparencia moi semellante no retablo da Virxe das
Dores desta mesma igrexa de Meira. (Fig. 16).

O teito abovedado representa a bóveda celestial coa
presenza do sol, a lúa, estrelas e flores. Na parte
superior dos muros norte e sur preséntanse sendas
cartelas enmarcadas por anxos que, ao igual que nas
pinturas de entrada e saída do deambulatorio (Fig.
17), expresan un texto en latín que di: “realmente
Deus está neste lugar”, no muro norte (Fig. 18) e “non
é isto outra cousa senón a porta do ceo”, no muro sur.
(Fig. 19).
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Fig. 17. Deambulatorio de saída da Sala de Reliquias. Foto Pradero.

Fig. 20. Imaxe do muro oeste e deambulatorio de entrada
antes e despois da restauración. Foto propia.
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Fig. 18. Inscrición no muro norte. Foto Pradero.
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INTERVENCIÓN
DE
CONSERVACIÓN
E
RESTAURACIÓN DAS PINTURAS MURAIS DA
SALA DE RELIQUIAS E DO DEAMBULATORIO DA
IGREXA DO MOSTEIRO DE MEIRA.
A Sala de Reliquias, co programa exhibido nela e
formado por santos e papas vencellados á Orde do
Císter, acompañados polo Beato Alano e presididos
por san Bernardo e san Benito baixo un teito estrelas,
flores e querubíns, pasou ao esquecemento e
mesmo era descoñecida polo estudosos deste tipo
de patrimonio ata hai pouco tempo. A programación
e composición do conxunto orbita cara un expositor
de reliquias situado no fondo da edícula e que
desapareceu hai tempo. É ineludible reivindicar a súa
atención pola súa singularidade, pola transcendencia
da súa propia dimensión artística e polo cambio que
provoca na lectura histórica do acontecido no século
XVII cando se proxectou este novo elemento inserido
nunha arquitectónica tan definida e axustada como
é unha igrexa de estilo borgoñón e nunha ábsida
semicircular como é a do caso.

Fig. 19. Inscrición no muro sur. Foto propia.

O traballo de recuperación e restauración desta xoia
pictórica e arquitectónica de principios do s. XVII
foi unha nova obra de arte, posto que o estado de
conservación era lamentable debido ao mal uso e
a humidade maiormente. Por iso, detallaremos as
labores de recuperación levadas a cabo, posto que
merece especial atención pola calidade e dificultade
do traballo realizado e porque a día de hoxe podemos
contemplar e estudar esta obra dunha maneira máis
completa grazas á información obtida coa restauración
e recuperación das imaxes representadas. (Fig. 20).
Un traballo sen dúbida delicado e minucioso que nos
aporta unha nova perspectiva sobre esta sala e o
conxunto monástico en xeral.

O estado de conservación das pinturas murais
non era o axeitado, polo que se promoveu unha
actuación encamiñada á súa recuperación material
e á restitución pública dun espazo que pasara a ser
exclusivamente unha sancristía por unha cuestión
práctica. Á hora de proxectar a intervención primou o
enfoque cara a conservación preventiva entendéndoa
como unha estratexia de conservación do patrimonio
que se basea nun método de traballo sistemático para
identificar, avaliar, detectar e controlar os factores de
risco de alteración dos bens coa finalidade de eliminar
ou minimizar ditos riscos actuando sobre a orixe dos
problemas. Xeralmente estes factores e axentes de
deterioración son externos polo que actuando sobre
eles evítanse drásticos e incluso inútiles tratamentos
sobre os bens e a súa deterioración e perda. Nesta
estratexia de conservación preventiva conflúen
obxectivos a ter en conta como son a sostibilidade,
a optimización de recursos presentes e futuros, a
necesidade e facilidade de aplicación dunha política de
mantemento...
Por outra parte, as pinturas murais forman parte
integrante dos edificios ou estruturas arquitectónicas.
A súa conservación sempre debe considerarse
comprendida na do soporte material do conxunto
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arquitectónico ao que pertencen e no seu entorno.
Calquera intervención que se execute no monumento
debe ter en consideración as características
especiais das pinturas murais co fin de preservalas.
Por esta razón, antes de executar a intervención
de conservación e restauración das pinturas
murais, procedeuse á conservación preventiva coa
planificación e execución dos traballos de reparación
e mellora no Deambulatorio e Sala de Reliquias
anteriormente mencionado, tamén realizados por
ESTEO Técnica na Conservación e Restauración S.L.

Estado de conservación e causas de deterioración.
A Sala de Reliquias é unha edificación arrimada á
ábsida orixinal. (Fig. 21).

