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O autor desta obra, Federico de la
Peña Santos, naceu na Muy noble y
Muy leal Ciudad de Mondoñedo, en Lugo.
Leva case sesenta anos vivindo en
Pontevedra.
É naturalista e divulgador
audiovisual. Dedícase
profesionalmente a crear e dirixir
documentais, espazos radiofónicos,
exposicións e campañas de educación
ambiental, actividades todas elas de
carácter medioambiental e etnográfico.
Entre os 15 filmes documentais que fixo ata o momento, destacan
especialmente Amelia de Terra de Montes —conta a historia dunha anciá
que vive soa nunha aldea e da natureza que a rodea—, Veciñas do Aire, que
versa sobre as aves silvestres da cidade de Pontevedra, e a serie de 10
episodios O Espía da Natureza, que fai un percorrido pola riqueza ecolóxica
e histórica da natureza da provincia de Pontevedra.
Colabora dende hai varias décadas coas emisoras Radio Pontevedra
e Radio Arousa, ambas as dúas da Cadena SER. Espazos como Natureza
Viva, Os outros veciños e, o máis recente, Imos ao campo acredítano.

Fixo realidade dous programas de educación ambiental: «O Campo
á Escola», que se impartiu durante cinco anos na meirande parte dos
colexios da provincia de Pontevedra, e «A Nosa Natureza», que foi
divulgado en asociacións culturais e residencias da terceira idade.
Foi creador e comisario das exposicións Sexo na Pedra, sobre o románico
sexual en Galicia, e Escenarios da Prehistoria, a nai desta publicación.
Ambas as dúas mostras expuxéronse de xeito itinerante durante varios
anos por diversos concellos pontevedreses.
Recibiu varios premios, entre eles o Víctor López Seoane 1982, o Cidade
de Pontevedra 1983, na modalidade de valores científicos e o Premio
Prismas da Casa das Ciencias á Divulgación Científica nos anos 1996 e
2010, instaurado polos museos científicos coruñeses. Na actualidade,
continúa a traballar en proxectos enfocados sempre á divulgación dos
principais valores medioambientais, etnográficos e históricos —tamén
prehistóricos— de Galicia porque, como acostuma a dicir nas súas
intervencións públicas: «Para amar a riqueza da nosa terra, primeiro hai que
coñecela».
O seu tempo libre pásao coa súa familia, cos seus animais, lendo
literatura científica e traballos de investigación, escoitando música,
paseando polo campo... ou escribindo este, o seu primeiro libro. Con todo,
a súa afección favorita segue a ser o seu propio traballo.

A Mili, a miña muller
Aos meus fillos Fede e María
Á miña nai
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Escenarios do
PALEOLÍTICO INFERIOR

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

Os primeiros «galegos»
coñecidos
Trátase dos preneandertais ou neandertais arcaicos.
Habitaron o sur de Europa hai, aproximadamente, entre 150.000 e 500.000 anos, no chamado Paleolítico inferior. Sobreviviron a varias glaciacións, tras enfrontárense a multitude de adversidades derivadas dun frío extremo.
Algúns investigadores bautizáronos co nome de Homo heildelbergensis, aínda que esta denominación é motivo de
controversia, de xeito que está a ser revisada na actualidade. Os principais xacementos paleolíticos da provincia de
Pontevedra correspóndense con asentamentos desta especie, razón pola que estes homínidos gozan dun especial
protagonismo nesta publicación.

Extraordinaria réplica de preneandertal ou Homo heidelbergensis.
Museo da Evolución Humana de Burgos.
Foto (c) Elisabeth Daynes.
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Como eran?
Tiñan trazos intermedios entre as especies humanas que
os precederon, como o Homo ergaster ou o Homo antecessor, e
aquela á que supostamente lle deron lugar, o Homo neanderthalensis, máis coñecido como home de Neanderthal. Eran,
polo tanto, altos (medían arredor de 1,70 ou 1,80 metros)
e moi robustos (con entre 90 e 100 kg de peso), se ben as
diferenzas entre ambos os dous sexos resultaban notables:
as mulleres carecían da corpulencia e da forza muscular da
maioría dos homes.
Con respecto ao seu cranio, tiñan un volume cerebral
moi semellante ao noso, arredor dos 1.400 cm cúbicos. No
seu rostro destacarían as aberturas nasais moi grandes, as
fazulas prominentes e os arcos superciliares avultados sobre os ollos. As súas mandíbulas serían saíntes e moi fortes,
adaptadas a unha dieta rica en alimentos duros. Como datos
anecdóticos, cómpre destacar que carecían de queixo e que a
súa fronte era plana pero fuxidía, é dicir, inclinada cara atrás.
Estes trazos compártenos con todos os homínidos coñecidos, a excepción da nosa especie.

Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

Cranio 5 ou AT 700
Considérase o cranio de homínido fósil máis completo e mellor conservado do mundo.
Foi atopado na Sima dos Ósos (serra de Atapuerca-Burgos),
entre os preto de 7.000 restos humanos correspondentes a uns
trinta individuos preneandertais ou Homo heildelbergensis, duns
400.000 anos de antigüidade.
Segundo os investigadores, pertenceu a un varón que debeu
morrer aos 35 anos de idade por mor dunha forte infección xeneralizada provocada inicialmente pola rotura dun dente, que tivo
que producirlle unha dor atroz. Semella que foi coidado polos
seus conxéneres, un feito solidario que lle prolongou lixeiramente a vida.
Coñécese cariñosamente co nome de Miguelón na honra do
ciclista Miguel Indurain, gañador do Tour de Francia en 1992, o
ano do descubrimento deste fósil.
Na actualidade, atópase conservado e exposto ao público no
Museo da Evolución Humana de Burgos, cuxos responsables nos
proporcionaron amablemente esta fotografía.
Foto (c) Junta de Castilla y León.

8

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

Como vivían?
Posiblemente en pequenos grupos formados por uns
poucos individuos. Dotados de fortes vínculos afectivos entre eles, coidarían de xeito intensivo das súas crías, así coma
dos vellos e dos enfermos, co fin de lograr o menor número
posible de baixas. Comunicaríanse empregando, entre outros
sistemas, algún de tipo oral, e é moi probable que dispuxesen
dunha linguaxe articulada semellante á nosa, é dicir, que xa
puideran falar.
Considérase que eran de hábitos nómades, aínda que ás
veces se establecerían de xeito temporal en lugares ricos en
alimentos nos que, supostamente, construían rudimentarias cabanas feitas con pólas. Restos destes acubillos atopáronse en escavacións arqueolóxicas efectuadas en Terra
Amata (Niza-Francia). Nesta rexión descubríronse, ademais,
vestixios de fogueiras feitas de xeito intencionado, o que
demostra que os preneandertais xa usaban e controlaban o
lume. Tamén traballaban a madeira e a pel dos animais, e
abrigábanse con ela.

As covas constituíron excelentes refuxios para os habitantes humanos do
período Paleolítico.
Exterior e interior dun abrigo rochoso na serra do Suído (concello da Lama).

Semella que nas etapas glaciais os preneandertais que habitaron o sur da actual
Galicia non tiveron que sufrir o xélido frío de latitudes superiores. Segundo os
prehistoriadores, daquela, a temperatura no noso territorio era lixeiramente inferior
á que temos hoxe nos invernos máis crus. Iso si, frío moderado pero durante
interminables períodos de tempo.
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Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

De que vivían?
Da recolección de froitos silvestres, da rapina e
da práctica dunha caza moi incipiente. As súas presas
serían elefantes antigos, rinocerontes de estepa, bisontes, uros... animais que, aínda que pareza incrible,
existiron no que hoxe é Galicia. Cazaríanos en grupo
tras perseguilos e conducilos a trampas naturais coma
os precipicios dende onde, chegado o caso, os tirarían.
Despois, daríanlles morte cravándolles unhas rudimentarias lanzas de madeira das que hai constancia
no rexistro arqueolóxico; un exemplo son as atopadas
no xacemento alemán de Schöningen, que constitúen,
polo momento, a evidencia máis antiga, con arredor
dos 400.000 anos, de uso de armas complexas destinadas á práctica da caza. Para procesar os cadáveres,
os nosos protagonistas empregarían instrumentos
cortantes de pedra fabricados por eles mesmos. Isto
queda demostrado polas incisións ou marcas de corte
que presenta algún dos restos óseos atopados nas escavacións, sinais que foron feitos accidentalmente ao
separar do esqueleto a carne das súas presas.

Reconstrución hipotética dunha cabana feita por un grupo de
preneandertais ou neandertais arcaicos, con base nos achados do
prehistoriador Henry de Lumley en 1966 no xacemento de Terra Amata
(Niza-Francia).
Chegarían os preneandertais «galegos» a construír este tipo de
habitáculos no noso territorio?
Ilustración: Inés Vázquez Ramallal.
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Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

Individuos preneandertais
ou Homo heidelbergensis
elaborando bifaces a
partir de croios. Ao fondo,
na outra beira do río,
exemplares de rinoceronte
de estepa e elefante antigo,
grandes mamíferos que
formaron parte da nosa
fauna durante o Paleolítico
inferior.
Ilustración:
Inés Vázquez Ramallal.
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Canto vivían?

Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

O primeiro «cemiterio » coñecido da historia
da humanidade?

Terían unha lonxevidade máxima de 50 anos. Esta
Sección da Sima dos Ósos (serra de Atapuerca-Burgos) e recreación da hipótese máis
sería menor no caso dos varóns que raramente os acaaceptada en relación coa concentración de restos de Homo heidelbergensis ou preneandertais atopados no seu interior.
darían, pois eran moitas as causas determinantes do
1- Os mortos serían guindados polos
seu falecemento precoz; entre elas, as enfermidades,
seus conxéneres neste pozo, quizais
os ataques de animais ou as loitas.
para evitar a súa depredación polos
É probable que respectasen e enterrasen os seus
animais de prea, os que se alimentan
mortos. Na coñecida Sima dos Ósos, un dos xacemende materia en descomposición.
tos máis importantes localizados ata agora na serra
2- A uns catorce metros de profundidade,
os cadáveres irían escorregando pola
de Atapuerca (Burgos), atopouse no ano 1984 unha
pendente debido ao seu propio peso,
acumulación duns 7.000 restos que pertencían a unha
ao empurrón dos novos corpos que
trintena de individuos de ambos os dous sexos e difeían caendo ou, o máis probable, a perentes idades. Esta valiosa descuberta considérase na
quenas riadas de lama procedentes do
actualidade o conxunto de restos fósiles humanos máis
exterior que os arrastrarían.
completo e numeroso do mundo.
3- Os despoxos rematarían o seu percorrido amoreándose nesta cavidade fiA carón dos ósos había unha pedra tallada, concretanal, onde permaneceron uns 450.000
mente un biface(1), elaborado dun material de gran calianos antes de seren descubertos polos
dade, a cuarcita vermella, moi escasa na zona e, o máis
científicos.
importante é que non tiña sinais de uso, polo que cabe
a posibilidade de que se fixera ex professo para acompañar os defuntos. Para moitos investigadores, estamos ante un claro enterramento, o primeiro coñecido na historia da humanidade. Os mortos
guindaríanse nesta fosa común e a pedra tallada sería, ademais dun símbolo, unha ofrenda. Se
esta suposición fose certa, os preneandertais ou neandertais arcaicos habían ser dos primeiros
seres humanos en ter un comportamento de tipo simbólico, é dicir, que coma nós xa posuirían
a capacidade de transmitir información mediante o emprego de símbolos. Sería moi arriscado
falar tamén dun incipiente sentido da espiritualidade ou da relixión nestes homínidos?

Biface Excalibur
Constitúe o único obxecto tallado
en pedra atopado entre os numerosos
restos humanos da Sima dos Ósos. Non
presenta sinais de uso.
Para os investigadores de Atapuerca
podería tratarse dunha ofrenda funeraria, a máis antiga coñecida da historia
da humanidade.

Ilustracións: Inés Vázquez Ramallal.

(1) Este biface foi bautizado co nome de Excálibur polos investigadores da Sima dos Ósos, na serra de Atapuerca.
Coincide coa denominación da lendaria espada do rei Artur.
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Apareceron restos deles
en Galicia?
Dos seus corpos non, como de ningún outro ser humano prehistórico,
pois o alto grao de acidez dos nosos solos destruíunos rapidamente. O
que si adoitan aparecer son as ferramentas que tallaron en pedra, nas que
se empregou como materia prima principalmente a cuarcita e, en menor
medida, o sílex. Para elaborar tales útiles botaron man de croios enteiros
ou de fragmentos destes, as lascas. Baténdoos con percusores de distintos tamaños, paseniño, ían rebaixándoos e perfeccionándoos ata darlles
a forma e o acabado requiridos. Deste xeito, fabricaron fendedores, denticulados, raspadeiras... pero sobre todo bifaces, a ferramenta estrela dos
preneandertais. Os bifaces, coñecidos tamén como machados de man e
tallados polas dúas caras, de aí o seu nome, terían moitos usos: cavar a
terra, traballar a madeira, desmembrar os animais, separar a pel do corpo
das presas... quizais abrir as vivendas dos térmites(2). Que se saiba, estes
machados collíanse directamente coa man, pois non levaban mango(3).
Bifaces e demais útiles acháronse nas escavación feitas nos catro xacementos paleolíticos máis importantes da nosa provincia. Son o das Gándaras de Budiño, no Porriño, o da Chan do Cereixo en Gondomar, o do
Cabrón en Arbo e o de Porto Maior, nas Neves. Neste último, apareceu a
maior concentración de bifaces, e tamén os de maior tamaño, coñecidos
ata agora en toda Europa.
Todos estes xacementos, como os da maior parte das outras épocas da
Prehistoria, atópanse protexidos pola Lei do patrimonio cultural de Galicia e polos respectivos plans xerais de ordenamento municipal, mediante
o seu correspondente inventariado. Lamentablemente, non presentan
medidas de protección física a maiores.

Estilizado biface lanceolado elaborado sobre
unha lasca de cuarcita. Encontrado nos montes de
Fragoselo (Coruxo, Vigo).
Consérvase no Museo Municipal
«Quiñones de León» de Vigo.

Anverso e reverso de tres espléndidos bifaces
atopados nas proximidades do río Tea ao seu
paso polo concello de Ponteareas.
-Superior: ficrón de tendencia lanceolada
-Central: biface micoquiense
-Inferior: biface lanceolado
Conservados e expostos no Museo Municipal
de Ponteareas.

(2) Estes insectos puideron formar parte da nosa fauna durante os chamados períodos interglaciares, unhas épocas de
clima máis benigno que houbo entre as glaciacións.
(3) Segundo determinados autores, no biface introducíronse por primeira vez conceptos abstractos coma o da simetría.
Deste xeito, con este utensilio, puido comezar a arte.
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Núcleos e lascas

Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

Núcleo discoide depositado no Museo
Municipal de Ponteareas.

Tamén denominados nódulos, os núcleos proceden de
croios, normalmente de cuarcita, que foron golpeados adecuadamente co fin de obter fragmentos cortantes chamados lascas.
Estas lascas podían destinarse a unha función propia ou seren
transformadas mediante o retoque noutro utensilio lítico, como
a raspadeira ilustrada na fotografía inferior.
Con cada nova talla, os núcleos ían diminuíndo de tamaño
ata chegar a esgotarse e resultar inservibles, momento no que
se abandonaban. Casualmente, a peza que nos ocupa -foto superior- presenta unhas marcas na súa periferia que evidencian
o seu derradeiro proceso extractivo.
Debido á súa utilidade, este método de obtención de lascas
gozou de miles de anos de supervivencia; que se saiba, dende o
Paleolítico inferior ata a época castrexa.

