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Os “náufragos” de Galicia

Durante a posguerra, Galicia non é zona a reconstruír como
Aragón ou Cataluña, rexións moi castigadas pola guerra, pero
os seus bens patrimoniais -entre eles de xeito destacado o Ca-
miño de Santiago- asisten a un intenso ritmo de intervencións
para explotar, sobre todo, os seus valores turísticos. Con esta
idea son moitas as arquitecturas que se benefician de elevadas
partidas orzamentarias e son, igualmente considerables, as lo-
calidades que obteñen un recoñecemento oficial –Conxunto
Histórico-Artístico- que garante a súa conservación baixo o
control administrativo.

O principal autor de tales campañas é o arquitecto Francisco
Pons-Sorolla a quen, ata o momento, non se recoñeceu a súa
contribución á salvagarda do Patrimonio Cultural da nosa re-
xión. Á marxe do emprego de criterios máis ou menos acerta-
dos e doutros máis ou menos reversibles, o certo é que o seu
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  de Galicia
     Pons-Sorolla

compromiso con Galicia -nunha época onde a conservación
monumental conta con escasos medios materiais e concep-
tualmente está illada do debate internacional- merece ser lem-
brado polo público local e difundido entre o foráneo.

É máis, non só é un adiantado -para ben ou para mal- en inter-
vencións como o traslado de monumentos -serva de referen-
cia o de Portomarín (Lugo)- senón que, ademáis, adquire unha
clara postura á hora de proxectar as súas intervencións. Por
unha banda, comprométese coa identidade galega, impreg-
nando o seu traballo de matices simbólicos para reforzar os ti-
pismos propios desta rexión; e, doutra banda, sitúase a favor
dos métodos constructivos tradicionais en contra de elemen-
tos prefabricados de ferro e cristal nos casos nos que, ao seu
xuízo, alteran a imaxe dos conxuntos monumentais.
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I. Un arquitecto entre artistas

Francisco Pons-Sorolla y Arnau nace en Madrid o 17 de fe-

breiro de 1917 no seo dunha familia adicada á Arte, circuns-

tancia que favorece a súa inclinación polo estudo da

Arquitectura. O seu pai, Francisco Pons Arnau, e a súa nai,

María Sorolla García, ao igual que o seu avó, o famoso «ar-

tista da luz», Joaquín Sorolla (1863-1923), adican os seus

esforzos e satisfacións á técnica da pintura. A perceptibilidade

e delicadeza que espertan no novo Francisco desde a súa in-

fancia, forman parte substancial no posterior desenvolve-

mento do seu traballo.

O fogar dos Sorolla

O fogar dos Sorolla irradiaba unha inclinación especial polo

debuxo e a escultura. A nai de Francisco, a primoxénita do

pintor valenciano, dedicábase desde a súa adolescencia con

gran afán a seguir as directrices da composición pictórica; e

o seu pai, discípulo destacado do mestre Sorolla, constituía

o vértice do ambiente creativo que directamente influiría nos

seus proxectos de restauración. A tendencia colectiva dosPons-Sorolla retratado polo seu pai
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seus máis próximos por reflectir realidades e impresións en

lenzos foi trasladada por el mesmo ás súas intervencións ar-

quitectónicas e urbanas, baixo unha mirada forxada na pro-

cura da estética e do equilibrio formal.

Unha lección de Arquitectura

“Sin motivo que lo justificase por ambiente familiar propicio,
el hecho es que desde que terminé mi bachillerato adopté la
decisión de ser arquitecto «para restaurar Monumentos» y el
hecho es que lo cumplí. En 1943, en 4º año de la Carrera, fue
uno de mis profesores -González Cebrián- quien a la vista de
mis deseos me recomienda acuda a D. Luis Menéndez Pidal,
restaurador de Asturias, Galicia, León y Zamora, quien nece-
sitaba un ayudante para sus trabajos de restauración. Me re-
cibió con todo afecto y pude gozar ayudándole en algunos
trabajos del Banco de España y su magno estudio y restaura-
ciones del Monasterio de Guadalupe y diversas obras de As-
turias y Galicia. Dos años más tarde, ya terminada la Carrera
de Arquitecto, en la que Iñiguez dirigió nuestro viaje Fin de

