Igrexa Parroquial de San Estevo de Irís

Estilo

Barroco rural

Parroquia

San Estevo de Irís

Lugar
Irís

Posición

43º 25’’ 31.0’ N
008º 08’’ 46.4’ W

Folla IGN
22
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Igrexa formada por un edificio
de planta rectangular e un corpo
pequeno engadido ao muro setentrional que é utilizado de sancristía. Os muros son de carga e a
cuberta a dous augas cun revestimento de planchas de fibrocemento. O exterior, caleado, está
decorado con cadros de colores
en tons rosas e lilas, nas zonas
baixas.
A nave na súa estructura aérea
presenta unha bóveda de canón
rebaixjada e muros revestidos e
branqueados. Na parede norte
xorde un pequeno arco de medio punto, embutido na parede,
que garda a figura do morto en
posición orante, vestido con hábito longo e unha faltriqueira colgada do cinto, tamén aparece
un báculo á dereita da cabeza;
este pequeno arco da entrada ao
oco onde se localiza o sepulcro
de Frei Hodemio da Mariza, clérigo desta igrexa. Aparece unha
descrición conmemorativa ao
falecido:

AQUI IAZ SEPULTADO
FREI HODEMIO
DA MARIÑA CLERIGO
QUE FUE DESTA Y
GLESIA Y FALESCIO
ANO DE MIL CCCCC
XXX VI.

A inscrición termina cos símbolos
dun abadr: libro, patena e cáliz. O
feito de que o clérigo falecese en
1436 podería indicar a existencia
dun edificio relixioso anterior ao
que permanece nos nosos días.
Un coro alto desenvolto por unha
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estructura de formigón e balaustradas de madeira sitúase aos pés
da nave. O espaxz correspondente ao presbiterio está delimitado
por un arco triunfal de medio punto. Na súa cabeceira sitúase o retablo, de estilo contemporáneo e
elementos neoclásicos. No centro,
nun fornelo, albérgase unha imaxe
de S. Estevo, nos laterais atópanse, á esquerda deste, a Virxe do
Rosario (de escaiola policromada)
e a súa dereita S. Pedro (de cartónpedra policromada); sobre este
tramo aparece unha decoración
de grilandas e unha cornixa, que
soportan unha fornela coa imaxe
de S. Xosé e o Neno, enmarcada
por unha especie de frontón mixtilíneo. Rematando todo o conxunto, aparece o símbolo da Sagrada
Trindade. Detrás do retablo atópanse pinturas semicirculares de
cabezas de anxos recortados.
Construída no século XIX, a fachada principal é simétrica e na
súa parte alta sitúase unha sinxela espadana de dous ocos que remata en dous pináculos con bola;
a súa posición sobre unha base
que rompe a cornixa propicia unha
sensación de verticalidade. Na
espadana localízanse dúas campás de distinta datación: unha de
1928, fabricada por Ocampo en
Arcos de la Condesa; e outra do
século XIX coa inscrición:
“SAN ESTEBAN DE ARINES
1872 SIENDO ECONOMO
D. MIGUEL GAMALLO”.

