Igrexa Parroquial de Santa Olalla de Soaserra

Estilo

Barroco regional

Datación
1856

Parroquia

Santa Olaia de Soaserra

Lugar

A Igrexa

Posición

43º 25’’ 34.5’ N
008º 05’’ 41.4’ W

Folla IGN
22
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Igrexa formada por un edificio
de planta rectangular, cunha capela pequena cadrada pegada
ao muro sur. Presenta muros de
carga, unha cuberta a diferentes
augas, segundo os corpos, e revestimento de lousas irregulares,
todo apoiado sobre un sistema
de tirantes e tesoiras, aparecendo esta estructura oculta cara ao
interior mediante un armazón de
madeira. As capelas maior e sur
presentan, respectivamente, cubertas a catro e tres augas con
plafón central.

A arte moble está representada
na igrexa por dous retablos, diversas figuras de talla e de vestir
e unha cruz procesional:

O presbiterio e a pequena capela lateral quedan delimitados por
dous arcos de medio punto; en
cada espazo atópanse os correspondentes retablos de características barrocas.
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O retablo da capela maior, de madeira policromada, posúe unha
abundante decoración a base de
acantos, follas de parra, bagos de
uvas e cabezas de anxos.
A estructura fórmase a partir das
catro columnas salomónicas, de
capiteis compostos, que sosteñen unha cornixa rota, base dun
tímpano semicircular que finaliza nun escudo real. Na porta do
sagrario, situado entre as dúas
columnas centrais, aparecen tres
pombas en relevo que sinalan
co pico a unha cuarta que abre
as ás; o escudo real conforma a
pechadura.
Na parte alta do retablo aparecen dous relevos, o Agnus Dei e
o Sagrado Corazón.

O corpo baixo presenta dúas
imaxes de madeira de San
Martiño e San Xoán, que enmarcan á imaxe de Santa Olaia, patroa desta igrexa. É unha imaxe
de vestir que posúe un fermoso
veo bordado en ouro nalgunhas
zonas e cunha sinxela decoración floral.
Este retablo procede de Caaveiro,
sendo este feito o que fai que o
retablo non garde as proporcións
do muro no que se apoia. Por
detrás do altar da capela maior
e a través dunha porta alintelada
chégase á sancristía.
O retablo da capela lateral é de
estructura semellante pero de
menor tamaño. Os fornelos están
ocupados por tres figuras de madeira, S. Roque, S. Pedro e Sto.
Andrés.

Cara ao exterior, a igrexa presenta unha rica volumetría que
procede das diferenzas que remarcan o volume de cada uno
dos corpos. A ornamentación da
igrexa é sinxela e concéntrase na
súa fachada principal, organizada
en tres corpos verticais; no tramo
central superponse unha porta
rectangular e unha ventá que se
unen por unha especie de cáliz de
pedra coa inscrición:
“ES DE REFUGIO 1832”
Os tramos laterais, separados
por liñas de pedra de cantería do
tramo central, rematan nunha

En 1849 as imaxes, campás e unhaa cruz procesional de San Xoán
de Caaveiro, foron trasladadas ás
igrexas de Soaserra e Capela.
A cruz procesional ten os brazos
lobulados e está repuxada en
prata. Nunha das caras, no centro, aparece Cristo crucifixado
coa lúa e o sol de rostros humanos a ambos lados da cabeza; e
na outra cara aparece a Virxe entre xazmíns (séculos XVII-XVIII).
A nave presenta dúas portas de
entrada: na fachada e no muro
norte; tres xanelas ao sur: na
capela lateral, na capela maior
e na sancristía; e unha ventá no
muro leste.
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cornixa inclinada desde a base
da sobria espadaa de dous ocos
e dúas campás, até uns pináculos colocados nos vértices. Xunto
ao pináculo do recanto suroeste
hai un reloxo de sol coa seguinte
inscrición:
“SE HIZO EL AÑO DE 1856
Sdo...
D.A.ANTO
ALONSO”.
A espadana rompe a cornixa e
accédese a ela desde o interior
por unha escaleira.; no derradeiro tramo discorre polo penal da
cuberta.
As campás son de
tación, unha é de
truída por Antonio
Mindoniense”, e a
1932.
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