Carrera a Andalucía, me dirigí al entonces Director General de
Bellas Artes, Marqués de Lozoya, en ruego sobre la posibili-
dad de incorporarme al «Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional». No pudo ser más cordial su humorística
acogida: «Pero... ¡hombre de Dios!, esto es como si usted me
pidiese ser Cartujo...¡Cómo no voy a concedérselo!».” (Fran-
cisco Pons-Sorolla, 1986).

Instrumentos de traballo

A elección dunha carreira técnica permítelle encamiñar a súa

persoal concepción artística. A busca desta esencia nos seus

proxectos foi similar á que o seu avó e proxenitores ansiaban

descubrir nas súas composicións; el, pola súa banda, partía

dun monumento existente, o que había que completar, reinte-

grar ou depurar para atopar a súa auténtica esencia, aquela

que o converte nun obxecto singular. O proceso deductivo da

pintura e da arquitectura resólvese de xeito invertido pero a

dobre finalidade de deleite e de unidade compositiva coinciden

en ambos exercicios de creación.
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O labor dun equipo

“Debo deciros que lo admirable no es lo mucho que ha invertido
el Estado –que no es mucho-, sino la obra magnífica que ha po-
dido hacerse (...) gracias al cariño de todos: de las autoridades
(...) y de los hombres y mujeres que, en mis visitas mañaneras,
salían a los balcones animándome a hacer más y ofreciéndome
todo cuanto tenían: sus casas, para suprimir lo que desentonase
en ellas; sus comercios o sus corrales; sin sombra de obsesión
especulativa por la pérdida de un hueco comercial o de un rótulo
anunciador que hería la serenidad de una rinconada o una calle...,
sabiendo, más en su limpieza noble de alma que en su intelectua-
lidad artística, que en su ejemplar actitud estaba, quizás, el verda-
dero secreto de cuanto podrá llegar a conseguirse para su villa. En
este fundamental aspecto de la salvación de un conjunto –creedlo,
amigos míos, los pueblos se salvan de dentro a fuera y no por
científicas imposiciones llegadas del exterior-, (...). Y en esta co-
munión de cariño a la obra que se realiza no hay primeros ni últi-
mos, como debería ser siempre; desde el peón avispado y
jovenzuelo al arquitecto, pasando por el encargado y el construc-
tor, no se forma una fila, sino un círculo cuyo centro es la satis-
facción por el deber cumplido.” (Francisco Pons-Sorolla, 1970.)

II. Os “náufragos” de Galicia

O contexto en que lle toca vivir a Pons-Sorolla resulta significativo

para a recuperación de monumentos, non só polos criterios que

se impoñen desde a Administración Central e pola elección de ob-

xectos segundo intereses ideolóxicos, senón tamén pola falta de

medios que condiciona a maioría das actuacións. Esta precarie-

dade coa que tivo que afrontar a conservación de arquitecturas e

conxuntos históricos é a que reflicte, o propio arquitecto, ao com-

parar a fábrica compostelana de San Martiño Pinario coma un

«náufrago» á deriva: “Como presunto co-partícipe en esta culpa-
bilidad y aunque podría acumular en mi descargo pruebas de in-
tercesión por el Monumento, no dejo de pensar que la magnitud
de ese mundo monasterial nos ha dado miedo a todos: miedo a
la falta de documentación de planos que no ha existido hasta
ahora, y cuya obtención es muy costosa; miedo a actuar con me-
dios excesivamente pobres que hicieran inútil el empeño; miedo,
en fin, a afrontar una obra con necesidades tan grandes que el ini-
ciarla suponga un compromiso de futuro superior a nuestras fuer-
zas. Pero el «náufrago» estaba a punto de perecer
irremisiblemente y había que echarse al agua: Y a ella nos lanza-
mos.“. (Francisco Pons-Sorolla, 1976.)
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A intensa actividade de Pons-Sorolla en Galicia resúmese nunha