Anverso e reverso dunha raspadeira, ferramenta para múltiples
usos, elaborada as máis das veces sobre lascas e empregada
fundamentalmente para cortar.
Atopada no xacemento das Gándaras de Budiño (O Porriño), consérvase
na actualidade no Museo Municipal «Quiñones de León» de Vigo.

Núcleo, neste caso un croio de cuarcita, antes e despois do proceso de extracción das lascas que se acompañan.
O traballo de percusión foi realizado polo arqueólogo Eduardo Méndez Quintas.

14

Xacementos do
PALEOLÍTICO INFERIOR

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

As Gándaras de Budiño
Parroquia de San Salvador de Budiño (concello do Porriño)

Localización aérea do xacemento.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.

Foi o primeiro xacemento galego do Paleolítico inferior escavado de
xeito organizado, onde se investigaron aspectos tanto arqueolóxicos
coma xeolóxicos.
A primeira destas intervencións data de 1963 e dirixiuna o coñecido paleontólogo Emiliano Aguirre Enríquez, pioneiro nas escavacións da serra
de Atapuerca dende 1978. Despois actuaron nel Xulio Vidal Encinas, entre
os anos 1980 e 1982, Dolores Cerqueiro Landín, no período 1990-1991, e
máis recentemente no 2018, Eduardo Méndez Quintas. Os centos de pezas recuperados nestas escavacións consérvanse fundamentalmente no
Museo de Pontevedra e no Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León».
Malia ser un dos xacementos máis coñecidos da Península Ibérica, e da
súa indiscutible importancia no ámbito europeo, parte del foi destruído
durante a construción da autovía O Porriño-Tui e a instalación do polígono
industrial existente actualmente na zona.
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Aspecto actual do xacemento, parcialmente destruído pola construción da autovía e o polígono industrial das Gándaras.

Bifaces lanceolado (1) e cordiforme (2), atopados na escavación do ano 1963 dirixida por Emiliano Aguirre.
A súa datación cronolóxica é de hai uns 120.000 anos, aproximadamente.
Están depositados actualmente no Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León».
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A Chan do Cereixo

Parroquias de Donas e Pinzás (concellos de Gondomar e Tomiño)

Localización aérea do xacemento.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.

Foi descuberto no ano 1978 polo arquitecto vigués Xaime Garrido Rodríguez quen, en seis anos de prospección da zona, atopou un total de 260
pezas —bifaces, fendedores, raspadeiras...— todas elaboradas en cuarcita
e dispersas pola superficie do terreo. Tipoloxicamente correspóndense coa
tecnoloxía de fabricación de ferramentas coñecida como achelense(4), propia do Paleolítico inferior, que data de hai entre 150.000 e 500.000 anos.
No ano 2006, o Instituto de Estudos Miñoranos, baixo a dirección de
Rosa Villar Quinteiro, desenvolveu un proxecto de intervención arqueolóxica patrocinado pola Fundación Barrié de la Maza. Estes traballos permitiron recuperar máis materiais paleolíticos e, sobre todo, clarificar a súa
procedencia xeolóxica.
A presenza non só de restos do Paleolítico inferior, senón tamén do
Neolítico, da Idade dos Metais e da época romana, fan que o da Chan do
Cereixo sexa un xacemento de moi longa ocupación no tempo, case único
en Galicia.

(4) Xeito de fabricar ferramentas de pedra que se orixinou e se desenvolveu no Paleolítico inferior. Débelle o seu nome á
cidade francesa de Saint Acheul, onde se atoparon por vez primeira utensilios supostamente elaborados empregando
esta técnica. Unha das súas producións máis característica é o biface.
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Zona
de braña.

Biface de fío transversal (arriba) e núcleo
levallois (abaixo), atopados na superficie do
xacemento. O material do que están feitos, a
cuarcita, non existe na zona, polo que estes útiles,
coma o resto dos presentes no xacemento da
Chan do Cereixo, deberon ser tallados e traídos
dende lonxe.
Consérvanse no Museo do Mar de Galicia (Vigo).

Vista xeral do xacemento.
Nas zonas máis elevadas do terreo fixéronse, nos anos setenta,
arroteacións destinadas á repoboación do arboredo. Como consecuencia,
saíron á luz útiles do Paleolítico inferior que levaban miles de anos
soterrados. Andado o tempo, as augas bravas provocadas polas chuvias,
trasladáronos paulatinamente ladeira abaixo ata depositalos nas partes
inferiores do terreo, fundamentalmente brañentas, onde foron atopados.
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O Cabrón
Parroquia de San Xoán de Arbo (concello de Arbo)
Foi descuberto a finais do ano 2001, de maneira casual, polo arqueólogo afeccionado Manuel Ledo Bernárdez, colaborador do Instituto de
Estudos Miñoranos.
Nas escavacións efectuadas entre os anos 2010 e 2012, baixo a
coordinación de Eduardo Méndez Quintas, identificáronse dous niveis
estratigráficos con abundantísimas mostras de ocupación. Atopáronse máis de 3.000 pezas líticas achelenses, o que permite afirmar que
o do Cabrón é, dos coñecidos, o xacemento peninsular do Paleolítico
inferior situado ao aire libre, con maior densidade de materiais.
As ferramentas recuperadas destacan por amosar un grao de desenvolvemento tecnolóxico moi elevado, e era habitual encontrar bifaces
e fendedores elaborados con gran perfección estética. Afortunadamente, estes útiles descansaban nunha posición semellante a como os
depositaron os habitantes do lugar, motivo polo que puideron obterse
importantes datos sobre a funcionalidade do xacemento.
Actualmente, parte deste valioso enclave arqueolóxico atópase
cuberto por un viñedo de grande extensión.

Localización aérea do xacemento.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.
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Sector nordés
do xacemento.
Outros restos,
non precisamente
paleolíticos, fan acto
de presenza no lugar.

Aspecto actual da
zona escavada entre
2010 e 2012.

Vista parcial do xacemento, sector sueste, actualmente cuberto por un viñedo.

Biface lanceolado (1) e
fendedor (2), ambos os dous
cunha antigüidade duns 120.000
anos, atopáronse na campaña
arqueolóxica do ano 2012.
Depositados no Museo do Mar
de Galicia (Vigo).

Algunhas das pezas localizadas no ano 2012 apareceron concentradas
nun reducido espazo do xacemento. Destacan os 160 elementos,
afortunadamente en bo estado de conservación e case seguro na mesma
posición na que os deixaron os seus donos, que se encontraron en tan só
un metro cadrado de terreo. Esta é unha das moitas peculiaridades que lle
outorgan gran valor ao xacemento do Cabrón.
Foto cedida por Eduardo Méndez Quintas.

21

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

Porto Maior

Parroquia das Neves (concello das Neves)
Foi descuberto casualmente a finais do ano 2005, durante unhas
obras de extracción de terra efectuadas cunha escavadora e destinadas
ao acondicionamento dun sendeiro de pescadores próximo. O autor de
tal achado foi o arqueólogo afeccionado Manuel Ledo Bernárdez, colaborador do Instituto de Estudos Miñoranos.
Este xacemento, sito na marxe dereita do río Miño, é fronteirizo con
Portugal. Atópase concretamente sobre unha terraza fluvial de grande extensión, a 34 metros por enriba do leito actual do río e a carón
dun tramo abandonado da vía férrea. A construción deste treito esixiu
a apertura dunha gran fenda no terreo, que destruíu boa parte do xacemento tras seccionalo. Isto, unido á creación de pistas, aos vertedoiros
do lixo incontrolados, ao espolio das pezas, aos novos usos do chan
etc.; constitúen factores que seguen a ocasionar importantes alteracións no depósito.

Localización aérea do xacemento.
Fonte: SIXPAC. Fondo Español de Garantía
Agraria FEGA.
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Praia fluvial de Porto Maior e río Miño ao seu
paso polas proximidades do xacemento.

Restos do antigo treito ferroviario pertencente ao traxecto
Ourense-Vigo, ao seu paso pola localidade das Neves.
A súa construción, a mediados do século XIX, ocasionou serios
danos no xacemento, seccionándoo e facendo que desaparecera
en boa parte. O tramo foi anulado e desmantelado no período
2001-2009.

Croios de cuarcita na beira do río Miño.
Estes cantos, ao igual cós do Paleolítico inferior
que tallaban os preneandertais, proceden de
centos de quilómetros río arriba, concretamente
das montañas orientais da provincia de Ourense e
do Bierzo.
Arrincados da rocha nai polos procesos erosivos,
foron transportados e arredondados inicialmente
polas vigorosas augas do Sil.
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No ano 2006, a arqueóloga Rosa Villar e o seu equipo interviñeron no enclave limpando os
perfís e tomando mostras dos materiais. Máis tarde, entre os anos 2012 e 2014, escavouse de
maneira sistemática baixo a dirección dos especialistas Eduardo Méndez e Manuel Santonja.
Durante estes traballos recuperáronse máis de 3.000 pezas procedentes de tres niveis estratigráficos distintos. A súa peculiar colocación, moitas delas amoreadas, xunto co atípico do seu
tamaño, converten a Porto Maior no mellor exemplo dun xacemento de tipo achelense africano coñecido en Europa, onde apareceron os utensilios —bifaces, fendedores e triedros—
de maior tamaño e peso descubertos ata o momento no noso continente.

Non moi lonxe do xacemento, o río Miño discorre encaixado nunha masa
granítica a través desta espectacular garganta. Segundo os especialistas, tal
formación xeolóxica aínda non existía cando os veciños preneandertais de
Porto Maior estaban a tallar os seus útiles en pedra. Sospéitase pois, que a
foz, dende o punto de vista xeolóxico, é relativamente moderna. Calcúlanselle
uns 100.000 anos, o tempo que a corrente e a erosión fluviais tardaron en
creala escavando fortemente o leito rochoso.

Aspecto actual das zonas de escavación 1 e 2. Nesta
última foi onde se localizou a maior cantidade de
instrumentos, moitos deles agrupados.

24

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 1. Escenarios do Paleolítico inferior

Instrumentos e agrupamentos únicos en Europa
Nas escavacións realizadas en Porto Maior no período 2014-2019 atopáronse, nun
nivel concreto, ao redor de 290 útiles concentrados nunha superficie moi reducida.
Entre eles hai 130 que son mostra de bifaces, triedros e fendedores de gran tamaño.
Para que o lector ou lectora se faga unha idea, debemos reparar en que algúns destes
bifaces acadan os 30 cm, cando o normal é que non superen os 15. Estas medidas
converten estes tres tipos de instrumentos líticos nos máis grandes atopados ata
agora en Europa.

Concentración de útiles única en Europa. Bifaces, triedros e fendedores.
Imaxe cedida por Eduardo Méndez Quintas.

Outro dato singular que caracteriza este xacemento é que, sorprendentemente, moitas das pezas encontradas nel estaban en grupos, amoreadas,
unha disposición habitual nos xacementos africanos do Paleolítico inferior,
pero descoñecida ata o momento no noso continente. Isto, unido ás notables similitudes que presentan as ferramentas dos depósitos ibéricos coas
africanas, suxírelles a algúns investigadores a posibilidade de que, hai uns
400.000 anos, grupos humanos procedentes do norte de África entraran en
Europa pola vía do estreito de Xibraltar. Sería esta unha travesía non exenta
de dificultades, malia teren a vantaxe de estar o nivel do mar ata 100 metros
máis baixo ca na actualidade nalgúns puntos, posiblemente tamén en Xibraltar. De ser certa esta hipótese, os mencionados inmigrantes do hoxe coñecido como continente africano, introducirían na nosa península e na Europa
occidental a tecnoloxía achelense empregada na fabricación dos seus útiles.

Triedro e biface lanceolado, ambos os dous
duns 210.000 anos de antigüidade, atopáronse na
escavación do ano 2014. Polo momento, son os de
maior tamaño de Europa.
Depositados no Museo do Mar de Galicia (Vigo).
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Despois dos xeos
Atopámonos no período Mesolítico, na chamada Idade de Pedra media, unha etapa de
transición entre o Paleolítico, a época dos grandes cazadores, e o Neolítico, a dos primeiros
campesiños e gandeiros. A especie humana que habita o planeta é xa a nosa, o Homo sapiens
sapiens. Segundo os investigadores, leva uns 30.000 anos vivindo no que hoxe é Galicia.
Durante moito tempo este período foi considerado estéril, unha época tendente ao retroceso e na que se perderan algúns avances acadados nas últimas etapas do Paleolítico. Hoxe
acéptase que no Mesolítico tiveron lugar importantes progresos, non so tecnolóxicos como o
apoxeo dunha industria baseada na talla de útiles moi pequenos (microlíticos), senón tamén
culturais e económicos, pois creáronse os cimentos para o progresivo sedentarismo do ser
humano e o seu dominio do medio natural. Este último, o control da natureza, comezará a
materializarse coa agricultura e a gandaría na seguinte etapa prehistórica, o Neolítico.

Anverso e reverso dun chopper,
ferramenta multiperíodo, é dicir,
fabricada e utilizada ao longo de
varios períodos da Prehistoria.
Aparece con frecuencia no xacemento
mesolítico de Camposancos (A
Guarda) e arredores.

O Seixal, lugar de aglomeración de croios ou cantos rodados, situado na zona norte do xacemento de
Camposancos. Durante o Mesolítico, e probablemente ata finalizar a época castrexa, foi o principal centro de
fornecemento de materia prima das comunidades humanas asentadas na zona para elaborar ferramentas en pedra.
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Que cambios se producen
neste período?
Rematada a última glaciación, a de Würm, hai uns 10.000 anos, o
clima vaise suavizando. Como consecuencia, os grandes mamíferos
(mamuts, rinocerontes laúdos, bisontes, renos etc.), adaptados ao frío,
extínguense ou migran cara o norte seguindo o retroceso dos xeos. Os
humanos especializados na súa caza e tamén na súa representación artística, séguenos. Aqueles sapiens sapiens que deciden permanecer nos
seus territorios, deberán superar un reto decisivo que involucrará tamén
a varias das súas futuras xeracións: a paulatina adaptación a unhas condicións descoñecidas, derivadas en especial do cambio climático, que comezan a impoñerse. Estas son principalmente o aumento da temperatura, da humidade e, sobre todo, das árbores, porque coa mellora do clima,
a vexetación arbórea vaille gañando terreo á herbácea. Desta maneira,
pasados uns 2.500 anos, a meirande parte do noso territorio abandonará
a súa anterior condición de estepa e transformarase nun inmenso bosque no que as especies predominantes son inicialmente os carballos e
máis tarde as abeleiras. Tamén aparecerán representantes máis típicos
do clima mediterráneo como as aciñeiras e as sobreiras, que testemuñan
temperaturas algo máis elevadas cás actuais.
Aínda que de xeito moi reducido, estes bosques comezan a notar o influxo dos grupos humanos que se estableceron neles, os cales deforestan
levemente aquelas zonas que ocupan, queimando e cortando parte da súa
frondosidade para crear espazos abertos. Son, sen dúbida, os inicios da
destrución da natureza pola nosa propia especie.