Os pasos de ingreso e saída á ela son uns corredores
curvilíneos porticados ideados para conectar a Sala
coa capela maior da igrexa pola que se accede e coa
que se conforma unha sorte de deambulatorio.
O soporte pétreo, granito na edícula, granito e xisto
en muros e bóvedas e pedra calcaria nos plementos
da bóveda principal, non amosa unha patoloxía
salientable que comprometa a súa estabilidade.
Non se apreciaron problemas estruturais nin danos
preocupantes motivados por movementos ou
asentamentos da estrutura arquitectónica, aínda que
si era salientable a presenza de fendas nas arestas
interiores das esquinas da Sala, que polo exterior
estaban rexuntadas con morteiro de cemento. Isto
obedecía á maior plasticidade dos muros elaborados
con xisto fronte á menor compresibilidade da
estrutura elaborada con granito e á presenza de
empuxes nesta última. Tamén se observaron gretas
con desprendemento do revestimento localizadas nos
pasos de ingreso e saída e que se corresponden á
unión da nova edificación coa fábrica borgoñona.
O estado de conservación da Sala de Reliquias e o
Deambulatorio era consecuencia, entre outros, do
paulatino paso do tempo, a falta de mantemento, a alta
humidade e o desgaste asociado ao seu uso. A todos
este factores habituais habería que engadir os efectos
que sobre eles exerceron o mantemento e os cambios
arquitectónicos: sollados externos e internos, recollidas
de pluviais, cambios funcionais das carpinterías...

Fig. 21. Fotografía da ábsida e da Sala de Reliquias, realizada antes
de 1913.
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Era apreciable a deterioración dos morteiros e
do soporte pétreo da estrutura da bóveda e da
plementería, sobre todo no tramo situado sobre
o muro oeste e que se corresponde á vertical
onde se sitúa a canle de evacuación das augas
pluviais do faldrón do mesmo lado da cuberta. A
continua infiltración de auga pluvial a través deses
elementos arquitectónicos, acontecida ata hai unha
décadas, debilitou os morteiros extremadamente e
seguramente provocou a migración dos sales propios
do soporte pétreo e os de aporte externo, pola cara
interna do volume interior da Sala de Reliquias. Polo
mesmo motivo se detectara a presenza de algas
verdes clorococales nas partes baixas sobre os
morteiros e a pedra.
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Fig. 22. Representación do beato Alano con antigas catas de
limpeza (franxas verticais)

Fig. 23. Representación do beato Alano despois da súa restauración.
.

A deterioración das pinturas viña moi directamente
influenciada pola acción pasada da humidade
de contacto, ascensión capilar e infiltración. A
consecuencia máis importante era o fenómeno de
cristalización de sales nas capas de enlucido e no
estrato pictórico. Estes problemas dábanse nas partes
inferiores dos paramentos do volume principal sendo
mais acusado no muro de orientación Oeste e no
paso de saída. A afectación evidenciábase tanto nos
perpiaños coma nos casetóns coas representacións
pictóricas. (Figs. 22 e 23).

A cristalización baixo a superficie, pola continua
migración de auga no soporte murario en función dos
parámetros higrotérmicos do ambiente, evidenciábase
moi ben na esquina superior esquerda do paso de
saída. Este fenómeno ten como consecuencia máis
grave que, co proceso da cristalización que se da nos
poros da pedra e do morteiro coa formación de cristais
de sales, estes exercen unha presión sobre as paredes
dos mesmos. Dado que a evaporación se acentúa en
superficie, cando a presión é excesiva provoca a perda
de morteiro por romper a súa cohesión e con el a
parte correspondente da superficie pictórica.
Estes sales eran maioritariamente nitrato de calcio ou
nitrocalcita dunha orixe indeterminada e que podería
ser variada: excrementos de animais, formación de
abonos, derrames de nitrato de calcio elaborado ou
acumulado como produto intermedio para a obtención
de nitrato potásico, elemento básico na obtención
de pólvora negra. Non hai que esquecer que tropas
francesas, durante a ocupación de principios do s. XIX,
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Fig. 24. Sección transversal, leste-oeste, da Sala de Reliquias.

