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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN SANTA COMBA DE LOURO-VALGA 

 

A campaña de escavación arqueolóxica na Edilicia Cristiá Tardoantiga de Santa Comba 

de Louro, no concello de Valga, provincia de Pontevedra, permite documentar unha 

secuencia histórica ocupacional que abarca desde o século IV d.C. até o século XVIII. 

 

Os niveis de ocupación deste  xacemento arqueolóxico que se atopa emprazado nunha 

pequena, pero profunda, vaguada preto do lugar de Balleas (parroquia de Cordeiro) no 

Concello de Valga (Comarca de Caldas, Provincia de Pontevedra), un lugar moi 

recolleito debido ás fortes pendentes que o rodean (coa excepción ao lado leste, máis 

suave desde o punto de vista topográfico) e que se atopa a escasos metros dun pequeno 

curso de auga, de dirección sur-norte, que o bordea pola parte oriental, son cinco, que 

describiremos empezando polo  máis antigo e finalizaremos  co  máis moderno. 

 

 
A primeira ocupación deste espazo xeográfico de Valga ten lugar no século IV d.C., en 

época tardorromana; este nivel vén documentado pola exhumación de estruturas 

murarias, industriais e funerarias, así como pola  recuperación de material ergolóxico. 

As estruturas e o material recuperados,  serían os seguintes: 
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1- Parte dun muro de mampostería roto polo seu extremo sur como consecuencia das 

escavacións de tumbas paleocristianas, e que continua baixo os muros da primeira igrexa de 

planta basilical construída a partir do  século V, sobre os restos da ocupación tardorromana. 

 

2- Un forno industrial de produción local. Recupérase “in situ”  a cámara de combustión e a 

cámara de cocción dun forno dedicado á produción de vidro ou metais. A recuperación de 

escorias permitirá, unha vez realizada a analítica, comprobar a súa funcionalidade. 

 

 
 
3- Unha “estela” tardorromana con epigrafía, reutilizada no muro da fachada das igrexas, 

relacionada con tumbas en ímbrice, exhumadas fóra do seu lugar orixinal de deposición. 

Constátase a existencia dunha necrópole tardorromana que estaría situada moi preto do lugar 

habitacional. 

 

4- O material ergolóxico recuperado consiste en material latericio, tégulas, ímbrice e ladrillo, 

cerámica común, imitacións de “terra sigillata”, vídros, metais como bronces e ferro, e  escoria. 
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O segundo nivel de ocupación ten lugar a partir do século V d.C. A partir do ano 380 

d.C. Teodosio decreta como única relixión oficial do Imperio, o cristianismo; a 

cristianización trae como consecuencia que moitos lugares ou habitáts tardorromanos 

desaparezan e o seu espazo ocupacional sexa reutilizado, “cristianizando lugares 

pagáns” ou simplemente evolucionando cara a espazos relixiosos. Isto é o que sucede en 

Santa Comba de Louro, sobre o nivel de ocupación tardorromano documéntase a 

construción dunha pequena igrexa basilical de planta rectángular, rematada nunha 

sinxela cabeceira rectángular; é posible que esta pequena basílica tivese encostadas 

unha ou dúas habitacións para uso dalgún eremita que ademais de rituais litúrxicos 

prestase axuda social, de aí a idea dun pequeno cenobio relacionado coa igrexa. Esta 

construción ten asociadas as primeiras tumbas exhumadas “in situ”, como simples 

tumbas escavadas en restos de pavimento tardorromano, ou tumbas tardoantiguas 

construídas as paredes con pedras colocadas en posición horizontal cubertas cunha tapa, 

e tumbas construídas con pedras e reaprovechamiento de material latericio romano, 

como tégulas ou ladrillo. Destas tres tipoloxías de tumbas recupéranse  4 escavadas en 

pavimento, 1 de pedra horizontal, e 1 de pedra e material latericio romano, todas elas no 

interior da nave principal. 