Durante o período Mesolítico, un inmenso bosque de carballos, abeleiras, sobreiras... foi cubrindo de xeito progresivo a práctica totalidade do territorio
que hoxe é Galicia. Só permaneceron libres de árbores os cumios da alta montaña, moi fríos, e outras zonas de solos desapropiados como eran os terreos
permanentemente enchoupados ou os densos pedregais.
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E o mar subiu
Ao finalizar a última glaciación, hai uns 10.000 anos, o derretemento dos xeos provocou o ascenso progresivo do nivel do mar. Como consecuencia, a liña de costa avanzou
gradualmente cara o interior do continente, nas áreas máis chairas varios centenares de
metros por ano. Deste xeito, extensas zonas costeiras anegáronse, motivando que quedaran destruídos baixo as augas, non só xacementos do anterior período paleolítico, senón
tamén mesolíticos. O proceso detívose hai uns 7.000 anos, momento no que acadou
unha situación semellante á presente.
É dicir, que entre a liña de costa actual e a existente hai 10.000 anos, hai unha distancia considerable, de varios km nalgúns puntos. Isto demostra que xacementos mesolíticos que hoxe coñecemos próximos ao mar, como son os de Camposancos e Fiales, non se
formaron en contextos costeiros senón terra a dentro. Esta circunstancia pon en dúbida
a crenza tan estendida de que determinados útiles prehistóricos aparecidos neles, como
os picos, estivesen vinculados unicamente co traballo do marisqueo.
A xeito de curiosidade, cómpre engadir que arquipélagos actuais como as Cíes e Ons,
durante boa parte do período Mesolítico, non eran senón os cumes dunhas montañas ás
que se podía chegar andando. Naqueles tempos, para ir á praia, habería que desprazarse
algo máis.

Durante o Mesolítico, en determinados puntos, o desxeo fixo subir o nivel do
mar arredor dos 30 m. Como resultado, xacementos paleolíticos e mesmo
algúns mesolíticos, quedaron mergullados.
Na foto, parte do litoral da ría de Aldán (Cangas do Morrazo).

Comparación da liña de costa actual coa de hai uns 10.000
anos, ao comezo do período Mesolítico, segundo J. Rey
Salgado, C. Zazo e J. Labeyrie.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.
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Como viven estes humanos?
Continúan sendo nómades, pero no inverno tenden a instalarse temporalmente baixo acubillos e durante o verán en campamentos ao aire
libre, nuns pequenos poboados transitorios formados por cabanas moi
sinxelas feitas con materiais de curta duración como madeira e peles. Naqueles enclaves onde os recursos naturais son máis abundantes e duradeiros, como é o caso das zonas costeiras, adoitan permanecer por máis
tempo, polo que inician desta maneira un lento pero progresivo proceso
de sedentarismo.
Para subsistiren practican igualmente a caza, aínda que agora de animais máis pequenos e rápidos como cervos, corzos ou xabarís, moradores
das mestas fragas. A recolección de froitos silvestres intensifícase, e landras e abelás son os máis consumidos. A pesca ten lugar tanto en ríos coma
no mar, incluso aberto; séguense a usar os arpóns paleolíticos de hasta e
óso pero agora doutro tipo, o aziliense. Constrúense canoas para navegar,
colócanse nasas nos ríos e empréganse por primeira vez os anzois, feitos
de madeira, hasta e óso. É moi probable que as nosas comunidades mesolíticas practicaran tamén o marisqueo, aínda que nos xacementos galegos estudados ata agora non se atoparon os típicos concheiros onde se
amorean restos de moluscos, peixes e, sobre todo, cunchas. Estes depósitos son moi característicos deste período e resultan frecuentes noutros
puntos da Península Ibérica, como son as costas cantábrica e portuguesa.
O que si aparecen son certos útiles feitos en pedra que deberon formar
parte das camboas ou ataxadeiras, enxeñosos recintos-trampa que permanecían mergullados durante a preamar e nos que, ao baixar a marea,
quedaban atrapados peixes, crustáceos e demais animais mariños.

Capítulo 2. Escenarios do Mesolítico

As landras ou belotas eran
consumidas dabondo
polos nosos antepasados
mesolíticos.

O xabaril, un dos
animais cazados polos
seres humanos do
Mesolítico.
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Con estes exemplos estamos a comprobar que é
neste período Mesolítico cando os seres humanos
comezan a explotar intensivamente os recursos naturais para as súas necesidades, razón pola que moi
lentamente unha nova economía produtora de alimentos irá desprazando a depredadora de etapas
anteriores. Así mesmo, cabe a posibilidade de que algunhas comunidades humanas, ao se instalaren preferentemente en lugares con recursos abundantes e
duradeiros como as costas, comezasen a desenvolver tensións e leves desigualdades sociais entre elas,
motivadas polo control e quizais polo acaparamento
dos mencionados bens. Será agora, no Mesolítico,
cando se inicia a xerarquía social?
Tamén semella ser o tempo no que se logra a domesticación do can a partir do lobo, aínda que algúns investigadores sosteñen que este proceso tivo
lugar xa ao final do período anterior, o Paleolítico
superior. Fose como for, xa amansado, o máis antigo
amigo do ser humano comeza a empregarse como
axuda na caza.

Camboa, estacada de madeira feita para capturar animais mariños durante a baixada da marea.
Ilustración: Inés Vázquez Ramallal.
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Algunhas posibles prácticas
desenvolvidas polos
Homo sapiens sapiens do
Mesolítico na procura de
recursos alimenticios:
caza con arco e lanzas,
pesca empregando arpóns
azilienses e marisqueo
escaravellando na area ou
arrincando as lapas das
rochas coa axuda de picos.
Ilustración: Inés Vázquez
Ramallal.
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Que útiles se fabrican?
Fundamentalmente picos e micrólitos, instrumentos
adaptados ás novas condicións e usos.
Os primeiros adoitan elaborarse a partir de croios ou cantos
rodados de cuarcita. Normalmente son triangulares e pequenos, xa que apenas superan os 10 cm. Para fabricalos desenvólvese unha técnica de talla moi simple, xa que se traballan
só por unha cara contra a que se utiliza un percusor duro. Ás
veces son retocados secundariamente, de xeito máis preciso,
co obxecto de perfilar os seus bordos e que estes converxan
debidamente ata rematar nunha punta fina.
A súa utilidade descoñécese, mais suxírese que tiñan relación co marisqueo, concretamente coa extracción de lapas
das rochas, dado que en determinados concheiros estudados
fóra de Galicia aparecen acompañados de multitude de cunchas destes moluscos. Con todo, a aparición destes útiles a
varios km da costa pon en dúbida o seu uso exclusivo para tal
práctica, polo que poderían ter outras aplicacións adicionais:
quizais tamén se empregasen para cavar a terra, desenterrar
raíces comestibles, traballar a madeira etc. Resulta frecuente
que presenten sinais de uso na súa punta, pero nunca marcas
de que nalgún momento levaran mango, polo que é moi probable que se colleran directamente coa man.
En Galicia, de momento, os picos estanse a localizar unicamente na costa sur da nosa provincia, en especial nunha
franxa que se estende entre Baiona e A Guarda. Cómpre salientar que aparecen ao aire libre, sobre o terreo, e moi desgastados pola acción erosiva do mar.

O pico de Fiales
O xacemento mesolítico de Fiales está situado á beira do mar en Pedornes,
parroquia do concello de Oia.
Nas escavacións arqueolóxicas desenvolvidas en 1987 por un equipo dirixido por Juan A. Cano Pan, apareceu por primeira e única vez ata o momento en Galicia, un pico en contexto estratigráfico e in situ, é dicir, baixo terra,
descansando nun estrato ou capa do terreo, moi probablemente na mesma
posición na que o deixaron os humanos desta zona hai miles de anos.
Os estudos do pole prehistórico que se atopou nestas intervencións determinaron que o asentamento de Fiales ten unha idade estimada de entre
9.800 e 13.600 anos, do que se deduce que estivo activo dende finais do
Paleolítico superior ata os primeiros tempos do Mesolítico.
Picos, asturiense localizado sobre un acantilado en Sarello (Asturias) e
camposanquense, atopado nunha praia da costa guardesa (Pontevedra).
Obsérvese o seu diferente estado de conservación: practicamente intacto
o primeiro e moi erosionado o segundo, debido á acción do mar.
Útiles depositados respectivamente no Museo de Prehistoria e
Arqueoloxía de Vilalba (Lugo) e no Museo Municipal de Vigo «Quiñones
de León».

Foto do único
pico atopado ata
agora en Galicia
nun contexto
arqueolóxico ou
estratigráfico, no
momento de ser
desenterrado.
Foto cedida por
Juan A. Cano Pan.

Vista do xacemento de Fiales na actualidade.
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Os micrólitos, coñecidos xa desde o Paleolítico superior, acadan agora o seu maior grao de perfección, particularidade que os converte nun dos principais logros
tecnolóxicos do Mesolítico. Son pezas líticas de moi pequeno tamaño (4 cm ou menos), pero altamente cortantes. Feitos a partir de lascas ou láminas de seixo, cristal
de rocha ou sílex, empréganse como raspadeiras, burís,
perforadores e, sobre todo, como partes de instrumentos máis complexos. Para a súa confección resulta imprescindible un gran coñecemento da técnica da talladura así como precisión na súa execución. Deste modo,
obtéñense elementos cunha maior extensión de bordo
afiado, iso si, tras explotar ao máximo a materia prima
dispoñible. Proba deste labor economizador é que nos
xacementos coñecidos do Mesolítico resulta frecuente
que aparezan núcleos(5), normalmente cantos rodados
de pequenas dimensións, practicamente esgotados.
Característicos desta época son os micrólitos de tipo
xeométrico, con formas de triángulo, trapecio, media
lúa... que se conseguen fabricar «en serie», e desta maneira lógrase estandarizar a súa forma e o seu tamaño.
Instalados despois nun mango (ben de modo individual
a xeito de lanzas, ben en grupos para elaborar puntas de
frecha, fouces ou arpóns), se algún deles se deteriora ou
perde, pode substituírse por outro similar sen necesidade de desbotar a ferramenta.
Neste período xeneralízase o uso do arco para a caza,
que resulta de grande utilidade para abater pezas rápidas, tanto pequenas como medianas. Esta arma irá
substituíndo progresivamente o propulsor de azagaias,
propio da etapa paleolítica anterior.

Capítulo 2. Escenarios do Mesolítico

Para seren lanzadas con potencia e
precisión, as frechas deben contar
necesariamente con puntas moi
lixeiras. A colocación de elementos
microlíticos, algúns deles diminutos e
de moi pouco peso, no seu extremo de
ataque, asegura tal requisito.
A base vai provista de plumas,
normalmente en número de tres,
destinadas a estabilizar a arma durante
a súa traxectoria.
Ilustración: Inés Vázquez Ramallal.
Réplica dunha punta de frecha
equipada con micrólitos.
Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de
Vilalba (Lugo).

Durante o Mesolítico, o propulsor
de azagaias característico da
etapa paleolítica anterior, é
substituído definitivamente polo
arco, que se converte na arma
estrela dos cazadores deste
período. Confeccionado con
madeira, preferentemente de
acivro, e mais tendóns de animais,
resulta de grande eficacia para
a caza de presas rápidas coma
corzos, cervos ou coellos.
Ilustración: Inés Vázquez Ramallal.

(5) Como se expuxo no anterior capítulo, os núcleos son as pedras orixinais, normalmente croios ou cantos rodados de
cuarcita que, ben traballados, permiten obter determinadas ferramentas ou fragmentos cortantes denominados lascas.
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Que manifestacións artísticas
se producen no Mesolítico?
As producións van ser escasas, pois ten lugar un claro decaemento en relación con épocas anteriores.
O máis salientable é a desaparición da pintura rupestre paleolítica, exuberante e figurativa, que en tempos
decorou con esplendor determinadas covas da rexión franco-cantábrica como Altamira ou Lascaux. A razón é
simple: os grandes mamíferos que serviron como «modelos», ao necesitaren do frío, desapareceron do noso
territorio e migraron cara a latitudes máis nórdicas. No seu lugar, e igualmente nas paredes dalgúns abrigos
rochosos, os artistas mesolíticos pintan animais coetáneos coma cervos, xabarís, cabras montesas..., pero
agora de xeito esquemático. Para isto empregan pigmentos negros e vermellos. Tamén representan por vez
primeira o ser humano, incluídos os dous sexos, e convérteno no protagonista da escena. As figuras en todos
os casos son moi estilizadas e os autores confírenlles sensación de movemento, particularidade que contrasta
co estatismo paleolítico.
A arte levantina representa o mellor exemplo desta nova tendencia artística. Propia da costa oriental da península ibérica, caracterízase pola representación de escenas de caza, danza, ritos máxicos e loitas entre grupos
humanos. Con todo, hai autores que defenden a súa orixe en momentos anteriores ou posteriores aos que aquí
nos ocupan, quizais paleolíticos ou neolíticos.
Outras mostras artísticas deste período son uns cantos rodados con simples trazos de pintura, de carácter
abstracto e, quizais, dotados dun significado máxico e simbólico, así como representacións de animais en utensilios persoais como coitelos, mangos de fouces etc., que definen a arte moble.
Tamén semella que nos últimos tempos deste período, próximos xa ao Neolítico e por influxo de grupos humanos con este tipo de economía, aparecen mostras de cerámica. Será a primeira que coñezamos feita polos
nosos devanceiros e, ata o momento, a única testemuña da arte mesolítica presente aquí en Galicia.
Os xacementos mesolíticos dos que temos constancia na nosa provincia localízanse na súa costa sur, dende
a localidade de Oia ata a desembocadura do río Miño. Incomprensiblemente só se escavou un, o de Fiales, en
Oia, motivo polo que este período resulta moi pouco coñecido en Galicia. Particularmente interesante é o de
Camposancos, na Guarda, que se describe a continuación.

Escena de caza típica da arte levantina. Personaxes, supostamente varóns, tentan abater cérvidos
mediante o emprego de arcos e frechas.
Polo momento, en Galicia, non temos constancia da existencia deste tipo de manifestacións artísticas,
presuntamente propias do Mesolítico.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.
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Camposancos

Parroquia de Camposancos (concello da Guarda)

Localización aérea do xacemento.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.

É o lugar de Galicia onde se descubriron por primeira vez utensilios
feitos en pedra, basicamente cantos tallados, que se encadraron de
xeito errado como achelenses e se adscribiron, polo tanto, ao Paleolítico
inferior. Os autores de tales achados foron dous monxes de Camposancos
no ano 1925.
A aparición de máis útiles arcaicos na zona, principalmente nas praias
de Camposancos, permitiu definir unha cultura propia, a denominada
Camposanquense. Hoxe, este termo resulta moi controvertido, pois a
industria lítica(6) á que fai referencia non é exclusiva deste lugar e moito
menos homoxénea, xa que as pezas representativas da mesma aparecen
na superficie, mesturadas con outros elementos de diferentes épocas
tanto prehistóricas coma históricas.