estiveron no mosteiro e tiveron unha polvoreira preto
da Sala de Reliquias.
As perdas importantes de soporte pictórico déranse
nas escenas do muro occidental e nos «tímpanos»
dos muros orientados cara ao Norte e ao Sur,
provocados polo efecto da humidade ao disgregar o
aglomerante do morteiro provocando a súa febleza
e/ou perda de adhesión ao soporte murario. Esta
deterioración implicou a separación dos estratos de
morteiro perdendo a adhesión ao soporte pétreo e
a incapacidade de acompañar á estrutura pétrea nos
seus cambios dimensionais.
Por outra parte, na superficie apreciábanse numerosas
abrasións e desgastes que afectan ás capas de
enlucido, en maior abundancia no paramento oeste
e nos panos curvos dos pasos de ingreso e saída da
Sala. Neste últimos, pola súa tipoloxía e distribución,
pódese estimar que puideron orixinarse pola rozadura
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das persoas ou das cousas por elas portadas
durante o paso e, máis recentemente, polo apoio de
elementos cotiás no paso de saída xa que deixou de
ser empregado como tal.
Unha das importantes alteracións do conxunto
pictórico supoñía a incapacidade de observar o
cromatismo das pinturas. A alteración, que afectaba
dun xeito desigual, derivaba fundamentalmente
dos depósitos calcarios resultantes da cristalización
dos sales de nitrato de calcio, pero tamén da
colonización biolóxica, da presenza de restos de
xeso, dos depósitos de po e sucidade acumulados
e parcialmente absorbidos polos estratos pictóricos
debido á súa natureza porosa, e do efecto do fume
das velas e lámpadas empregadas no pasado na
iluminación. A película pictórica dos casetóns era a
que acusaba as maiores perdas e deterioracións nos
morteiros, e os velos brancos de sales máis opacos.
(Véxase a figura 22).
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A orixe do problema.
As
pinturas
murais
están
indisolublemente
vencelladas ao soporte murario que as sustenta; isto
implica que a correcta conservación das mesmas
condicionase inequivocamente a boa conservación
e mantemento da estrutura arquitectónica. Por outra
parte, a configuración e o marco arquitectónico
experimentaron unha serie de cambios dende o
século XVI ata a actualidade (Fig. 24):
Orixinalmente o perímetro exterior era de terra.
Carecía de recollida de pluviais. O pavimento interior,
moi probablemente, era de tarima de madeira sobre
vigas e pontóns de castiñeiro. A cuberta, a pesar
da ausencia de evidencias que o corroboren, é
moi probable que fose a 3 augas e polo tanto sen a
problemática canle de evacuación sobre o faldrón
do lado oeste. As tres fiestras eran practicables. A
dilución e difusión da humidade propia do subsolo e a
pluvial era equilibrada, tanto dentro como fora da Sala.
(Véxase a figura 21).
Nun momento indeterminado reformouse a cuberta
para pasala de 4 a 3 augas, «liberando» a parte
decorativa da ábsida do cumio que forman os faldróns
que caen cara os lados da igrexa. A incorporación dese
novo faldrón implicou a necesidade de executar unha
canle que circundase a planta da ábsida e evacuase a
auga dese faldrón. O desenrolo curvilíneo desa canle,
executada con lámina de chumbo, derivou na aparición
de fendas pola fatiga do material ao forzalo a adaptar á
curva sen que quedasen sen pregues no lado da canle
que limita coa ábsida.
Posteriormente procedeuse á colocación da recollida
de augas pluviais nas cubertas de toda a igrexa. As
baixantes desaugan directamente sobre a vertical
meténdose directamente ao subsolo onde existe
separación entre os paramentos e as lousas do
sollado. Esta separación en moitos lugares era de
entre 5 e 15 mm. Esta solución, acometida nunha
intervención de 1988 (“Intervención na entorna da
igrexa de Santa María de Meira”, Santiago Catalá Tobía,
xullo 1988) ou nunha de 1996 (“Restauración da igrexa
de Santa María de Meira”, Santiago Catalá Tobía, xuño
1996), focalizaba nas esquinas da Sala o verquido da
auga recollida en toda a cuberta.

No ano 1996 procedeuse á colocación do pavimento
da Sala. A instalación da solución construtiva do
chan consistiu na colocación dunha tarima maciza de
carballo sobre restreles fixados en soleira de formigón
e baixo lámina de polietileno. Esta solución construtiva
ten un pretendido carácter impermeable. Foi unha
intervención proxectada con boa intención pero con
contraproducentes resultados para as pinturas murais.
A confluencia desta actuación coa do sollado exterior,
de granito e lousa, fixo que a humidade do subsolo
focalizase a súa saída a través dos muros da Sala
quedando estes permanentemente cunha alta carga
de humidade.
Por todos estes condicionantes e pola deterioración
que presentaban as pinturas, derivado dunha
elevada humidade do soporte, determinouse que era
necesaria unha planificación para eliminar, ou cando
menos minorar ata o máximo posible, a influencia da
humidade derivada dos mesmos e a interacción cos
procesos de conservación e restauración e que os
mesmos non estiven contraindicados. Os procesos
necesarios para a execución da intervención de
conservación e restauración, no sentido da eficacia
da mesma e sobre todo da garantía e adecuación dos
resultados obtidos, precisaban do concurso dunhas
condicións de estabilidade para o cal é necesario
anular ou neutralizar os factores que incidían
activamente no proceso de deterioración.
As pinturas do pano oeste eran as que manifestaban o
peor estado de conservación pola maior incidencia da
humidade debido aos defectos de impermeabilización
e á falta dun mantemento adecuado da canle de
evacuación da auga do faldrón da cuberta cara
a ábsida. Isto motivou que fosen intervidas de
urxencia co fin de asegurar a estabilidade dos
enlucidos que, pola dilatación extrema, derivou na
formación de importantes bolsas e, na maioría delas,
no desprendemento da parte central da mesma
quedando finalmente unha especie de cráter. A
solución a este problema foi o recheo do oco creado
cun morteiro de cal e area.
Máis recentemente, as solucións construtivas
adoptadas na instalación do pavimento, que nesta
intervención foi demolido, supuxo que a humidade, a
natural e a accidental, presente no subsolo se topaba
cunha barreira impermeable que provoca a migración
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cara ás zoas permeables máis inmediatas: os muros
sobre os que están as pinturas murais. Esta solución
construtiva, xunto coa urbanización exterior, creaba
unha acumulación constante de humidade a modo de
bolsa baixo a Sala e a consecuente ralentización dos
procesos de difusión do vapor de auga. Este defecto
acrecentaba a persistencia da humidade nos muros
que de por si xa estaban expostos a aportes externos.
Ao teren os muros unha permeabilidade maior que
os pavimentos cos que se encontraba, a presenza
de humidade de ascensión capilar é constante e os
efectos da migración da mesma eran patentes tanto
nos perpiaños como nos casetóns, presentándose
nestes últimos a deterioración máis importante ao ser
máis vulnerable o soporte de morteiro que o de pedra.
A presenza de algas na parte baixa dos paramentos
leste e oeste, especialmente neste último,
testemuñan unha presenza constante de humidade
no soporte.
Efectuouse unha análise do contido de humidade
dos muros mediante o testeo e posterior procesado
das lecturas efectuadas en 120 puntos de medición
para confirmar as hipóteses iniciais sobre a orixe
do problema. Dos datos obtidos deduciuse como
conclusión a existencia dunha fonte de humidade
ascensional por case que todo o perímetro da
edificación. A existencia dunha maior humidade no
paramento oeste aventuraba a probable entrada de
auga pola canle de recollida de pluviais do faldrón que
vai cara a ábsida. Púidose comprobar in situ que isto
sucedía pola deterioración da lámina de chumbo con
que se impermeabilizou.
Por iso estimouse que sería lóxico, primeiramente,
proceder a desmontar o actual pavimento e á
instalación da nova solución construtiva, xa que deste
xeito se eliminaría o factor ao cal se lle pode atribuír
maiormente ser a causa de que os muros presenten
un exceso de humidade. As outras actuacións polo
exterior, á parte da adecuada impermeabilización da
canle de recollida de pluviais do faldrón do oeste,
redundan na seguridade das pinturas murais e
atenden ao carácter prioritario das intervención sobre
os axentes de deterioración para así poder garantir a
súa perduración.
Por estas razóns, promoveuse a elaboración dun
proxecto para materializar unha proposta encamiñada
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a minorar o lesivo fluxo de humidade que, por unha
desacertada solución construtiva adoptada no
pavimento, migraba polos paramentos e danaba
gravemente as pinturas murais. Determinouse que
era necesaria unha mellora da ventilación da Sala
polo que se estimou dotala dun pavimento técnico
permeable ao vapor de auga, ao seren as xuntas
pasantes e sen selar, e cunha cámara inferior aireada
a través de 3 rexistros de ventilación que permitisen
a comunicación co exterior, posibilitando a renovación
do ar e a dilución da humidade do subsolo da Sala de
Reliquias. Esta actuación estendeuse polos pasos de
entrada e saída ata o encontro coa planta orixinal da
ábsida. (Fig. 25).