 

A cronoloxía desta basílica ou cenobio, transcorre entre o fin do Imperio, ao longo da 

chamada etapa xermánica (en Galicia non podemos esquecernos  

do priscilianismo) até o inicio da repoboación no século VIII. 
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O terceiro nivel de ocupación é altomedieval. A primeira igrexa pervive até o século 

VIII ou IX, ata que ou como consecuencia dun incendio, xa que se recuperan 

abundantes carbóns ao longo da planta, ou por desexos de ampliar o templo, xa que 

debido ao movemento repoblador prodúcese un aumento poboacional, constrúese unha 

segunda igrexa, aproveitando a fachada e as paredes laterais, que serven de cimentación 

aos muros do novo templo; derrúbase a cabeceira, construíndose unha nova cabeceira 

cruciforme, distinguiéndos o transepto, o presbiterio  e a ábsida. 

 

A cronoloxía desta etapa transcorre entre a Alta Idade Media e a Baixa Idade Media. 

Relacionado co inicio do novo templo relixioso, asociada a el, está a necrópole de laxas, 

recuperándose no exterior da fachada até 26 tumbas de laxa, a maioría de adultos pero 

hai algunha infantil; as tumbas construídas con laxas fincadas na terra, cubertas cunha 

ou dúas tapas, teñen forma trapezoidal  e de “arco de paréntese”. Este tipo de tumbas 

teñen unha ampla cronoloxía entre vos séculos VIII-XII.  

Debemos destacar entre o material recuperado en época medieval, sobre todo na etapa 

románica, parte dun canecillo dunha cornixa, así como parte da ornamentación dun 

capitel, concretamente dúas granadas, de ampla tradición no mundo dos mortos, así 
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como unha columna con epigrafía e gravado en baixorelevo dun báculo episcopal. 

Tamén se recupera algunha cerámica medieval, moedas de bronce, e algunha medalla. 

 

 
 

O cuarto nivel arqueolóxico iníciase a finais da Baixa Idade Media  e inicio da época 

moderna, século XVI. Nestes momentos a igrexa pasa a ser parroquial, encóstase unha 

capela lateral antes da cruz, ao norte da parede lateral norte da nave, e unha sancristía, a 

continuación do transepto, ao norte da cabeceira; na capela se exhuma un altar, e 

localízase un sarcófago monolítico fóra de sitio. 

 

A orientación das igrexas, igual que as tumbas é este-oeste, situándose a fachada ao 

leste e a cabeceira ao oeste, pero o sartego aparece colocado sobre restos de cascallo 

consecuencia da destrución da primeira igrexa, e orientado norte-sur. 

 

Nesta época moderna, hai unha reforma da igrexa, ampliando a nave principal; 

derrúbase o muro da fachada, e constrúese unha nova fachada, gañando uns 40 metros 

cadrados. É posible que inicialmente se pensase nun campanario exento, porque as 

paredes norte e sur dá a nave principal en principio non encostaban á fachada da 



 6 

segunda igrexa, realizándose un engadido posterior en mampostería, para conseguir 

pechar a nave; no extremo suroeste se exhuman os restos dunhas escadas, 

conservándose un chanzo “in situ”   

 

O quinto e último nivel arqueolóxico é de principios do século XVIII, ano    1730 en 

que se documenta o desmantelamento da igrexa e o seu traslado ao sitio actual, a 500 

metros de distancia, a parroquial de Santa Comba de Louro; a escavación arqueolóxica 

documenta este nivel de destrución e traslado, o reaprovetamento da materia prima, a 

pedra, sobre todo os sillares e o enlousado, para o novo templo 

 

 
 

A escavación arqueolóxica  realizada nesta campaña permite recuperar numerosos datos 

patrimoniais que axudan á investigación dun tipo de xacemento  pouco escavado en 

Galicia. Será fundamental completar a escavación tanto no  interior das igrexas como no 

exterior, capelas e sancristía para completar a visión exterior da construción relixiosa en 

altura, e exhumar a ábsida, recuperar posibles tumbas en estola altomedievales, 

completar a investigación e posta en valor do nivel tardorromano, que continúa baixo os 

muros das igrexas cara ao norte, e desta forma que  ?Igrexa Vella? de Santa Comba de 

Louro sirva de referencia didáctica sobre o significado dos ?Edilicia Cristiá 
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Tardoantigua? en Galicia, a través dun adecuado proxecto de consolidación e posta en 

valor do xacemento. 

 

     

 