(6) Industria consistente na fabricación de útiles en pedra.
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Vistas panorámicas do
sector sur do xacemento,
formado por zonas de
praia e áreas rochosas.
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Entre as ferramentas de pedra
que se atopan (choppers, monofaces, raspadeiras...), destacan os
picos. Aparecen ao aire libre e moi
erosionados, tras seren desenterrados e desprazados da súa situación
orixinal pola acción do mar. Deste
xeito, ao careceren de contexto
arqueolóxico, resulta moi complicado determinar en que época
foron feitos. Con todo, os especialistas aventuran a súa adscrición
ao Mesolítico debido á semellanza que presentan cos atopados en
escavacións realizadas na cornixa
cantábrica, no norte de Portugal e
no veciño xacemento de Fiales, en
Oia, todos eles xacendo en estratos
ou capas do terreo formados claramente no dito período.
No extremo norte deste xacemento encóntrase o lugar coñecido como O Seixal, canteira onde
os tallistas do tempo que estamos
a tratar se abastecían de croios ou
cantos rodados para elaboraren os
seus instrumentos.

Capítulo 2. Escenarios do Mesolítico

Algúns cantos tallados atopados en Camposancos.

Picos camposanquenses, os útiles mesolíticos que con maior frecuencia aparecen en Camposancos,
normalmente moi desgastados polo mar.

Arctotheca calendula, planta considerada invasora, orixinaria da rexión do Cabo en Suráfrica e coñecida
en Galicia dende 1900. Nos últimos tempos propagouse intensivamente por Camposancos e outros
puntos da costa galega, a verdade, embelecéndoos.
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Mámoas e
menhires
Foron os primeiros monumentos de gran tamaño feitos en
pedra polos nosos antepasados, homes e mulleres pioneiros
da arquitectura, da enxeñaría e da cantaría galegas. A meirande parte deles son anteriores ás pirámides de Exipto, nalgúns
casos en arredor de 1.700 anos máis antigos. Cos seus nomes
bautizáronse aldeas, vilas, colectivos… e mesmo negocios. Por
desgraza, tanto as actividades agrícolas e forestais coma as
obras públicas e privadas provocaron a desaparición de moitas
destas construcións.
Mámoas e menhires forman parte dun fenómeno cultural coñecido como megalitismo, que se estendeu por rexións do Mediterráneo occidental e tamén pola vertente atlántica europea.
Supuxo o primeiro vínculo existente entre pobos moi distantes
que, no Neolítico e principalmente por vía marítima, comezarían a se relacionar para intercambiaren ideas, coñecementos,
crenzas, tradicións e produtos diversos. No noso territorio, o
megalitismo desenvolveuse durante a práctica totalidade do
Neolítico, o Calcolítico e parte dos inicios da Idade de Bronce;
en total perdurou arredor de 3.500 anos.

As mámoas e os menhires fan que o ser humano delate por primeira vez a súa presenza na nosa paisaxe.
Esta, coas ditas construcións, estrea un look monumental e, xa que logo, cultural.
Nas fotos, o dolmen ou cámara funeraria da Mámoa da Chan da Arquiña (Moaña) e o Menhir de Gargantáns (Moraña).
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Que son as mámoas?
As mámoas son as tumbas predominantes no Neolítico. Estas construcións, inexistentes antes deste período, supoñen un novo xeito de enterrar e de
renderlles culto aos mortos.
Adoitan estar formadas por un túmulo de terra que cobre parcial ou totalmente a cámara funeraria coñecida como dolmen. O túmulo, polo xeral de forma semiesférica, acostuma estar revestido dunha capa de pedras imbricadas
a modo de coiraza, que moi probablemente terían como función protexelo da
erosión e facelo máis vistoso. Tamén é frecuente que presente un anel de pedras de maior tamaño rodeando a súa base, co que se delimita o seu contorno á
vez que se evita o seu derrubamento.
O dolmen, tamén chamado anta ou arca, está constituído por laxas verticais
—denominadas academicamente ortostatos(7)— e outras horizontais a xeito de
cuberta. Nalgúns casos, sobre todo nos exemplares de gran tamaño feitos a
partir do IV milenio a. C., resulta frecuente a existencia dun corredor ou pasadizo de entrada que facilita o acceso á cámara. Este pasadizo, máis baixo e
estreito cá cámara, adoita estar orientado ao sueste —sobre todo ao nacente
no solsticio de inverno—, para permitir que os primeiros raios do sol iluminen
o interior do sepulcro.
Con relación ao seu tamaño e a súa forma, as mámoas resultan moi variables.
As súas cámaras poden ser dende moi pequenas ata megalíticas, é dicir, estar
formadas por grandes pedras.
Reciben o nome de mámoas polo seu aspecto, que lembra a unha mama, aínda que dependendo da localidade onde se atopen chámaselles tamén modias,
medorras, medoñas, motas… e ata cortellos dos mouros. Esta última denominación débese á crenza popular de que foron feitas polos ditos seres míticos.
Comezaron a construírse hai, como mínimo, 6.500 anos e a inmensa maioría
destas tumbas foron profanadas e saqueadas por buscadores de tesouros.

Partes características dunha mámoa, neste caso provista dun dolmen de corredor.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.

Vista en planta e alzado dos principais
tipos de dolmens existentes na provincia
de Pontevedra.
A: dolmen de estrutura sinxela, formado
unicamente por unha cámara sepulcral
de forma poligonal pechada, provista de
cuberta.
B: dolmen máis evolucionado,
constituído por unha cámara poligonal
aberta á que se accede a través dun
corredor, que tamén conta con pedras
cobertoiras.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.

(7) Os ortostatos en Galicia son coñecidos popularmente cos nomes de laxas, chantos ou esteos.
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A construción dunha mámoa
esixiría coñecementos
técnicos, tempo, esforzo e gran
coordinación entre homes e
mulleres participantes. Isto
suxire a posibilidade dunha certa
xerarquía profesional ou laboral
entre os traballadores; dende
individuos profanos ou pouco
experimentados na materia, ata
verdadeiros «xefes de obras»
que lles darían instrucións ao
resto das persoas para lograr
uns resultados satisfactorios.
Esta idea é apoiada por diversos
investigadores.
No que coinciden a maioría dos
especialistas é en que, tanto o
erguemento destes monumentos
como as posteriores cerimonias
rituais ligadas a eles, contribuirían
a manter unida a comunidade. As
mámoas son, polo tanto, un dos
testemuños da cohesión do grupo
que as erixiu.
Ilustración: Inés Vázquez
Ramallal.
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Construídas polos mouros?
Mellor dito, polas mouras. Segundo a imaxinación popular, estas mulleres eran capaces de levar sobre a súa
cabeza as grandes pedras que conformarían os dolmens, especialmente as voluminosas laxas que cobren as
cámaras sepulcrais. E, todo isto, faríano mentres fiaban ou aleitaban os seus fillos!
É moi posible que esta crenza popular tan estendida revele unha representación temperá da capacidade
polifacética da muller.
Son moitas as mámoas galegas que aparecen vinculadas na súa nomenclatura popular aos mouros e as
mouras. Na nosa provincia, algúns exemplos son a Casiña da Moura en Meis, o Couto dos Mouros en Rodeiro ou
a Casa dos Mouros no alto de Vigo.
Nin que dicir ten que a existencia destes seres relacionados coas mámoas, cos castros ou con fabulosos tesouros é totalmente irreal, e que pertencen tan só ao mundo da lenda. Non teñen nada que ver cos nativos do
norte de África, os verdadeiros mouros e mouras, cos que tenden a confundirse.

Ilustración:
Guillermo de la
Peña López.

A Casiña da Moura, como o
seu nome indica, é unha das
moitas mámoas asociadas cos
míticos mouros. Situada no alto
do monte Castrove, na parroquia
de Santa María da Armenteira
(Meis), conserva escasos restos
da súa estrutura orixinal; en
concreto o seu túmulo, bastante
alterado, e sete ortostatos
ou laxas verticais do que foi
un dolmen supostamente de
corredor.
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Onde se atopan as mámoas?
As mámoas atópanse, sobre todo, nas chairas das montañas, en lugares abertos e normalmente elevados, motivo que con frecuencia permite a súa visibilidade dende lonxe. Ás veces, sitúanse tamén preto de vías de comunicación
naturais, que daquela posibilitarían o contacto entre as distintas comunidades humanas, facilitando, desta maneira, as
relacións entre os seus membros e o intercambio de obxectos e bens de consumo. Co tempo, moitas destas vías converteríanse en camiños tradicionais e, algunha adquiriría, a partir da Idade Media, a categoría de real.
O feito de que as mámoas resulten máis escasas nas terras baixas que nas máis altas pode deberse a varios factores,
entre eles a preferencia dos seus construtores polas zonas elevadas, a destrución destes monumentos por coincidiren
cos solos máis aptos para a agricultura e a gandaría, ou a súa proximidade a vilas e aldeas. Isto último, puido propiciar
que os veciños as abrisen ilegalmente para expolialas. Os tales feitos deixarían ao descuberto unhas pedras que os canteiros locais aproveitarían para erguer outras construcións consideradas máis útiles, como por exemplo, muros.
No relativo á súa distribución, encontramos que as mámoas poden aparecer illadas, pero normalmente atópanse en
grupos. Deste xeito, en ocasións forman auténticos cemiterios prehistóricos que reciben o nome de necrópoles.

Mámoa I da Chan da Cruz.
É un dos arredor de cincuenta túmulos funerarios ou
mámoas localizados ata o momento no monte Penide, en
Redondela. Destaca polas súas grandes dimensións.

A Mámoa I de Costa Freiría supón un dos atractivos do
Sendeiro das Mámoas, ruta cultural existente na parroquia
de Candeán (Vigo).

45

Escenarios da Prehistoria

Cantas mámoas hai?
A día de hoxe, na provincia de Pontevedra figuran rexistradas 1.600.
En toda a comunidade galega é probable que o seu número supere as
7.000.
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Deseñadas para seren vistas dende lonxe?
Un gran número de mámoas, ao se atoparen en lugares elevados e por riba despexados, adoitan destacar na
paisaxe. Isto fai que algúns investigadores sosteñan que unha das finalidades destas tumbas puido ser sinalar
a presenza dos mortos e, de paso, tamén a proximidade dos vivos. Pero... contarían estes monumentos na súa
época de esplendor, no Neolítico, cunha visibilidade similar á que teñen hoxe, cando supostamente os bosques
cubrían a maior parte do noso territorio? Deforestarían, quizais, os grupos humanos daqueles tempos a contorna
destas construcións para facelas máis vistosas? Polo momento carecemos de respostas.

A gran Mámoa 3 da Chan dos Touciños, en Candeán (Vigo).

Mámoas cubertas de vexetación en Dúas Igrexas (Forcarei).
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Para que se fixeron as mámoas?
As mámoas fixéronse fundamentalmente para enterrar os mortos. Podían acubillar un ou varios cadáveres. Neste último caso, ao seren colectivas, acollerían persoas
ao longo de varias xeracións e, en ocasións, durante centos de anos; podían albergar,
por exemplo, os membros dun mesmo clan segundo ían morrendo. Serían, por dicilo
dalgún xeito, equiparables aos nosos panteóns actuais.
Aquelas que destacaban na paisaxe
podían actuar tamén como indicadores visuais das comunidades humanas asentadas na zona. De ser certo
isto, chegariamos a unha importante
conclusión: no Neolítico os mortos
empregaríanse para sinalar tamén a
presenza dos vivos.
Así mesmo, polo momento, hai
unanimidade entre os investigadores
en sinalar que as mámoas se construíron como monumentos «eternos» para perduraren no tempo, e
que constituían o principal vínculo de
unión entre os campesiños daqueles
tempos e o seu territorio.

Dolmen ou cámara sepulcral
da Mámoa I de Costa Freiría
(parroquia de Candeán-Vigo). A
súa estrutura resulta incompleta
debido ao roubo de varias das
súas laxas, entre elas a pedra da
cuberta.

Xermolar noutra vida
É probable que os nosos antepasados neolíticos idolatrasen determinados deuses e cresen na existencia doutra vida
despois da morte. Unha proba témola nas mámoas. Nelas, no interior da súa cámara sepulcral ou dolmen, depositábanse os
cadáveres, normalmente estirados ainda que ás veces tamén encollidos, simulando quizais a posición fetal. Acompañábanse
dun enxoval funerario composto por determinados obxectos persoais como machados, arcos e frechas, lanzas, coitelos...
xunto con alimentos e bebidas que os vivos considerarían necesarios para a viaxe e a permanencia dos seus defuntos queridos no outro mundo. Sorprende que moitos destes obxectos que acompañan o cadáver nos enterramentos foran fabricados
con materias primas inexistentes na nosa terra. Tamén chama a atención que careceran, nalgúns casos, de sinais de uso,
polo que o máis probable é que a materia prima se importase doutros lugares, ás veces moi afastados, e que as pezas se
fixeran ex professo para acompañar os mortos.
O autor desta publicación escoitou en certa ocasión da boca dun antropólogo cultural unha hipótese, cando menos
curiosa, sobre a funcionalidade das mámoas. Para o erudito, estas edificacións simbolizarían a preñez da Nai Terra. O seu
túmulo representaría o ventre xestante, mentres que o dolmen sería o útero, de feito, cando este último conta cun corredor de acceso, visto en planta, recorda o devandito órgano. Baixo a terra, cal se fosen sementes, os defuntos xermolarían
nunha nova vida.
Para outros especialistas, cando se entra nunha mámoa provista de corredor, vaise penetrando por un túnel no interior
da terra, unha terra que veneran as comunidades humanas, sobre todo nestes primeiros tempos da agricultura, dado que
lles proporciona unha parte importante do que precisan para vivir.
Estableceríase, deste xeito, un culto ás
divindades terreais, en especial á deusa Nai
Terra. Co tempo, por motivos que se descoñecen, produciríase un cambio nos hábitos relixiosos e os deuses terrestres iríanlle
cedendo lugar gradualmente ás deidades
celestiais. Destas últimas, algunhas mesmo
chegaron aos nosos días.

Sección dunha mámoa na que se mostra o
interior da cámara sepulcral ou dolmen. Os
cadáveres depositados estarían acompañados
do seu correspondente conxunto funerario ou
enxoval, composto por obxectos persoais.
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Quen fixo as mámoas?
Os autores destes monumentos foron seres humanos que habitaron o que hoxe é Galicia entre hai 4.000 e
6.500 anos aproximadamente.
Segundo os investigadores, estes humanos vivían baixo acubillos rochosos ou en «aldeas» moi pequenas, que
podían estar radicadas tanto preto dos túmulos coma afastadas deles. Estes asentamentos estaban formados
por cabanas rudimentarias e pouco duradeiras e considérase que o número de individuos que integraban estas
comunidades era moi reducido.
Aínda que, escasamente, estes grupos humanos xa deixaban a súa pegada na paisaxe da época, dado que, ao seren
os primeiros tempos da agricultura e da gandaría, abrían claros nos extensos bosques co fin de crear pastos e zonas
de cultivo. Para abater as árbores empregaban machadas de pedra, pois tardarían en coñecer e procesar os metais.
Despois queimaban a vexetación cortada e espallaban as cinzas polo chan para estercalo, cunha técnica semellante
á chamada roza ou estivada que se mantivo en Galicia ata non hai moitos anos. Cultivaban cereais coma o trigo,
a cebada ou o millo miúdo, leguminosas coma fabas
e chícharos ou tamén diversas variedades de verzas.
Criaban animais, ovellas, cabras, vacas e porcos, cazaban, apañaban froitos silvestres e practicaban o marisqueo e a pesca na costa.
A súa economía era de subsistencia e itinerante
dentro dun territorio cuxa extensión descoñecemos.
Cando diminuían os recursos naturais da zona que habitaban e xa prevían o esgotamento da terra, migraban para outro lugar no que construían un novo asentamento e volvían, unha vez máis, a explotar o medio.
Co tempo, tras agardar a que a natureza restablecera
as condicións de habitabilidade, podían retornar á localización anterior.