Fig. 25. Instalación do novo pavimento con soportes regulables en
cámara ventilada.

Por outra parte, estimouse necesaria a recuperación
e melloras das prestacións da solución construtiva
orixinal dos paramentos revocándoos polo exterior,
mellorando o aspecto e as características das
superficies dos muros ao dotalos de impermeabilidade
a auga e permeabilidade ao vapor de auga. Deste
xeito, pretendeuse reducir ao mínimo a posibilidade
e a cantidade de auga de choiva que pode ingresar
nos muros e, polo tanto, migrar cara ao interior e así
producir as temibles e lesivas cristalización de sales
nas superficies das pinturas murais. Aproveitouse
a
intervención
arquitectónica
para
canalizar
directamente as baixantes da recollida de pluviais á
canle que percorre perimetralmente o templo baixo o
sollado exterior. (Fig. 26).
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Intervención de conservación e restauración das
pinturas murais.
Unha vez realizada a conservación preventiva, o
obxectivo da actuación pasou a ser a conservación
curativa e a restauración das pinturas murais da Sala
de Reliquias e do Deambulatorio.

Fig. 26. Sala de Reliquias tras a intervención de reparación e mellora
da súa arquitectura.

Os resultados.
Despois de efectuar a intervención de reparación e
mellora arquitectónica e antes de iniciar a intervención
de conservación e restauración das pinturas,
constatábase a baixada dos valores de humidade
relativa. A maior baixada deuse na cota inferior e
máis preto á cimentación, cun descenso puntual
máximo do 56,5% e sendo a media porcentual
nesa liña de 33,88%. Sen dúbida, a demolición do
sollado impermeable e a instalación da nova solución
construtiva contribuíra decisivamente ao desecado
dos muros e a que a humidade do subsolo diminuíse.
A humidade mitigaríase parcialmente polos rexistros
de ventilación con saída ao exterior e se difundiría no
ambiente interior da Sala equilibrándose co ambiente
da igrexa a través da fiestra do muro Norte e a da
edícula.

A conservación, que comprende a conservación
preventiva, xa comentada, e a conservación curativa,
debía respectar o significado e as propiedades físicas
do ben cultural en cuestión. A intervención curativa
debía deter os procesos daniños presentes e reforzar
a estrutura do ben. Estas accións se acometen cando
os bens se atopan nun estado de fraxilidade notable e/
ou se deterioran a un ritmo considerable.
A restauración tivo por obxectivo mellorar a
interpretación da forma e o contido das pinturas
murais, sempre e cando se respectase a obra orixinal
e a súa historia. A reintegración estética contribúe a
diminuír a percepción visual da deterioración e debe
levarse a cabo prioritariamente en materiais que
no sexan orixinais. A actuación sobre os materiais
orixinais se limitou exclusivamente ás zonas que
resultasen turbadoras e na mínima intensidade
precisa. A reintegración e as reconstrucións
realizáronse de tal xeito que fosen discernibles do
orixinal. (Figs. 27 e 28).