serie de normas que moito máis alá da súa coincidencia con ou-

tros arquitectos e escolas nacionais ou estranxeiras, poñen de

manifesto un estilo propio de entender a restauración monu-

mental. O mellor xeito de comprendelo é establecer un perco-

rrido por arquitecturas e conxuntos que expresan os seus

criterios de actuación por medio de planos, debuxos e fotogra-

fías anteriores e posteriores ás súas intervencións. Nuns anos

nos que a restauración monumental feita en España encóntrase

bastante illada das pautas internacionais, o seu intento por sal-

vagardar símbolos memoriais e conxuntos históricos cristaliza

na confección dunha metodoloxía de intervención caracterizada,

sobre todo, pola busca da unidade estética. Nas arquitecturas

o consigue mediante a reintegración da linguaxe orixinal e da te-

atralización e musealización dalgunhas delas. E nos conxuntos

monumentais a través da regularización estética e constructiva

de alzados –rexeitando os elementos prefabricados en facha-

das por solucións de carácter tradicional-, da ambientación pin-

toresca de espazos e de elementos urbanos, así como da

monumentalización de contornas e accesos a monumentos.

III. O resultado dunha carreira: fracasos e acertos
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O Camiño de Santiago

A posta en marcha do chamado “Plan de Restauración dos

Lugares Xacobeos”, desde a Dirección Xeral de Belas Artes,

promove a valorización que Pons-Sorolla fai dos estilos ro-

mánico e barroco en Galicia e a proxección, que isto supón, na

recuperación do Camiño de Santiago. A fin de contas, neste

período séntanse as bases para unha apreciación concreta dos

monumentos galegos que aínda teñen a súa proxección na

actualidade. A definición monumental do Camiño -mediante a

sinalización e adecentamento da súa traza e das arquitecturas

singulares que o marcan e dos conxuntos pintorescos que o

vertebran- reforza a súa conversión en valor turístico e ben

de interese patrimonial.

Fachadismo

A partir do «culto á fachada» desenvolvido no século XIX  que

favorece a supremacía dos valores estéticos e históricos da

cidade  a conciencia contemporánea derivou na «concepción

contemplativa» dos bens culturais. Este achegamento, pura-

mente visual á realidade, induce ao desexo de protexer só as

fachadas dos edificios fabricando, en consecuencia, o mito da

cidade como pano escenográfico. Esta radicalización na valo-

ración pública da paisaxe urbana deriva na descaracterización

da arquitectura, producindo a súa desconexión espacial, for-

mal e funcional. A culminación de esta actitude acádase co fa-

chadismo, cuxa práctica consiste en baleirar un interior

histórico conservando unicamente a súa fachada principal –ex-

cepcionalmente mantéñense as laterais- para erguer detrás

dela unha nova construcción diferente, en linguaxe e compo-

sición, á orixinal. Falar de fachadismo na obra de Pons-Soro-

lla, pode resultar arriscado pola case ausencia total de

baleirados completos, en edificacións históricas, nas súas in-

tervencións. No entanto, se rastrexamos o tratamento que deu

á fachada, desde a restauración arquitectónica, observamos a

súa máxima valoración estética e a súa absoluta implicación

urbanística. É máis, a extensión historicista implícita no pro-

ceso do fachadismo actual está presente na maioría de inter-

vencións que este arquitecto idea cuxo obxecto é a fachada.
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Musealización

O interese por adaptar edificacións antigas a usos contemporá-

neos contémplase, maioritariamente, como medio de rescate

para evitar a perda da súa existencia. Con este propósito son va-

rias as actualizacións realizadas que, aproveitando o valor cultu-

ral dunha edificación, se converten en salas de exposición, a

través de intervencións que difiren das tendencias fachadistas,

por respectar as cualidades artísticas e o valor histórico dos seus

interiores. Aínda que a modernización implique obras de mellora

e instalación, estas manteñen a tipoloxía da construcción. É

máis, a excesiva valoración da súa configuración orixinal deriva

en restauracións historicistas que depuran a súa xenuína esen-

cia e a transforma en reclamo principal do novo destino. Asisti-

mos, pois, ao fenómeno coñecido como «Musealización»

definido desde dous perspectivas: adecuar espazos históricos a

museos e restaurar monumentos para ser unicamente contem-

plados, despoxándoos da súa función.