Millo miúdo ou paínzo. Compárese o pequeno tamaño dos seus grans
cos do millo amarelo ou maínzo, procedente do continente americano, que
coñecemos hoxe.

Con moita frecuencia estas vacas do lugar de Tixoa, en Refoxos (Silleda), son levadas ao pasteiro onde se atopa a voluminosa Mámoa de Penido. Cóntase que hai anos o «cráter» ou
cono de violación deste monumento —a zona escavada polos buscadores de tesouros para entrar na cámara— serviu de parideira para un destes animais.
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Conteñen as mámoas
manifestacións artísticas?
As mámoas presentan mostras artísticas, pois nalgunhas obsérvanse gravados, restos de pinturas e
«esculturas».
Os gravados aparecen na parte interior dalgúns ortostatos, nas laxas laterais que conforman o dolmen.
Consisten fundamentalmente en liñas onduladas que, en ocasións, poden recordar serpes. Tamén aparecen
círculos e deseños en forma de escaleira.
As pinturas decorarían a totalidade do interior de moitos dolmens, sobre todo daqueles de gran tamaño
provistos dun corredor de acceso. En moitos casos, estas pinturas aplicaríanse sobre unha imprimación ou
revocadura que revestiría previamente todas as pedras e que se prepararía cunha mestura de caolín e algún
aglutinante coma manteiga de vaca ou clara de ovo. As cores empregadas habitualmente son o vermello,
o negro e o branco. O vermello obteríase a partir de óxidos de ferro, o negro con carbón vexetal ou carbón
de ósos, e o branco, moito máis escaso, probablemente con caolín. Os motivos debuxados son sobre todo
liñas ondulantes, a maioría en zigzag, dispostas de xeito vertical e horizontal. Descoñécese o significado
desta arte ou simbolismo relixioso, mais atribúeselle grande importancia para as comunidades da época;
moi probablemente, estas manifestacións estarían relacionadas co culto aos mortos.
Ao respecto das «esculturas», as máis antigas que se coñecen en Galicia ata o momento, consisten en
pequenos ídolos dispostos en ringleira fronte á entrada do dolmen. Feitos normalmente a partir de cantos
rodados, a súa forma lembra, en moitos casos, á humana.

Os pequenos dolmens das mámoas 2 e 3 das Nemelas (Axiaz–Agolada) presentan cadanseu
gravado. O da mámoa 3 (arriba) loce un suposto antropomorfo ou figura de aspecto humano e o
da 2 (abaixo), deseños en zigzag (segundo os prehistoriadores Ramón Fábregas e Rafael Penedo).
Ilustracións do antropomorfo e dos deseños en zigzag: Federico de la Peña Barreiro.
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Nalgunhas mámoas en ruínas,
que aínda conservan parte da súa
cámara funeraria ou dolmen, e
noutras reconstruídas, determinados
animais como as víboras de
Seoane (Vipera seoanei) atopan un
lugar privilexiado para refuxiarse
e reproducirse. Aproveitarían
igualmente estes monumentos no
pasado cando servían de sepultura
para os mortos? E, de ser así... tería
algunha relación o deseño en zigzag
do seu dorso con determinados
gravados e pinturas feitos nas
paredes destas tumbas?

Pinturas en zigzag
milagrosamente
conservadas
no interior do dolmen
do Couto dos Mouros
(Rodeiro).

Réplicas de idoliños.
Confeccionadas polo artista
boirense Xaquín España
Fernández.
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Cando se deixaron de construír as mámoas?
A construción das mámoas decae a finais do III milenio a. C. Nesta época, aparece un novo tipo de
enterramento, as cistas(8), pequenas construcións rectangulares de pedra nas que se introduce un único
individuo, probablemente en posición fetal. Ao non estaren cubertas por un túmulo, serían irrecoñecibles
na paisaxe, de modo que lograron pasar desapercibidas para os buscadores de tesouros.
Moitos especialistas sosteñen que esta innovación funeraria xorde por mor da desigualdade que comezaría a instalarse nas comunidades campesiñas do momento, motivo polo cal resulta moi probable que
nestes enterramentos xaceran persoeiros de alto rango social. Así, a diferenza de momentos anteriores
nos que os cadáveres ían acompañados dun enxoval modesto, formado por puntas de frecha, machados,
adornos, recipientes de cerámica con cereais ou de bebidas coma a cervexa, agora as ofrendas son moito
máis ricas, pois inclúen obxectos de cobre, prata e ouro. Non obstante, nesta época moitas das mámoas
existentes son reutilizadas e, nalgúns casos, sofren modificacións na súa estrutura.
Vista en planta dunha cista.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.

Co tempo, as mámoas fóronlle dando
paso a outras sepulturas, as cistas.
Fotos realizadas no Parque
Arqueolóxico da Arte Rupestre de
Campo Lameiro.
(8) Estrutura pétrea de enterramento propia da Idade de Bronce. Caracterízase por ter un tamaño inferior a un dolmen,
forma rectangular e ausencia de túmulo. Nela depositábase un só cadáver, supostamente en posición fetal,
co seu correspondente enxoval funerario.

51

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 3. Escenarios do Neolitico

A «febre do ouro» galega
A principios do século XVII, o rei Filipe III concedeulle ao clérigo Vázquez de Orjas unha cédula que lle permitiría abrir as mámoas ou «sepulturas dos xentís galigrecos» das vilas de Padrón e Caldas de Reis, coa finalidade de
apropiarse dos posibles tesouros que contiñan, a cambio —como non!— de que a meirande parte destes bens lle
foran cedidos ao monarca. Vázquez de Orjas estivera tempo en América, nas Indias —de aí que fora alcumado «O
Indiano»—, onde posiblemente puido comprobar que algunhas das mámoas existentes no novo continente contiñan valiosos obxectos de prata e ouro. Pensou, en consecuencia, que as mámoas galegas tamén poderían agochar
riquezas semellantes.
Tesouros nas mámoas!
A noticia propagouse coma unha epidemia entre a xente, a cal non tardou en reaccionar. Aproveitando a escuridade
das noites, os malfeitores abriron e saquearon varios centos de mámoas galegas, coa súa conseguinte destrución.
Por mor deste feito, nunca saberemos o que realmente contiñan estes monumentos, aínda que o máis probable é
que nada de gran valor económico, pois suponse que na época de maior proliferación da construción destas tumbas
non se coñecían nin o ouro nin a prata.

Aínda que a crenza xeneralizada era que os supostos tesouros das mámoas estaban custodiados por enormes e perigosas
serpes, a inmensa maioría destas tumbas foron profanadas na busca de riquezas.
Ilustración: Guillermo de la Peña López.

Por mor da «febre do ouro galega», na cámara funeraria ou dolmen da
Mámoa do Couto dos Mouros, en Rodeiro, practicouse ilegalmente un
gran burato para acceder ao seu interior.
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E os menhires? Que son?
Os menhires son pedras de gran tamaño, normalmente alongadas e fincadas verticalmente no chan. Reciben tamén o nome de pedrafitas ou pedras longas. A súa función descoñécese, o que deu lugar a multitude de
interpretacións sobre a súa utilidade: limitadores dos territorios humanos, construcións funerarias, símbolos
fálicos ou da fertilidade... e mesmo se pensa que puideron ser calendarios solares para calcular os solsticios e os
equinoccios.
Dos menhires existentes na provincia de Pontevedra, os arqueólogos adscriben claramente á prehistoria tan só
un, o de Gargantáns, en Moraña. A Pedra Fincada de Currás, en Marín, suscita controversia, aínda que segundo o
seu escavador, Miguel Ángel Vidal Lojo, tamén é prehistórica.
Ambos os dous menhires amósanse nesta publicación.

O menhir marinense, coñecido como Pedra Fincada de Currás.
Escavado en 2003 por un equipo dirixido por Miguel A. Vidal Lojo, foi trasladado do seu
lugar orixinal, agora cuberto por un tramo da autovía Pontevedra-Bueu, a este predio
próximo. Estímase que o seu peso é de 6 a 7 toneladas.

Pedrafita-menhir do monte Lourado.
Sito no alto da serra da Fracha, actúa como linde entre os concellos de Pontevedra e Pontecaldelas. Varias cruces gravadas na súa superficie acredítanlle esta función
divisoria. Para algúns investigadores puido desempeñar o papel de observatorio astronómico na antigüidade. Con todo, a súa adscrición á prehistoria é bastante dubidosa.
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Salváronse de milagre

Mámoa 2 de Cerraque (Crecente-Arbo).

Moitas mámoas e menhires salváronse da súa destrución por
teren unha utilidade concreta nunha época histórica determinada, nomeadamente servir de lindes entre parroquias, concellos ou
xurisdicións.
Algúns exemplos son a Mámoa 2 de Cerraque e o Menhir do
Marco Carreiro. A primeira, que sorprende polas súas grandes
dimensións, atópase no límite entre os concellos de Crecente e
Arbo. Un marco chantado na súa parte superior, concretamente no
chamado cono de violación —a zona escavada polos buscadores
de tesouros—, sinálanos a súa función delimitadora.
O Menhir do Marco Carreiro, situado ao carón dun antigo camiño real, actúa como linde entre as parroquias de Estacas en Cuntis
e Santo André de César en Caldas de Reis. A presenza de varias
cazoletas gravadas na súa superficie fai que algúns investigadores
teñan sospeitas da súa posible orixe prehistórica.

Menhir do Marco Carreiro (Cuntis-Caldas de Reis).
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Algúns inimigos das mámoas
O abandono

Din que aquí hai unha mámoa!
Conxunto arqueolóxico do monte Penide
(Redondela).
A esplendorosa e turística Mámoa do Rei, na Chan de Castiñeiras (Vilaboa),
permaneceu durante varios anos neste deplorable estado de abandono.
Na actualidade, a meirande parte dos 1520 túmulos que compoñen a importante
necrópole megalítica de Oirós, en Vila
de Cruces, agóchanse baixo unha densa e
impenetrable vexetación.
Nas fotos, as mámoas denominadas 2 e 3.
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O vandalismo

Pintadas nun dos ortostatos
do Dolmen de Meixoeiro (Mos).

Así apareceu a Mámoa da Chan da Armada (Marín) ás poucas semanas da súa escavación e restauración.

Agresións a xeito de pintadas na Casa dos Mouros (Vigo),
tanto no cartel informativo coma no propio monumento.
É indignante que aínda sucedan estas cousas!
Foto do monumento: Rosa Benavides García.
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A destrución

Restos dunha mámoa destruída en Goiás (Lalín), que levan anos na beira dun
pasteiro agardando que algunha institución se interese por eles. O ortostato de
maior tamaño presenta gravados (cazoletas e liñas) en
ambas as dúas caras, particularidade esta pouco frecuente.

Mámoa completamente desfeita.
Concello da Lama.
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Vestixios de dolmens nas instalacións
do Círculo Mercantil e Industrial
de Vigo. Ao ver estes restos, cabe
preguntarse: pertencerían a antigas
mámoas existentes nos terreos ocupados
na actualidade por determinadas
instalacións deportivas ou serían traídos
doutro lugar? Máis ben, inclinámonos a
pensar o primeiro.

Pedra cobertoira dun dolmen a modo de asento nunha parada de
autobús, función que, semella, debeu desempeñar antes de existir a
moderna marquesiña.
Parroquia de Pedornes (concello de Oia).
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Anta do Meixoeiro
Parroquia de San Pedro de Cela (concello de Mos)

Esta construción coñécese tamén cos nomes de Dolmen de San Colmado, de San Cosme e das Pereiras. No
ano 1930, o arqueólogo Cayetano de Mergelina e o seu equipo realizaron tanto nel como no resto da mámoa
unha breve escavación da que, ao parecer, non se obtiveron grandes resultados.
O monumento atópase, de maneira sorprendente, no interior do recinto da Cidade Deportiva do Círculo Mercantil de Vigo e a súa situación actual xera debate entre os especialistas. Para uns trátase da orixinaria, mentres
que para outros a anta foi «importada» a este lugar dende o veciño Couto Mosquitos, onde formaría parte dunha
necrópole ou cemiterio prehistórico composto por doce túmulos neolíticos dos que aínda se conservan nove,
lamentablemente, con diferentes graos de alteración; e os tres restantes desapareceron por mor da construción
de muros e camiños, e cabe a posibilidade de que as súas laxas se empregaran para erguer os valos.
Con respecto aos seus elementos construtivos, a anta conserva cinco ortostatos na súa cámara, seis de moito
menor tamaño no seu corredor e unha colosal pedra cobertoira, que pesa varias toneladas e ten tres metros de
longo por case dous de ancho. Estes compoñentes, xunto cun túmulo de 2,5 metros de altura, completan unha
mámoa moi xeitosa. No interior da cámara, segundo os estudos feitos polo investigador Fernando Carrera Ramírez, existen gravados e escasísimos restos de pintura branca, ambos os dous moi pouco perceptibles.
Cómpre destacar que os responsables do Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo, se esmeran en manter este monumento en perfecto estado de conservación e limpeza, todo un exemplo a seguir.
A súa categoría de protección é de Ben de Interese Cultural (BIC).

A contorna actual da Anta do Meixoeiro, integrada por instalacións deportivas,
aparcadoiros e vías de acceso, resulta moi diferente á da súa época orixinaria.
Se o dolmen falase!
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Semella que o túmulo
que alberga a Anta do
Meixoeiro foi, en tempos,
aínda máis voluminoso.

Interior da anta.
Obsérvese a falta dunha
das súas laxas verticais ou
ortostatos á dereita.

Para algunhas persoas, a anta
ou dolmen foi trasladada ás
instalacións deportivas do Círculo
Cultural, Mercantil e Industrial de
Vigo dende as súas proximidades
co obxecto de ornamentar o lugar.
De ser certo isto, o monumento
tería perdido parte do seu valor
patrimonial.
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Casa dos Mouros
Parroquia de Candeán (concello de Vigo)

Para moitos investigadores a Casa dos Mouros é o dolmen máis importante e
atractivo do concello de Vigo. As súas laxas pesan varias toneladas e algunhas
das verticais, presentes en número de cinco, achéganse aos dous metros de altura. Posúe unha gran cuberta que se atopa parcialmente caída cara a fóra e está
apoiada na parte superior de dous ortostatos. No seu interior encontráronse
escasos restos de pintura.
Semella que, orixinariamente, este dolmen presentaba un corredor que estaría en parte cuberto por un túmulo do que apenas quedan vestixios e que,
quizais, se viu diminuído pola práctica de labores agrícolas na contorna.
Os terreos nos que se sitúa a Casa dos Mouros adquiriunos o Concello de Vigo
nos anos oitenta ante a ameaza da construción dunha vivenda moi achegada a ela.
Este monumento coñécese tamén co nome de Dolmen de Candeán e forma
parte da Ruta das Mámoas existente nesta parroquia.
O seu estado de conservación é mediocre.
Foi declarado Ben de Interese Cultural (BIC) pola Xunta de Galicia no ano 2011.