Altura da toma de lectura respecto a cota 0 do pavimento

a 20 cm

a 120 cm

a 200 cm

Media da humidade do soporte ANTES da intervención na arquitectura

1,83%

1,34%

0,95%

Media da humidade do soporte DESPOIS da intervención na
arquitectura

1,21%

1,11%

0,74%

-33,88%

-17,16%

-22,11%

BAIXADA
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non se coñecen os efectos potencialmente daniños
que os materiais e métodos novos poden producir
nas pinturas murais a longo prazo. En consecuencia,
promoveuse o uso de materiais tradicionais, sempre
que estes sexan compatibles cos compoñentes das
pinturas e da estrutura de soporte.
A intervención sobre as pinturas murais consistiu
principalmente en:
• Eliminación de po, sucidade e de eflorescencias
salinas con brochas suaves e co auxilio de aspiración,
exclusivamente para recoller os restos soltos, con
sumo coidado nas zonas nas que o estrato pictórico
se atopaba levantado ou disgregado.

Figs. 27 e 28. Paramento leste antes e despois da intervención.

Todas as intervencións, tales como a consolidación,
a limpeza, a reintegración..., axustáronse a un criterio
de mínimos a fin de evitar calquera menoscabo na
autenticidade dos elementos materiais e pictóricos.
Documentáronse graficamente as testemuñas da
historia da obra, as evidencias das catas de sondaxe
na procura de capas subxacentes e as probas de
eliminación das capas superpostas.
Na elección dos métodos e materiais empregados
na conservación e restauración das pinturas murais
tívose en conta a posibilidade de que nun futuro se
apliquen tratamentos distintos. O uso de novos
materiais e métodos debe basearse nun conxunto de
datos científicos suficientemente amplo e variado, así
como no posible resultado de probas realizadas tanto
en laboratorio como na obra. Débese ter en conta que
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• Consolidación de substrato disgregado.
Inicialmente prevírase o emprego dun consolidante
de natureza calcaria afín ao orixinal, a auga de cal,
pero esta só se empregou nos morteiros de cal. Os
outro substratos (pedra calcaria e pedra granítica)
presentaban unha maior intensidade da deterioración.
O granito tiña unha película superficial que ocasionaba
unha diminución da permeabilidade que derivaba
na escamación e a exfoliación de partes. A pedra
calcaria presentaba unha exfoliación en grao extremo
polo empuxe mecánico dos sales. Onde foi preciso,
procedeuse ao microestucado como método de
suxeición e aseguramento.
Para a cohesión do soporte, confiouse na aplicación
de produtos nanométricos. Fixéronse probas con
Calosil, Nanoestel e Nanorestore e, do estudo dos
resultados obtidos, dos resultados obtidos, das
prestacións intrínsecas de cada produto, dos métodos
de aplicación e das limitacións impostas polo soporte
e o marco arquitectónico, escolleuse como idóneo
o Nanorestore. Este destaca por constituírse por cal
nanofásica en dispersión de alcol isopropílico, co cal
garántese unha óptima penetración nos materiais
porosos por succión capilar ademais de que o nitrato
de calcio é altamente soluble nese disolvente. A
consolidación, onde houbese estrato pictórico, foi
precedida da fixación e limpeza previas.
Atendendo as indicación da ficha técnica procedeuse á
aplicación sucesiva de Nanorestore en concentracións
que ían dende o 7,40% ata o 32,50% en alcol
isopropílico desnaturalizado.
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Preparáronse 5 concentracións distintas, que
se aplicaron de menor a maior porcentaxe ata a
saturación do soporte. Empregouse para a aplicación
unha pistola aerográfica HVLP para así exercer a
mínima presión sobre as escamas e partículas sen
cohesión e acadar unha alta transferencia e pouca
dispersión e perda de produto.
• Fixación e preconsolidación dos fragmentos
con perigo de desprendemento. Como medida
preventiva e protectora, estimando a previsible
incompatibilidade do estrato pictórico cos adhesivos
naturais hidrosolubles, realizouse a fixación provisional
con resina acrílica para evitar a perda de pezas e
fragmentos durante o tratamento de restauración
e que finalizou coa suxeición definitiva destes. En
función do tamaño, peso das pezas ou zonas a
suxeitar e influencia da gravidade, empregáronse unha
das seguintes opcións:
As zonas non adheridas e con bordos abertos ou os
fragmentos soltos de certa entidade polo volume
ou peso, protexéronse con gasas de algodón
adheridas con resina acrílica, Paraloid B 72, en alta
concentración, para evitar no posible a penetración
da resina nos poros da zona a suxeitar, para así poder
eliminala con máis facilidade.
Os fragmentos e pezas pequenos e medianos
suxeitáronse provisionalmente con papel xaponés no
canto de gasas téxtiles.
Inicialmente valorouse a posibilidade de empregar un
adhesivo natural como a cola de coello ou a colletta,
coas debidas reservas pola posible inestabilidade do
estrato pictórico fronte a un adhesivo acuoso. Nesta
fase desbotouse esta opción, aínda que despois
comprobouse a súa validez e vantaxes e de feito
empregouse no arranxo das antigas restauracións.
• Consolidación e recheo de abulsados e recheo
das grandes perdas de soporte. As zonas con
abulsamentos e perdas de adhesión correspóndense
principalmente cos «tímpanos» e os tramos curvos
exteriores dos pasos de ingreso e saída, sobre todo
pola confluencia, nun mesmo plano, da fábrica
da ábsida e o da nova edificación. Os casetóns
tamén presentaban algún abulsamento pero,
porcentualmente, en relación a superficie total,