Liberación de monumentos

A «liberación de monumentos» é unha expresión pouco empre-

gada entre os profesionais da restauración en España. Con todo,

ademais de Italia, países como Francia (curetage) e Inglaterra

(clearance) asumírona no seu vocabulario habitual para designar

a modalidade operativa consistente en desprender ao monu-

mento de alteracións insignificantes, co fin de valoralo a partir da

súa significación e das relacións coa trama urbana que lle rodea.

Esta práctica non debe ser confundida con desconectar ao mo-

numento do seu medio –aínda que implique demolicións- ou con

impor unha lectura determinada –como sucede en moitas actua-

cións estilísticas-, senón todo o contrario, coa modernización de

áreas históricas. Isto é, combinar o valor singular do monumento

coas vantaxes hixiénicas e artísticas, sostidas polo fenómeno do

desenvolvemento urbano. O caso máis importante é a liberación

da Muralla de Lugo, que se proxecta como alteración consciente

dos valores de escala e proporción dun ambiente monumental. A

actuación transforma o sentido e percepción do monumento e

implica un proceso de investigación deductivo para acadar a súa

completa reintegración e, ao mesmo tempo, configurar unha

imaxe atractiva a partir dos seus vestixios conservados.



Muralla de Lugo
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Unidade de estilo

A «unidade de estilo» é moito máis que un criterio de interven-

ción sobre o patrimonio arquitectónico, constitúe unha co-

rrente idealista e pragmática de aproximación ao edificio

histórico, que entende restauración como reintegración. Aque-

les que a aplicaron pretenderon recuperar o carácter orixinal

e a unidade formal na que foi concibido o obxecto arquitectó-

nico a intervir, eliminando os engadidos posteriores que, ao

seu xuízo, distorsionan a pureza da súa imaxe, e reintegrando

todas aquelas pezas ou elementos correspondentes ao seu

concepto, función e deseño iniciais. Esta postura, atribuída

fundacionalmente ao arquitecto francés Eugène Emmanuel

Viollet-le-Duc (1814-1879), derivou na constitución dunha das

escolas máis significativas de restauración monumental des-

envolvida en España durante o século XX –«Escola restaura-

dora» ou «Restauración estilística»-, con Vicente Lampérez y

Romea (1861-1923) como máximo defensor.

Sobrado dos Monxes
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Ordenación da contorna monumental

Un dos impulsos modernizadores que coñece a doutrina da

restauración arquitectónica durante o século XX é a amplia-

ción da tutela proteccionista á contorna dos monumentos.

Con isto, supérase a dimensión monumentalista de atender

unicamente aos fitos construídos para protexer, ademais, a

súa inserción na trama histórica. A perspectiva de actuación

cambia a medida que as estratexias políticas –codificadas en

cartas internacionais e normativas locais- aceptan a impor-

tancia de preservar tanto o patrimonio edificado como o seu

ámbito perimetral. Un cambio conceptual tan significativo -

implantado progresivamente no vocabulario e conciencia

deste campo disciplinar por influencia de arquitectos e críti-

cos- xorde, principalmente, como reacción ás políticas urba-

nas que teñen lugar a finais do século XIX nos centros

históricos.