Outono na Casa dos Mouros. Nótese a case inexistencia de túmulo no monumento.
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O dolmen, coa súa tapa ou pedra cobertoira parcialmente caída cara á esquerda.
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Couto dos Mouros

Parroquia de Santo Estevo do Salto (concello de Rodeiro)
É unha das escasísimas mámoas da provincia de Pontevedra, se non a única, que aínda
conserva restos de pinturas prehistóricas «visibles» no interior do seu dolmen, existentes polo menos en tres ortostatos. Os motivos representados son liñas en zigzag e unha
estraña figura situada na parte central da pedra de cabeceira que, algúns investigadores,
interpretan como un ídolo ou a pel estirada e posiblemente curtida dun animal. Este deseño
pictórico, único polo momento en Galicia, aparece nalgúns dolmens portugueses coma o
de Antelas, en Oliveira de Frades. Por desgraza, a intensa humidade reinante no interior da
cámara está facendo desaparecer con rapidez estas interesantes mostras da nosa arte megalítica, motivo polo que resulta urxente unha intervención arqueolóxica no monumento
para asegurar a súa conservación.
En canto aos seus elementos arquitectónicos destaca un túmulo de gran tamaño, considerable altura e bastante ben conservado, así como o dolmen, igualmente de grandes dimensións, composto por sete ortostatos na súa cámara funeraria, unha gran pedra cobertoira e
un corredor enganosamente curto. Desafortunadamente, algúns dos ortostatos da cámara
atópanse desprazados da súa posición orixinal e parcialmente caídos cara a dentro, polo que
podemos afirmar que o estado de conservación do monumento é moi malo.
O Couto dos Mouros ten a categoría de Ben de Interese Cultural (BIC). Con todo, ao
abeiro do exposto anteriormente, este grao de protección é un recoñecemento de carácter
institucional que semella non materializarse en ningunha intervención concreta a prol da
rehabilitación e conservación desta mámoa.

Contorna do Couto dos Mouros, onde predominan pasteiros e campos de labor. Ao fondo, o gran túmulo que abrangue o
dolmen, cuberto por unha pequena carballeira.
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Achegamento ao Couto dos Mouros. Pódese contemplar o oco que fixeron os buscadores de tesouros para penetraren na súa cámara funeraria.

65

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 3. Escenarios do Neolitico

Deseño do ídolo baseado na interpretación do especialista
Fernando Carrera Ramírez.

Un dos grandes atractivos deste
monumento son os restos de
pinturas en zigzag e a posible
representación dun ídolo ou da
pel estirada dun animal. Por
desgraza, atópanse en grave risco
de desaparición.
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Chan da Arquiña
Parroquia de Domaio (concello de Moaña)

Trátase dunha mámoa provista dun túmulo de medianas dimensións, cuberto por unha
coiraza de pedras. O seu dolmen está constituído por unha cámara mortuoria de forma
poligonal, composta por once ortostatos e a pedra da cuberta. No seu interior consérvanse
pequenos restos de pintura. Tamén posúe un corredor, orientado ao sueste, formado por
cinco laxas verticais e dúas cobertoiras. Este, moi curto, aínda que alto, estréitase progresivamente cara á entrada do monumento.
Foi escavada e reconstruída en 1953 por Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza, un dos pais da
investigación arqueolóxica galega. Na intervención atopáronse útiles de pedra pulimentada
(afiadeira e machado), esferas de seixo, micrólitos de sílex, un fragmento de coitelo igualmente de sílex, lascas de seixo e cristal de rocha, así coma anacos de cerámica tanto lisa
como decorada. Todos eles se conservan no Museo de Pontevedra.
As análises do pole prehistórico encontrado na escavación determinaron que, nalgún
momento do uso da mámoa, a vexetación circundante estaba constituída por carballos,
amieiros, bidueiros e algo de breixo, razón pola que a súa visibilidade dende lonxe debe
poñerse en dúbida.
No pasado, o seu dolmen, ao ter a entrada descuberta e ademais estar integrado nunha
área recreativa, adoitaba empregarse como vertedoiro do lixo e retrete, algo por desgraza
aínda habitual nalgunhas das nosas mámoas. Por fortuna, dende hai uns anos atópase ben
inserido no túmulo, e resulta moi complicado acceder ao seu interior.
O seu estado de conservación é bo.
Ten a categoría de Ben de Interese Cultural (BIC).

A mámoa, coa súa contorna natural máis inmediata, na que predominan árbores coma o carballo americano (Quercus rubra).
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O dolmen, co seu corredor de entrada aparentemente curto.

A mámoa, integrada hai tempo xa na área recreativa do seu mesmo nome.

Interior do dolmen ou cámara
sepulcral.
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Mámoa da Cruz 1
Parroquia de Parada de Alperiz (concello de Lalín)
Esta mámoa forma parte dunha necrópole coñecida como Mámoas
da Cruz, integrada orixinariamente por dez túmulos, dos que na actualidade só se conservan tres. Un deles, o de maiores dimensións, contaba ata hai uns anos cunha cruz de pedra chantada no seu cumio, elemento que moi probablemente lle deu nome ao complexo.
A Mámoa 1 coñécese tamén co nome de Mámoa do Cruce, por atoparse situada nun cruzamento de camiños que, no presente, está formado por unha estrada provincial e máis unha pista asfaltada que vai
cara o lugar de Alperiz. Foron precisamente as obras de construción
desta última, nos anos setenta, as que provocaron a destrución irremediable dunha parte considerable do seu túmulo.

Situación da Mámoa da Cruz 1 nun
cruzamento de estradas. A construción dunha
delas, a da esquerda, arrasou parte do seu
túmulo.
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Do seu dolmen ou cámara funeraria, consérvase unha mínima parte: tan só a pedra de cabeceira, sorprendentemente íntegra, e a parte
inferior doutros tres ortostatos. Na cara interior da primeira e nos
restos dos dous ortostatos contiguos a ela, aparecen gravados ondulantes que poderían representar serpes. Semella que estas liñas
tiveron o seu bordo pintado de branco, quizais para facelas máis rechamantes. A presenza destas insculturas, moi escasas nas mámoas
galegas, fai que a Mámoa da Cruz 1 entre de cheo no grupo europeo
de monumentos megalíticos destacados en arte.
En relación coas actuacións arqueolóxicas que se levaron a cabo
nela, cabe sinalar que foi escavada en 1989 baixo a dirección de
Rafael Penedo Romero e en 2016 por un equipo da empresa Gabinete de Arqueoloxía dirixido por Elena Lima Oliveira. Nesta última
intervención, orientada sobre todo á súa restauración e valorización, ademais de obxectos moi modernos como pezas de calzado,
botellas e potas de ferro, acháronse fragmentos de cerámica prehistórica e unha xerra enterrada no túmulo. Este recipiente, pola
súa forma, non se corresponde coa época de construción nin coas
primeiras etapas de utilización da mámoa, senón que é posterior,
quizais da Idade de Bronce.
A Mámoa do Cruce goza da categoría de protección de Ben de Interese Cultural (BIC). Con todo, atópase moi deteriorada. A perda de
parte da súa masa tumular, xunto coa escaseza dos restos do seu dolmen, convértena nun monumento en mal estado de conservación.

Capítulo 3. Escenarios do Neolitico

Mámoa da Cruz 1 ao pouco de ser escavada. Como pode apreciarse, son moi
escasos os restos que se conservan da súa cámara funeraria ou dolmen.

Pedra de cabeceira coas numerosas liñas ondulantes que algúns expertos
consideran posibles representacións de serpes. Estes gravados constitúen,
indubidablemente, o maior interese do monumento.
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Paneis
informativos
instalados na zona
para resaltar as
características
da nosa mámoa
protagonista
e do resto dos
monumentos
megalíticos máis
importantes de
Alperiz e da súa
contorna.

Xerra atopada no túmulo. Polas súas
características semella que foi enterrada durante
a Idade de Bronce.

Parte dos numerosos zapatos e outros obxectos modernos que se encontraron no
interior do dolmen durante a escavación de 2016.

Pouco tempo despois
da súa escavación
e posta en valor,
a Mámoa da Cruz
1 xa presentaba
lixeiros síntomas
de abandono, un
mal habitual tras a
inauguración destes
monumentos ou
similares.
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Restos actuais do monumento.

O Altar do Sol
Na veciñanza da Mámoa da Cruz 1 foi construído o chamado Altar do Sol, en orixe unha mámoa de grandes dimensións da que só
se conservan escasos restos dos ortostatos que conformaban a súa
cámara. O túmulo desapareceu por completo.
Na cara interior da pedra de cabeceira aparecen dúas cavidades
ou pías circulares de xénese natural e diferente tamaño. A máis grande pode ser o «sol» que lle deu nome ao monumento.
Foi escavado no ano 2015 por Manuel Lestón Gómez.

Pedra de cabeceira,
coas súas dúas pías
características.

Posibles fragmentos das laxas ou
grandes pedras que lle foron subtraídas
ao Altar do Sol. Na actualidade atópanse
esparexidos polas inmediacións do
monumento formando parte de peches e
doutras construcións.

Vista traseira
do monumento.
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Mámoa da Chousa Nova 1
Parroquia de Santa María de Abades (concello de Silleda)

Esta mámoa, por mor das obras de construción do AVE entre Santiago e Ourense, foi escavada no 2007 e trasladada desmontada, pedra a pedra, ás inmediacións. Posteriormente,
no ano 2010, reconstruíuse na súa localización orixinal. O equipo de técnicos responsables
da intervención estaba dirixido pola arqueóloga María José Bóveda Fernández, da empresa
Gabinete de Arqueoloxía.
Sorprendentemente, a súa cámara sepulcral ou dolmen, de pequeno tamaño, estaba
practicamente intacta, algo por desgraza infrecuente nas mámoas galegas. Os saqueadores,
ao tentar encontrar os tesouros, furaron no centro do túmulo, como era habitual neles, pero
a operación resultoulles infrutuosa. Por que motivo? Porque o monumento fora retumulado
anteriormente, é dicir, cuberto cun novo túmulo, o que fixo que a cámara quedara situada
nunha posición excéntrica.
No seu interior apareceron interesantes achados dun único cadáver enterrado. Destaca un
colar de doas de variscita e ámbar, estas últimas, en moi mal estado de conservación.
Segundo os resultados obtidos co Método do carbono-14, trátase dunha das mámoas
máis antigas da provincia de Pontevedra. Calcúlanselle uns 6.300 anos.
É tamén unha mámoa modelo ou prototípica, dado que posúe o dolmen e un túmulo con
coiraza e dous aneis, un deles rodeando a súa base e outro, de maior tamaño, afastado do
monumento.
Na actualidade, o seu estado de conservación é moi bo. Así a todo, carece de categoría de
protección. Tan só figura recollida no Rexistro de Bens Patrimoniais do Servizo de Arqueoloxía da Xunta de Galicia.

Vista xeral da mámoa. Destaca o seu túmulo de mediano tamaño, o dolmen lixeiramente afastado do centro e o anel de pedras
que rodea a base da construción.
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O dolmen ou cámara sepulcral deste monumento atópase entre os máis antigos dos coñecidos en Galicia. A
súa pedra de cuberta, que se atopou partida nas escavacións, pesa uns 3.500 quilos.

Colar de doas de variscita e ámbar
encontrado nas escavacións do ano 2007 e
conservado actualmente no Parque Arqueolóxico
de Campo Lameiro. As doas de ámbar son
réplicas das orixinais, ao estaren estas moi
deterioradas.
A situación do colar, no centro do dolmen, induce
a pensar que moi probablemente o levase no
pescozo —sobre o peito—, o único defunto
que xacía nesta sepultura. Non apareceron
restos do individuo, xa que a alta acidez do solo
encargouse de destruílos.

Estado actual que presenta o interior do dolmen.
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Mámoa do Rei

Parroquia de Trasmañó (concello de Redondela)
Forma parte da necrópole do monte Penide, unha das maiores concentracións
de mámoas da provincia de Pontevedra, xa que alberga arredor de cincuenta.
Da súa estrutura orixinal fáltalle parte do túmulo, destruído pola construción
dunha pista, hoxe asfaltada, que a circunvala parcialmente. Do seu voluminoso
dolmen, posto ao descuberto polos buscadores de tesouros, só se conservan
oito ortostatos. Estes atópanse moi deteriorados debido ao desprendemento
da súa superficie granítica en placas, provocada fundamentalmente pola intensa erosión de carácter químico que padecen.
A mámoa ten protagonismo no folclore galego. Segundo contan, ata non hai
moito tempo, a xente do lugar próximo de San Xoán de Cabeiro, cando levaba
os seus mortos a enterrar ao cemiterio de San Vicente de Trasmañó, facía unha
parada obrigada ao pasar por diante deste monumento. Entón, rezábanse os
correspondentes responsos e mesmo se aproveitaba ás veces para comer.
Foi escavada e reconstruída por Xurxo Constela Doce no ano 2001.
Por sorte, o seu estado de conservación é bo.
Goza da categoría de protección de Ben de Interese Cultural (BIC).

A mámoa e a pista asfaltada que destruíu parcialmente o seu túmulo.
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Escasos restos que se
conservan do seu dolmen.

Espectacular vista do estreito de
Rande dende o monte Penide,
enclave onde se atopa a Mámoa
do Rei e unha corentena máis
destes túmulos funerarios do
Neolítico.
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Mámoa do Rei

Parroquia de San Martiño (concello de Vilaboa)
Esta mámoa localízase no lugar coñecido como Chan de Castiñeiras, na
necrópole ou cemiterio neolítico onde se conservan actualmente catro
túmulos funerarios máis. O conxunto atópase nas inmediacións do popular lago de Castiñeiras.
Foi escavada en 1957 por Carlos Alonso del Real, Alfredo García Alén e
Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza. Na intervención atopáronse, entre outros
materiais, cinco puntas de frecha, un micrólito de sílex e unha bóla de
granito, todos eles conservados actualmente no Museo de Pontevedra.
No ano 2001, un equipo de técnicos dirixidos por Santiago Vázquez Collazo e Xoán Carlos Castro Carrera volveu actuar arqueoloxicamente no
monumento e reconstruíuno.
É unha mámoa de grandes dimensións e prototípica, pois nela atopamos todos os elementos característicos deste tipo de construcións: dunha banda, o túmulo, duns 3 metros de altura, cuberto pola típica coiraza
de pedras imbricadas e cun anel pétreo rodeando a súa base; doutra, o
dolmen, colosal, provisto dunha espazosa cámara funeraria constituída
por dez ortostatos de gran tamaño que sosteñen unha voluminosa pedra
de cuberta. A estrutura conta, neste caso, cun pequeno corredor de acceso formado por catro lousas verticais de mediano tamaño e outras dúas
horizontais, cobertoiras, dispostas de xeito graduado.
Vista xeral da mámoa. Sen dúbida, un dos monumentos megalíticos máis extraordinarios de Galicia. Calcúlaselle unha idade aproximada de 5.500 anos.
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Debemos destacar que no interior da cámara dolménica aparecen algúns gravados prehistóricos en zigzag,
acompañados dunha inscultura cruciforme moi probablemente moderna, xunto con escasísimos restos de pintura que foron detectados polo arqueólogo-restaurador Fernando Carrera Ramírez.
O estado actual no que se atopa o monumento é bo, e dende hai uns anos conta coas debidas rozas periódicas
efectuadas por membros da Comunidade de Montes San Martiño de Vilaboa. Estas limpezas da vexetación que
medra no túmulo, aseguran a conservación e propician o merecido lucimento estético da construción, pois debemos salientar que a vilaboesa Mámoa do Rei é, por agora, o monumento neolítico de carácter funerario máis
impresionante da provincia de Pontevedra e un dos de maior atractivo de Galicia.
A escasos metros dela aparece unha cámara en forma de cista megalítica e algo máis afastadas, tres mámoas
máis, as denominadas 3, 4 e 5. Excepto a 3 e a 5, que presentan unha destrución total, as restantes tumbas
móstranse deseguido.
Ten a categoría de protección de Ben de Interese Cultural (BIC).
O dolmen, provisto de cámara
funeraria e corredor de entrada.