representaban unha menor cantidade e eran de menor
entidade.
Na elección do morteiro de inxección e de recheo
considerouse como adecuado o morteiro PLM-A.
Trátase dun morteiro de cales hidráulicas naturais
con sílice micronizada como árido. Dada a pouca
extensión e a verticalidade da totalidade dos morteiros
(exceptuando o das xuntas da bóveda), a elevada
consistencia do morteiro e a case ausencia de gretas
nas representacións dos casetóns, a necesidade de
apuntalamento foi case anecdótica.
Para proceder ao recheo dos ocos aproveitáronse as
gretas e roturas existentes e, onde non as houbese,
procedeuse a practicar mínimos orificios de xeito
que permitiran introducir a cánula da xiringa e poder
inxectar o morteiro.
A corrección da forma e da posición valorouse antes
do inicio da operación e estivo condicionada a que
a mesma non ocasionase danos significativos nin
tensións innecesarias no morteiro.
• Tratamento de pezas descolgadas. Unha
das pezas graníticas que conforman a estrutura
abovedada, pola súa deformación, provocou un
descolgue duns 3 cm. Esta peza, na liña recta superior
no que se corresponde co primeiro tramo de casetóns
preto do paramento Sur, insírese cos cantos en cuña
entre as pezas que conforman os arcos da bóveda.
Para recolocala foi preciso o esteado e o empuxe
cun gato hidráulico para o cal aproveitouse a estada
e protexeuse a peza cunha sección de madeira
sobre a que se dispuxo unha almofada de escuma
de polietileno. A xunta creada experimentou un
aumento considerable respecto da concepción orixinal
da estrutura aboveda antes de deformarse. Para
compensalo, procedeuse a aplicar morteiro de Cal
Hidráulica Natural NHL e a retacar o espazo existente
con seccións de lousa adecuadas ao espazo a encher.
O carácter laminar deste material permite a gradación
fácil do grosor para así, finalmente, poder introducir a
última peza creando a suficiente presión para asegurar
a peza no seu sitio con total seguridade. As xuntas
resultantes tratáronse ao igual que as restantes.
• Eliminación de cravos, morteiros novos e outros
elementos alleos. Por toda a superficie existían
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diversos elementos alleos (salpicaduras de pinturas,
concrecións accidentais de morteiro...), grampas para
a suxeición de condutores eléctricos, tacos de plástico
e de madeira para a fixación de diversos elementos,
cravos...
Elimináronse os morteiros modernos non tanto polo
seu estado senón por exceder o nivel da superficie
pictórica, porque se aplicaron para encher ocos
creados na separación dos morteiros orixinais do
soporte. Realizouse a retirada salvagardando o
soporte pétreo orixinal, utilizando pequenos ciceis
percutidos con martelos e microtorno. Basicamente
empregáronse métodos mecánicos de diversa índole,
tendo especial coidado cos soportes e estratos
pictóricos orixinais.
Inserido no muro exterior do paso de ingreso,
situábase un urinario que posiblemente se executou
cando a igrexa se convertera en parroquial, porque
daquela sería cando se empezou a empregar a Sala
de Reliquias a modo de sancristía xa que a existente
ata entón desaparecera coa ruína do mosteiro. Co
consenso dos servizos técnicos da Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural decidiuse documentar e suprimir
dito elemento e recuperar o pano pictórico orixinal.

Tendeuse ao emprego do produto e método máis
inocuo para a obra, partindo da premisa de que nunca
se deben alterar as características dos materiais que a
compoñen. Por iso intentouse reducir ao máximo os
métodos húmidos e os que se basean en disolventes
e produtos químicos, xa que poden presentar
problemas: movemento de sales, dificultade de
secado, difícil eliminación dos residuos...
Tras a realización das oportunas probas de viabilidade,
determinouse que o método que permitía delimitar
con precisión onde se aplican e a gradación da
intensidade da acción, era a limpeza mecánica con
gomas e lapis de febra de vidro. Segundo o resultado
obtido en seco e de xeito puntual, en ocasións a
humectación da zona mediante pulverización de auga
e alcol en proporción 1:1, permitía abrandar algo as
capas e progresar onde a capa de concreción era máis
densa ou dura. Posteriormente utilizáronse esponxas
wishab, cepillos, brochas suaves ou bisturí para
eliminar os restos non desexados. De xeito puntual
foi preciso empregar emplasto de algodón para
potenciar a acción disolvente e posibilitar aínda máis o
amolecemento da concreción. (Fig. 30).