Catedral de Santiago de Compostela
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Investigacións arqueolóxicas

O patrimonio arqueolóxico en Galicia asiste a unha revitaliza-

ción doutrinal desde os anos corenta do século XX. A activi-

dade desenvolvida neste campo por Manuel Chamoso Lamas

–Comisario de Belas Artes- permite retomar os pasos avanza-

dos polos homes do XIX e convertelos nun fundamento da

labor científica que, actualmente, rodea á conservación do Pa-

trimonio Cultural. O principal impulso para acompañar a aná-

lise morfolóxica e estilística dun monumento con

investigación estratigráfica atópase nas campañas dirixidas

por Chamoso Lamas quen, sen ser arqueólogo e estar condi-

cionado polos recursos e a mentalidade da súa época, abre

os camiños fundamentais para a Arqueoloxía galega. É por

isto que cómpre destacar a interacción disciplinar entre a Ar-

queoloxía e a Restauración Arquitectónica, a través do traba-

llo realizado conxuntamente por Chamoso Lamas e

Pons-Sorolla en destacadas campañas arqueolóxicas.
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Restauración de pintura mural

Aínda que noutras zonas de España o descubrimento de pin-

turas murais  tanto medievais como modernas  prodúcese

desde finais do século XIX en adiante, en Galicia a maioría

delas fan a súa aparición a mediados do século XX, a través

das intervencións de restauración historicista que, por entón,

se realizan na nosa rexión, poñendo de moda a retirada de

cales que, desde o século XVI en adiante, aplicáranse como

medida hixiénica para combater as pragas das epidemias. O

desencalado e a limpeza dos paramentos facilita tanto o

achado de programas pictóricos como a supresión consciente

de moitos outros, aos que se considera de pouca valía artís-

tica, a favor de deixar á vista a sillería limpa ou, no seu de-

fecto, a mampostería novamente caleada. O cambio litúrxico

suscitado no Concilio Vaticano II fortalece este criterio depu-

rativo, pois baixo o propósito de ampliar a participación do

fiel recolócanse e eliminanse retablos, altares e mobles que

deixan ao descuberto pinturas ata entón ocultas.
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Traslado de monumentos

A repercusión sobre o Patrimonio Cultural da chamada «polí-

tica de pantanos» faise evidente cando a construcción de

novos encoros afecta a zonas con monumentos nacionais e a

poboados de pintoresca imaxe. Ábrese, así, o debate entre a

conservación dos referidos recursos ou a súa abnegación para

a mellora infraestructural do pais: ¿Que facer ante esta con-

fluencia de intereses?. “Los que nos ocupamos en estas cosas
sabemos que nuestra tarea es una profanación. Así: una pro-
fanación. Los monumentos están creados en un sitio y para
un sitio. Fuera de él no son ellos mismos. La luz, las sombras,
el contorno, la vegetación, el color que los rodea ahora cam-
bian fundamentalmente su sentido.” (Francisco Pons-Sorolla,
1955).

Portomarín

A nova ordenación de Portomarín e o traslado dos seus prin-

cipais monumentos anticípase á gran campaña internacional

apoiada pola UNESCO, con motivo da construcción da Presa de

Asuán. Trátase dun logro técnico, instrumentalizado politica-

mente polo franquismo como o primeiro traslado de todo un

conxunto monumental feito en Europa. O resultado da inter-

vención urbanística é un exercicio de profanación absoluta dun

lugar xacobeo –referido xa como etapa do Camiño de Santiago

nas crónicas medievais- tras romper a súa organicidade e cre-

cemento espontáneo, definido polo Camiño, a prol do desexo

de monumentalizar o núcleo medieval coa imposición dunha

orde demasiado ríxida. “El problema empieza en que Puerto-
marín constituye todo él un monumento histórico. Lo medie-
val se conserva allí en los detalles mínimos. Son las callejas
de anchura cambiante, tortuosas; es el emplazamiento; es el
espíritu. Pero el espíritu no puede trasladarse. Y Puertomarín
tiene que ser inundado. (...) Los esfuerzos por salvarlo han
sido inútiles. Se llegó a hacer un proyecto en que sólo una parte
del pueblo resultaría anegada; pero esto empequeñecía la po-
tencialidad de la presa hasta restarle rendimiento de forma no-
table. Hubo que renunciar, para acometer el empeño en toda su
amplitud.” (Francisco Pons-Sorolla, 1960).



Portormarín
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Santiago de Ribadavia
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