Interior do dolmen. Pódese
observar a disposición das
laxas verticais ou ortostatos,
lixeiramente inclinadas cara ao
interior da cámara para repartir
convenientemente o extraordinario
peso da pedra cobertoira. Ademais,
pola parte traseira da súa base
(non se aprecia na fotografía) ten
cachotes de diferente tamaño, a
modo de cuñas, co fin de evitar
o seu derrubamento. Estas
particularidades construtivas
repítense en moitas mámoas.
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Veciñas megalíticas destacadas
da Mámoa do Rei
Mámoa 2
Este monumento conserva unha cámara rectangular de dimensións 4,10 m x 1,20 m,
que recorda a unha cista. Fáltalle a cuberta.
O seu túmulo, de pequeno tamaño e tan só medio metro de alto, apenas resulta perceptible. Foi escavado nos
anos cincuenta por Sobrino Lorenzo Ruza. En 1983,
técnicos do Museo de Pontevedra efectuaron tarefas
de limpeza, erguemento
das súas laxas verticais semicaídas e levantamento de
planos. De novo, no 2007,
un equipo de arqueólogos
dirixidos por Xoan Carlos
Castro escavouno e restaurouno. Os materiais achados consérvanse no Museo
de Pontevedra.
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Mámoa 4
Está constituída por un pequeno túmulo e unha cámara poligonal simple formada
por oito ortostatos. Nun deles aparecen figuras modernas gravadas polo marinense
Pepe Meijón. Fáltalle a pedra da cuberta.
Foi escavada e restaurada no ano 2008 baixo a dirección do arqueólogo Xoán Carlos
Castro, razón pola que o seu estado de conservación é bastante bo. Lamentablemente,
algúns transeúntes aprovéitana como colector do lixo.
Na actualidade, resulta incomprensible que careza de protección oficial. De feito,
tan só aparece recollida no Rexistro de Bens Patrimoniais do Servizo de Arqueoloxía da
Xunta de Galicia.

O gravado de Pepe Meijón
estampado nunha laxa vertical.

79

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 3. Escenarios do Neolitico

Mámoa de Pedralonga
Trátase dun monumento de indiscutible importancia arqueolóxica, pero gravemente alterado. O seu túmulo foi vítima da construción, no ano 1997, dunha pista que o desfixo parcialmente. O seu dolmen, de planta poligonal e cun
incipiente corredor, conta con dez ortostatos moi desprazados da súa posición orixinal e practicamente caídos. Dous
deles posúen gravados de trazo fino na súa cara interior, pero cun alto grao de desgaste que dificulta a súa correcta
visualización. Por se isto non fora suficiente, á estrutura fáltalle a pedra cobertoira.
Esta mámoa foi escavada en 1957 por Sobrino Lorenzo-Ruza. Durante a intervención baleiraron de terra a cámara,
de xeito que a base dos ortostatos quedou practicamente descuberta. Ao non repoñerse o chan, as laxas foron perdendo estabilidade de modo progresivo ata derrubárense. Neste deplorable estado é como aínda poden contemplarse na
actualidade.
Sorprende que a Mámoa de Pedralonga, malia gozar da categoría de Ben de Interese Cultural (BIC), non fora incluída
no proxecto da Xunta de Galicia que favoreceu a escavación, conservación e valorización do resto das mámoas de
Castiñeiras. Quizais nuns anos!

Gravados ondulantes nun dos ortostatos do
dolmen. Moi desgastados, resultan difíciles de
visualizar.

A mámoa, co seu túmulo parcialmente destruído e a pista responsable da tal desfeita.

O dolmen ou cámara
mortuoria desta mámoa
conserva dez ortostatos
semicaídos.
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Lapa de Gargantáns

Parroquia de San Martiño de Gargantáns (concello de Moraña)
Foi descuberta no ano 1958 polo mestre local Carlos Paratcha Vázquez,
grande afeccionado á arqueoloxía.
En 1981, técnicos do Museo de Pontevedra, axudados por veciños do
lugar, entre os que se encontraban membros do concello, erguérona e
colocárona na súa situación actual que, con moita probabilidade, non é
a orixinal.
Ten unha altura de case tres metros, dos que 1,92 m sobresaen do chan.
Na súa superficie aparecen gravadas coviñas, deseños en U e liñas onduladas que semellan serpes. Debido á presenza dalgúns destes gravados
enterrados e a que a base do megálito está cortada, considérase a posibilidade de que se trate da punta dun menhir máis grande, do que polo
momento non se atoparon máis restos.

A Lapa de Gargantáns
puido ser no pasado a
punta dun menhir de
maior tamaño.
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Corre o rumor de que, hai tempo, unhas persoas tentaron levala coa
intención de crebala en anacos. Afortunadamente a operación fracasou
porque, debido á monumentalidade da pedra, é dicir, ao seu gran tamaño e peso, non puideron cargala nun carro.
Esta lapa é, sen dúbida, un dos elementos máis característicos do
concello de Moraña, razón pola que figura na parte central do escudo
municipal.
Por sorte, goza dun bo estado de conservación.
Foi declarada Ben de Interese Cultural (BIC) pola Xunta de Galicia.

Escudo de Moraña,
onde destaca a lapa,
emblema do concello.

O menhir salvouse, por sorte, da acción destrutiva duns veciños que
pretendían partilo en cachos para aproveitar a súa pedra.

Algunhas das cazoletas que aparecen gravadas na superficie do megálito.
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Pedra Fincada de Currás
Parroquia de Seixo (concello de Marín)

Estamos ante un monumento de dimensións extraordinarias. Mide
1,80 metros de alto (polo menos na súa parte visible), e ten practicamente o mesmo de anchura máxima. O seu peso estímase en 6-7 toneladas.
Na súa cara oriental, a única labrada, presenta varias cazoletas ou coviñas espalladas que, segundo algúns especialistas, están relacionadas cos
dous equinoccios e o solsticio de verán. Isto fai sospeitar que o monólito
puido ter unha función astronómica no pasado, quizais a de servir de calendario solar.
No ano 2003, debido á construción da variante Bueu-Pontevedra, a pedra fincada foi escavada e posteriormente trasladada da súa localización
orixinal a un terreo próximo, onde se chantou. Nese lugar é onde se pode
contemplar na actualidade.
Polo momento descoñécese a súa época de construción. No Catálogo
do Patrimonio Cultural de Galicia figura como achado indeterminado, se
ben o arqueólogo que a escavou, Miguel Ángel Vidal Lojo, asegura que é
prehistórica.
A súa categoría de protección é tan só a de Ben Inventariado.

A Pedrafita de Currás, na súa localización actual, amosando o seu lado máis «atractivo»
dirixido ao leste. Nel aparecen gravadas varias cazoletas ou coviñas.
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Reverso da pedrafita. Pola
súa rudeza, e segundo o seu
escavador, é posible que se
trate da zona de extracción
do bloque orixinal.
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A Pedrafita de Currás durante a
escavación de 2003, no seu lugar
orixinario.
Foto cedida por Miguel A. Vidal Lojo.
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Os gravados
rupestres
prehistóricos
Coñécense comunmente co nome de petróglifos.
Formaron parte dunha linguaxe universal, creada para comunicarse a base de signos e
símbolos, que se desenvolveu nunha extensa área do continente europeo entre o final do
Neolítico e as idades de Cobre e de Bronce. Calcúlase que este xeito de expresión ten, xa que
logo, entre 3.000 e 5.000 anos de antigüidade, ou quizais máis.
Estas representacións son figuras enigmáticas e, polo momento, descoñecemos o significado de gran parte delas, sobre todo das denominadas xeométricas. Preguntámonos por
que están aí, cal era a súa función, que representan..., pero as respostas semellan presas
no pasado. Como elementos que conforman un código, actualmente carecemos das claves
necesarias para descifralo. Mentres tanto, continúanse a formular especulacións, algunhas
arriscadas, pero non por iso inimaxinables.
En Galicia os petróglifos resultan frecuentes, especialmente nas marxes das Rías Baixas
e no val do Lérez. Conforme avanzamos cara ao interior da comunidade, a súa presenza vai
diminuíndo.
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Exemplo de petróglifo
xeométrico.
As combinacións de
elementos circulares,
coma esta do Mato das
Cruces (parroquia de
Salcedo-Pontevedra),
son un dos motivos
máis frecuentes na arte
rupestre galega.

Exemplo de petróglifo
naturalista.
En boa parte dos cervos
representados nos
gravados rupestres
prehistóricos contrasta
a simplicidade técnica
do seu corpo coa
esmerada feitura da
súa cornamenta. Que
pretenderían transmitir
os seus autores realzando
esta última?
Laxe dos Carballos
(parroquia de San Miguel
do Campo-Campo
Lameiro).
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Unha ventá á época dourada dos gravados
rupestres prehistóricos, hai uns 4.000 anos.
Na opinión dos especialistas, os autores dos
petróglifos e as súas familias vivían en aldeas
moi semellantes ás do Neolítico. Estas eran
tamén pequenas e contaban con cabanas feitas
igualmente con materiais de curta duración como
palla, barro e madeira, aínda que agora algo
mellor construídas e, polo tanto, máis resistentes.
Estes asentamentos diferenciábanse dos do
período anterior en que estaban situados nas
terras baixas, potencialmente mellores para os
cultivos cás altas neolíticas e, sobre todo, en que
algúns aparecían rodeados dunha sinxela cerca
que os delimitaba e comezaba a protexelos. Os
seus habitantes continuaban a cazar, a recoller
froitos silvestres, a practicar a gandaría, pero
especialmente a cultivar os campos, agora de
xeito máis intensivo ca antano. Isto debíase a que
dispuñan de procedementos e útiles agrícolas
máis avanzados, posiblemente importados de
pobos atlánticos e mediterráneos cun maior
grao de desenvolvemento tecnolóxico. Entre
eles cabe destacar a estercadura(9), o barbeito(10),
a fabricación de apeiros de labranza en metal
e a utilización dun primixenio arado, quizais de
madeira, co que conseguían labrar a terra en
menor tempo e sen tanto esforzo. O traballo fíxose
entón, algo máis doado e soportable ca no pasado.
Estas melloras permitiríanlles aos nosos
devanceiros cultivar maior extensión de terreo,
aumentar a produción agrícola e, sobre todo,
manter a fertilidade do chan para poder explotalo
durante períodos máis longos. Todo isto,
favorecido pola bonanza do clima.
Como resultado, os habitantes do Cobre e
do Bronce, estarían máis vinculados ao seu
territorio cós humanos do Neolítico, polo que
que tardarían máis tempo en abandonar as súas
casas e mudar de lugar na procura de novas terras.
Definitivamente, o proceso de sedentarismo
iniciado no período anterior ía en aumento.
Ilustración: Inés Vázquez Ramallal.

(9) A estercadura consiste en botar esterco nunha terra para aumentar os seus nutrientes antes de ser sementada.
(10) O barbeito implica deixar sen cultivar durante varios anos as terras esgotadas polos agricultores. Desta maneira, a propia natureza proveas de novos nutrientes.

87

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 4. Escenarios das idades de Cobre e de Bronce

Outeiro granítico, o escenario preferido polos nosos
antepasados prehistóricos para plasmar os gravados
rupestres.

Onde podemos
atopalos?
En multitude de lugares, sobre todo nos
típicos outeiros ou cotarelos graníticos,
pequenas elevacións do terreo de relevo
suave e formas redondeadas, que predominan na paisaxe galega.
Con respecto ao soporte escollido, aparecen preferentemente sobre granito fino,
moi duro. Pode que resultasen frecuentes
noutro tipo de rochas máis brandas, coma
os xistos, pero miles de anos de erosión actuando sobre eles faríanos desaparecer.

Paisaxe con petróglifos.
Outeiro da Mina (parroquia de Salcedo-Pontevedra).
En primeiro termo atópase o denominado Grupo núm. 7.
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Que figuras
se gravaron?
Estas foron moi variadas. Predominan
as de tipo xeométrico como cazoletas,
círculos, labirintos ou cadrados de recantos redondeados, motivos moi semellantes
aos representados noutros grupos de arte
rupestre situados na fachada atlántica europea. Tamén aparecen deseños naturalistas como cervos, cabalos, serpes, homes,
armas, ídolos..., neste caso doadamente
identificables.

Cadrados concéntricos con pequenas cazoletas aliñadas
no seu interior, unha composición infrecuente na arte
rupestre galega.
Estación da Portela da Laxe, na parroquia de Viascón
(Cerdedo-Cotobade).
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Petróglifos prehistóricos
e modernos
Debido á súa antigüidade, xa que algunhas superan os 4.000 anos á intemperie, as figuras prehistóricas presentan un razoable grao de desgaste. Ao seren
feitas batendo as rochas cunha pedra pequena e dura,
a sección dos seus sucos é en U.
Pola contra, as da época histórica, máis recentes,
atópanse mellor conservadas, cos seus sucos máis
profundos e en V. Isto revela que na súa confección
foi empregado un instrumento de punta afiada, posiblemente de ferro.
Combinacións circulares prehistóricas do
complexo da Laxe das Rodas, en San Xurxo de
Sacos (Cerdedo-Cotobade). Detalle dos seus sucos
en U.

Figuras da época histórica representadas na Laxe dos
Homes (parroquia de Cequeril-Cuntis). Neste caso, a
sección dos sucos é en V.
Como dato curioso, algúns entendidos ven neste
petróglifo a representación dunha figura feminina
balanceando outra masculina.
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Como se fixeron
os petróglifos?
O máis probable é que os labraran batendo directamente na rocha cunha simple pedra pequena, dura
e puntiaguda. Non empregaron ciceis de ferro, pois
aínda descoñecían o procesado deste metal.
Nas escavacións feitas aos pés dalgunhas rochas
con estas figuras, apareceron percusores de seixo coas
puntas moi gastadas. Isto, unido ás evidencias que nos
brinda a arqueoloxía experimental, demostraría contrariamente ao que se adoita pensar, a sinxeleza da técnica empregada na confección dos gravados.
Petróglifo
xeométrico. Área
Arqueolóxica
de Tourón
(Pontecaldelas).