• Eliminación de concrecións e eflorescencias
salinas, depósitos calcarios e outros elementos
alleos. Limpeza da superficie pictórica. A súa
finalidade era acadar a domesticidade orixinal e
recuperar a unidade estética do conxunto, desvirtuada
pola acumulación de sales, deterioración, po e lixo,
que danaron á película pictórica orixinal ou ben se
superpuxeron a ela impedindo a súa contemplación.
Empregáronse varios métodos. (Fig. 29).

Fig. 30. Testemuña da capa de concrecións calcarias, de sales
principalmente, eliminada e da capa subxacente.
Fig. 29. Na franxa horizontal central, proba de limpeza.
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Os velos brancos dos sales sobre a superficie
pictórica, pola súa lisura e a consistencia, foron
retirados maioritariamente con lapis de febra de
vidro e gomas de borrar mediante acción manual e
a mecanizada, mediante a colocación nun cabezal
rotatorio de accionamento eléctrico.
Nas zonas de pedra á vista aplicouse a limpeza en
húmido descrita anteriormente non sen antes fregar,
de ser posible, con cepillos de sedas algo duras
para retirar a maior parte dos restos en seco para así
minimizar a humectación.
• Eliminación de sales solubles. As análises
efectuadas para a determinación dos sales existentes,
deron como resultado, por dúas veces e en mostras
diferenciadas, que os existentes eran de nitrato de
calcio ou nitrocalcita, Ca(N03)2·4H20. A súa presenza
constatouse tanto na parte baixa do paramento leste
(no morteiro de cal) como na bóveda (na pedra calcaria
da plementería).
Unha vez eliminado o velo abrancazado, orixinado
polo proceso de carbonatación do precipitado do sal,
non se apreciaron modificacións cromáticas debidas
á alteración da natureza dos pigmentos nin tampouco
pola acción indirecta causada pola higroscopicidade
dos sales, ao crear micro-ambientes húmidos en
contacto coas capas pictóricas.
As formas de alteración máis comúns ocasionadas
polos sales son a formación de eflorescencias e
subeflorescencias. O proceso de formación dunhas
ou outras depende do mecanismo de saturación
da solución e este pode deberse á evaporación
(condicionado pola taxa de difusión de vapor de auga
a través do material xa seco cara o exterior e pola
taxa de aporte de solución a través da te de porosa
bañada cara a fronte de evaporación) ou ben deberse
ao descenso de temperaturas.
No caso das pinturas da Sala de Reliquias dáse o
primeiro caso primordialmente, xa que a consecuencia
do proceso de evaporación neste caso é a formación
de eflorescencias. Isto prodúcese porque a velocidade
de difusión do vapor é menor que a de migración da
solución salina e polo tanto chega á superficie externa
onde se evapora e cristalizan os sales. Fórmanse
neste caso as eflorescencias. O mecanismo de

activación por descenso de temperatura dáse en
menor medida e a súa consecuencia é a formación
de subeflorescencias. A solución contida no sistema
poroso non se move e polo tanto os sales cristalizarían
no interior do morteiro onde a temperatura descende
o suficiente como para saturar a solución. Este tipo
é moi perigoso e é o causante das perdas do estrato
pictórico.
Durante a intervención, constatouse a baixada
continua dos valores de humidade dos muros e o
correcto funcionamento da nova solución construtiva
do sollado, polo que se estimou conveniente reforzar
outros aspectos que inciden na conservación
preventiva, máis eficaces e imprescindibles para
garantir a boa evolución do estado de conservación
do ben. Nese sentido, hai que salientar que durante
a intervención se descubriu, cando se procedeu ao
picado do morteiro de cemento Portland das xuntas,
que os tramos do sollado nos pasos de ingreso
e saída, no que correspondía ao trazado da Sala,
presentaban a mesma solución construtiva errónea e
baseada no formigón. A diferenza estaba en que, no
canto de tarima de madeira, tiña un sollado de lousas
de pedra calcaria reutilizadas do sollado da nave
transversal do cruceiro.
• Tratamento de antigas restauracións. Tal e como
se mencionara no proxecto, a anterior intervención de
urxencia consistiu na consolidación das roturas dos
abulsados abertos. (Fig. 31).

Fig. 31. Zona máis deteriorada da representación do Papa Adrián.
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A proposta pasaba por reversibilizar o proceso
empregado no seu día, e que permitiu que os
fragmentos chegasen ata o presente, recolocándoos
na súa disposición orixinal. Son operacións perigosas
e delicadas que afectan a unha composición física e
estrutural xa modificadas pola deterioración, polo que
se estableceu a estratexia de acometer as primeiras
operacións en zoas máis sinxelas dos «tímpanos» que
tamén amosaban certas alteracións dos morteiros
consolidados desta maneira. Así, no muro Sur
procedeuse a recolocar tres abulsamentos rotos, pero
no pano do muro Norte foron moitos os fragmentos
reposicionados xa que, descolocados pola superficie,
perturbaban a unidade do conxunto.
Para os casos máis relevantes, as representación
1ª (Adrián) e 2ª da terceira fila, e a 2ª da segunda fila
da parede oeste, propuxérase realiza un stacco das
partes afectadas coa finalidade de poder manipular os
fragmentos afectados, extraer os morteiros engadidos
e así poder recuperar a forma orixinal e a lectura das
representacións pictóricas.
Primeiramente procedeuse á aplicación dunha
protección de papel e gasa sobre a película pictórica
para que puidese actuar a modo de bisagras, de
xeito que permitisen a manipulación dos fragmentos
abulsados sen perder as referencias de posición. A
cola de coello permitiu unha adhesión facilmente
reversible e o papel e a gasa proveron a funcionalidade
de protección, permitindo a manipulación dos
fragmentos de xeito que, seguindo as liñas de rotura
existentes, se abrise coma unha flor, minimizándose
os posibles danos e facilitando a súa recolocación ao
concluír o proceso.

Fig. 32. O Papa Adrián coa antiga intervención de urxencia

Unha vez baleirado o volume interior co estrato
pictórico accesible dende o anverso e reverso,
procedeuse a devolvelo á posición orixinal. Para
iso, cortouse a protección coincidindo coas roturas
existentes entre os fragmentos e así púidose
proceder á adaptación precisa do conxunto, antes de
amorteirar a superficie pétrea para recibir e adherir o
morteiro orixinal recuperando a planitude en función
da flexibilidade de cada un dos fragmentos. (Figs. 32
e 33).
Fig. 33. O Papa Adrián tras a intervención de conservación e
restauración.
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Tal e como se anticipara, a técnica e os produtos
concretos a empregar na adhesión dos fragmentos ao
soporte pétreo determináronse tras as recolocacións
dos fragmentos readheridos nos “tímpanos”. Así,
optouse por un morteiro de cal graxa e area silícea,
calibrada e lavada.
A recuperación total da superficie pictórica
completouse, ao igual que nos restantes casos,
segundo como figura no apartado de Estucado de
perdas na superficie mural. (Fig. 34).

• Restitución de enlucidos e morteiros de rexunte.
Procurouse o emprego da mesma técnica e
unha composición, permeabilidade e textura
o máis parecida ao orixinal. Os morteiros sen
carga pictórica asociada foron respectados
cando as súas características fundamentais non
aconsellaba a súa retirada.
O morteiro empregado foi elaborado con
cal aérea apagada e area lavada e calibrada
en distinta granulometría, para acadar unha
consistencia adecuada ao volume a repoñer e
unhas características idóneas de porosidade e
permeabilidade ao vapor de auga. A dosificación
empregada foi a de 1:3. (Fig. 35).

Fig. 34. Pano Norte da Sala de Reliquias antes da intervención.

• Tratamento biocida. Para frear e imposibilitar,
na medida do posible, a proliferación de axentes
de deterioración de orixe biolóxica de acción
quimiosintética,
aplicouse
BiotínR.
A
dose
óptima dependeu de numerosos factores,
sendo a intensidade e natureza da infección
rnicrobiolóxica e a tipoloxía das superficies os
máis determinantes.
En zonas, fixéronse probas de aplicación con
clorhexidina e constátase a eficacia fronte os
fungos presentes.
Na parte baixa do paramento de paso de saída
concentrouse a maior problemática, por existir
unha concentración maior e constante de
humidade que requiriu unha atención especial
e un seguimento a longo prazo ata constatar a
solución e a desaparición da acción das algas e
fungos.

Fig. 35. “Tímpano” do paramento Norte despois da restauración e
tratamento das xuntas da bóveda.

• Estucado de perdas na superficie mural. O
morteiro empregado foi elaborado con cal aérea
apagada e area lavada e calibrada en distinta
granulometría para acadar unha consistencia e un
acabado compatibles coa textura orixinal e unha
perfecta adaptación aos bordos irregulares das
roturas. A dosificación empregada tamén foi a de 1:3.
(Fig. 36).
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• Reintegración pictórica. A súa finalidade e función
é a de anular o contraste das faltas de preparación e/
ou película pictórica. Pretendeuse unha intervención
respectuosa e mínima, o cal requiriu dun coñecemento
detallado e individualizado dos elementos que
compoñen a obra, de modo que se garantise que
o criterio a adoptar fose homoxéneo e aplicable
ao conxunto dun xeito coherente. Empregáronse
acuarelas de calidade contrastada.
Procurouse
a
asimilación
perceptiva
das
representacións, limitándose a anulación ou
enmascaramento daquelas perdas que resultasen
perturbadoras na contemplación da obra. O
procedemento de reintegración cromática foi o
rigatino, (Fig. 37).
A maneira de executar a reintegración cromática
dependeu da extensión e tipo da lagoa. Naquelas das
que se carecía de datos fiables para a súa restitución,
quedarían coma unha figuración degradada para
atenuar as perdas de partes singulares e chamativas
da figuración. Ese foi o caso da representación da
figura sen cabeza do pano do paramento oeste. (Figs.
38 e 39).
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Fig. 36. Detalle do acabado do Paso de Saída, antes da
reintegración pictórica.

Fig. 37. Detalle da reintegración pictórica mediante a técnica de
rigatino.

Fig. 38. Figura con perda do soporte tras a reintegración cromática.
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Fig. 39. Paso de saída tras a restauración.
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