Na opinión dalgúns expertos os petróglifos xeométricos poderían ser a
materialización na pedra de imaxes percibidas durante certos estados
alterados de conciencia inducidos, quizais, ao consumir produtos con
propiedades estupefacientes.
Na foto, exemplares de Amanita muscaria, o popular cogomelo dos
ananiños.
A súa inxestión provoca intensas alucinacións.
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Que poden significar?
Para explicar as figuras xeométricas ofrecéronse multitude de
interpretacións, coma as que sosteñen que son mapas, trampas,
imaxes de auga, ou mesmo taboleiros de xogo. Unha idea bastante estendida entre os investigadores é que os seus autores debían
ter coñecementos matemáticos, en especial de xeometría, e astronómicos. De ser certo isto, determinados conxuntos de gravados
poderían ser calendarios solares ou lunares. Con eles, as persoas
daquel tempo non só terían constancia da chegada das estacións,
e así das épocas favorables para o ciclo agrario e a gandaría, senón
tamén das efemérides (do nacemento e morte de seres queridos,
da celebración de determinados rituais, da chegada a novos territorios...), e outros acontecementos pasados que lles conviña recordar. Namentres, continuamos na busca dunha resposta, pois tal e
como anticipamos ao principio, trátase de símbolos cuxo significado non somos quen de desentrañar.
As figuras naturalistas, coma as escenas de caza, monta ou de
exhibición de armas poderían representar actividades consideradas prestixiosas naqueles tempos e desempeñadas unicamente
por certos membros da comunidade: excelentes cazadores, hábiles xinetes ou quizais valentes guerreiros.
Para algúns especialistas, as armas gozarían dun valor máis
simbólico ca bélico. Levaríanas individuos pertencentes ás elites,
posiblemente xefes ou gobernantes locais, como alarde do seu
poder e relevancia social.
A caza, a monta e o porte de armas serían tarefas exclusivas do
varón, o cal, nos gravados que coñecemos, aparece sempre nunha
posición preeminente ante a muller.
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Algúns exemplos de figuras de tipo naturalista representadas nos
nosos petróglifos. As imaxes tomáronse durante a noite empregando
iluminación artificial.

Puñal.
Campo de Matabois (parroquia de Santiago de MorillasCampo Lameiro).

Suposta escena
de caza ou de
pastoreo.
Pedra da Boullosa
(parroquia de Santa
Mariña das FragasCampo Lameiro).

O chamado «Orante da Siribela», exhibindo as súas
grandes mans ou talvez plumeiros. É, sen lugar a dúbidas,
unha figura que sorprende pola súa rareza. Os partidarios
da teoría dos antigos astronautas encontraríanlle
rapidamente unha explicación, como non, relacionada cos
extraterrestres.
Couto da Siribela. Área Arqueolóxica de Tourón
(Pontecaldelas).

Cérvido con lanzas cravadas.
Couto da Siribela. Área Arqueolóxica de Tourón (Pontecaldelas).

Escena de monta.
Couto da Siribela. Área Arqueolóxica de Tourón (Pontecaldelas).
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Desigualdade social e novos
enterramentos
Segundo os prehistoriadores, a finais do terceiro milenio a. C. as
sociedades campesiñas asentadas no noso territorio comezaron a experimentar profundos cambios. Un deles, moi relevante, sería a aparición dunha crecente desigualdade social causada por determinados
membros da comunidade que, por razóns descoñecidas, acumularon
poder e prestixio social. Destacados na vida, gozarían tamén de importancia na morte. Por este motivo serían enterrados de xeito individual nun novo modelo arquitectónico: as cistas, pequenas tumbas
rectangulares de pedra que, ao longo do II milenio a. C., suplantarían
progresivamente as grandes mámoas neolíticas de carácter maioritariamente colectivo. Nestas sepulturas o cadáver, normalmente en
posición fetal, iría acompañado dos símbolos do seu poder: ricos
enxovais compostos por cerámicas campaniformes, adornos... pero
sobre todo xoias de ouro e prata, así como armas de cobre. Estas tumbas individuais, ao careceren de túmulo, non destacarían na paisaxe,
de maneira que co tempo lograrían pasar desapercibidas para os buscadores de tesouros.
Ademais destes enterramentos maioritarios en cistas, existiron
outras fórmulas funerarias que se intensificaron a partir dos inicios da
Idade de Bronce. Entre elas, cómpre destacar as inhumacións que implicaron de novo os antigos dolmens de corredor, as foxas escavadas
nalgúns túmulos e tamén novas mámoas, agora de pequeno tamaño,
provistas ou non de cámara sepulcral de pedra. Son algúns exemplos
dunha diversidade mortuoria que se mantivo no tempo.

Réplica dunha cista exposta no Centro Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro. Amosa un
único cadáver e os obxectos que o acompañaban no enterramento.
Na opinión dos investigadores, este tipo de tumbas individuais revelaría a grande importancia da persoa
enterrada e, deste xeito, evidenciaríanse as diferenzas sociais e económicas existentes nas comunidades
humanas durante a época de maior esplendor dos nosos petróglifos.

Cista núm. 1.
Cista núm. 2. Presenta un aspecto moi deteriorado.
Despois de ser escavada, as súas lousas, xunto coas
poucas que se conservaban da núm. 1, foron trasladadas
ao Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo
Lameiro.

Cistas pertencentes á necrópole de Punta Riasón, na
Illa de Arousa. Ameazadas pola acción repetida do mar,
foron escavadas a finais de 2017. As súas características
arquitectónicas e o material funerario atopado nelas parecen
indicar que pertencen á Idade de Bronce.

Cista núm. 3, a mellor conservada de todas por sufrir unha
menor influencia mariña. Nela descubríronse dúas espirais
de prata durante as mencionadas escavacións de 2017.

Coa subida da marea, as cistas ían cubríndose de auga ata
quedar completamente mergulladas.
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Onde adoitan representarse?
As figuras xeométricas aparecen preferentemente na parte plana das
rochas, o que implica que para velas é necesario situarse nun nivel superior e, as máis das veces, cerca. As representacións naturalistas atópanse,
case sempre, sobre superficies inclinadas. Estas, cos sucos acabados de
facer ou pouco erosionados, poderían funcionar a xeito de paneis informativos, estarían en lugares despexados e albiscaríanse dende lonxe, o que
suxire que talvez fosen concibidas para exhibirse.

O colosal penedo do Campo da Cruz, no monte Penide
(Redondela).
Débelle o seu nome a unha cruz de bo tamaño que foi
gravada na época histórica no seu cumio, clara mostra da
posible cristianización do complexo. Os petróglifos máis
salientables atópanse na súa base; están permanentemente
expostos ás augas das chuvias que, baixan vigorosas
inicialmente pola acusada pendente do terreo e, acto
seguido, pola gran rocha.
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En que estado de conservación se atopan?
A excepción dos gravados situados en áreas arqueolóxicas como Campo Lameiro, Tourón,
Mogor ou A Caeira, que non sempre brillan pola súa pulcritude, o resto, están case abandonados. (Ver «Vítimas da irresponsabilidade humana»).

Que categoría de protección teñen?
Debido á súa importancia, moitos dos petróglifos da provincia de Pontevedra, en concreto
cento noventa e cinco, foron declarados monumento histórico-artístico de carácter nacional
por medio do Decreto 3741/1974 do 20 de decembro, ao final da época franquista. Este marco
normativo dotou de protección todos os petróglifos que se coñecían naquel momento.
Hoxe, atendendo ao disposto na Lei do Patrimonio Histórico Español de 1985 e na Lei do
patrimonio cultural de Galicia de 2016, a completa totalidade dos petróglifos teñen a consideración de Ben de Interese Cultural (BIC). Isto significa que, cando menos teoricamente, gozan
do máximo grao de protección previsto nestas leis.

Outros valores?
Galicia alberga un dos máis importantes conxuntos da arte rupestre ao aire libre do continente europeo. Os petróglifos representan unha das manifestacións culturais máis importantes de España, sinal de identidade da terra galega. Así mesmo, forman parte dunha linguaxe universal presente en diversas áreas do continente europeo coas que gardamos grandes
similitudes durante a Prehistoria.
O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro, a Área Arqueolóxica de Tourón
en Ponte Caldelas, a Área Arqueolóxica da Caeira en Poio e os petróglifos de Mogor en Marín,
forman parte do itinerario cultural do Consello de Europa «Camiños da Arte Rupestre Prehistórica», que inclúe máis dun cento de destacados enclaves europeos con arte rupestre para o
coñecemento e o gozo da sociedade.

Petróglifo na rúa Agustín
Nandín Lomba da vila da
Guarda, a carón da igrexa
de Santa María. Moito
cambiou a contorna orixinal
da gran maioría das rochas
con gravados rupestres
prehistóricos!
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Petróglifos con «palmarés»
Algúns dos petróglifos da parroquia de Salcedo, en Pontevedra, poden presumir de figurar entre os primeiros de Galicia que foron
estudados e arredor deles versaron tamén as primeiras publicacións:
• Os do Mato das Cruces apareceron nun traballo de Celso García de la Riega, editado en 1904.
• Os de Vilar de Matos foron incluídos en 1935 no Corpus Petroglyphorum Gallaeciae, obra magna do pontevedrés Ramón Sobrino Buhigas, pioneiro na investigación da nosa arte rupestre.
• Os da Pedra do Fundamento, rocha integrada na estación do Outeiro da Mina, plasmáronse nunha ilustración que se considera a primeira representación gráfica publicada duns petróglifos galegos. A obra na que figuran é a Historia de Galicia de Manuel Murguía, unha
colección de cinco tomos editados entre os anos 1865 e 1913.

Vilar de Matos, un dos
primeiros conxuntos de
petróglifos estudados
en Galicia, leva décadas
nun deplorable estado de
abandono.
Algúns dos gravados
xeométricos representados
na estación rupestre do
Mato das Cruces.

A Pedra do Fundamento.
Tremendamente erosionada
pola acción das augas
pluviais que a atravesan
dende tempos inmemoriais,
apenas conserva petróglifos
visibles.
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Vítimas da irresponsabilidade humana

Os petróglifos son fráxiles e vulnerables. Miles de anos de exposición á intemperie provocaron neles un lento proceso de degradación natural.
Ademais, a súa conservación periga nos últimos tempos debido fundamentalmente ao ser humano, responsable dos incendios forestais, do abandono
do monte, dos traballos de cantaría tradicional ou de feitos vandálicos como o remarcado das figuras. De todas estas accións, a máis perigosa é o lume no
monte, xa que as altas temperaturas que se acadan na combustión quentan demasiado a rocha e provocan que a súa superficie se desprenda en placas, coa
conseguinte perda irremediable das figuras nelas gravadas.
Vexamos algúns tristes exemplos desta problemática:

Antes de facer a fotografía inmediatamente inferior, os petróglifos da
rocha coñecida como A Golladeira, en San Xurxo de Mogor (Marín),
levaban varios anos sen ver a luz do sol. Hoxe, poucos meses despois,
por mor das follas e outros restos vexetais que caen sobre eles e
que ninguén retira, non tardarán en volver estar ás escuras (foto de
abaixo).

O abandono

Eles sós non se limpan.
Na actualidade,
malia que todos os
petróglifos prehistóricos
teñen a categoría de
monumentos nacionais,
a meirande parte deles
padecen un profundo
abandono. Estes da
Portela da Laxe, en
Viascón (CerdedoCotobade) transcorren
a súa existencia baixo
capas de follas e outros
restos de eucalipto.

Moi bonito o toxo
florido. Realmente
espectacular!
Pero se ardera,
os petróglifos da
Laxe das Rodas,
en San Xurxo de
Sacos (CerdedoCotobade), sufrirían
graves danos.
Afortunadamente,
despois de varios
anos de abandono,
no verán de 2021,
rozouse a vexetación
deste importante
conxunto rupestre.
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Aquí había un cervo. Aínda poden verse
escasos restos das súas patas.

A parte superior desta fermosa
cornamenta perdeuse para sempre.

A auga da choiva, que baixa sen control pola empinada ladeira, e mais aquela que xa agroma da rocha, levan tempo provocando
danos irreparables nalgunhas das importantes figuras do Nabal de Martiño. Bos exemplos son a desaparición completa dun cervo, a
parcial da cornamenta doutro e a afección dos cuartos traseiros dun terceiro, tal como amosan as imaxes.
A construción dunha gavia perimetral podería axudar a paliar este problema, por desgraza común a moitas outras rochas con
petróglifos. Podemos achacarlle esta inacción a razóns económicas ou ao desinterese das administracións e doutros axentes
responsables? Semella que máis ben é debido á falta de interese.
Estación rupestre do Nabal de Martiño. Área Arqueolóxica de Tourón (Pontecaldelas).

Os cuartos traseiros destoutro cervo
non tardarán en desaparecer. Obsérvense
as partes rebentadas da pedra, a piques
de desprenderse.
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Os incendios forestais
Os petróglifos que se amosan a continuación son unha
pequena representación dos moitos que están a padecer
todos os anos os efectos dos incendios forestais. Nas fotos
poden observarse ao detalle algunhas partes dos mesmos
que, por efecto da intensa calor, están a desprenderse en
placas chamadas tecnicamente termoclastos.
Se a contorna inmediata destas rochas con gravados se
mantivese limpa de vexetación, actuación doada e económica, tan lamentables perdas poderían evitarse. Esta é unha evidencia máis da absoluta falta de interese na toma de medidas
de protección por parte das persoas responsables da conservación destas valiosas mostras da nosa arte prehistórica.

Couto do Rapadoiro, en Fentáns
(Cerdedo-Cotobade). Móstrase o alto
grao de deterioro que pesentan os
gravados desta rocha; en detalle, unha
das patas traseiras do único cérvido
que se conserva, o protagonista dunha
posible escena de caza.
Foron necesarios tan só uns instantes de
calor abrasadora, aínda que repetidos en
diversos incendios, para que os varios
miles de anos de existencia desta figura
estean chegando ao seu fin.
Provoca tristura á vez que indignación
pensar que esta desfeita, coma
moitas das que padece a diario o noso
patrimonio arqueolóxico, podería evitarse
cun pequeno investimento económico e,
sobre todo, con boa vontade.

Petróglifos das
Teixiñas (Pazos
de Borbén).
Outro exemplo
de petróglifos aos
que lles afectaron
continuos lumes
que non puideron
soportar. Nas fotos
de aproximación
poden apreciarse
varias placas
en proceso de
separación e tamén
os espazos baleiros
que deixaron na
rocha outras xa
desaparecidas.
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As agresións
O pintado con xiz e o raiado con pedras
Aínda que non existe ningún estudo que determine o posible efecto nocivo do xiz nos petróglifos, esta práctica empregada no pasado pola maioría dos arqueólogos, está na actualidade terminantemente prohibida pola lei. A falta de xiz, o raiado
dos petróglifos con pedras é a última moda das agresións que
están a padecer estes monumentos da nosa prehistoria.

Labirinto de Mogor (Marín) cos seus sucos pintados con xiz e posiblemente tamén
raiados cunha pedra.

Posible escena de cópula.
Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre
(Campo Lameiro).

Outeiro dos Cogoludos 1.
Parque Arqueolóxico da Arte
Rupestre (Campo Lameiro).

Petróglifos fregados, a saber con que intención.
Laxe dos Cervos, en Fentáns (Cerdedo-Cotobade).
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A acción perniciosa dos pedreiros
Petróglifos parcialmente
desfeitos nos anos setenta do
século pasado.
Grupo 1 do Outeiro da Mina
(San Martiño de SalcedoPontevedra)

A espectacular Laxe das Rodas ou Lombo da Costa, en San Xurxo de Sacos (Cerdedo-Cotobade) presenta claras mostras de
extracción de pedra no pasado. Ignórase se as fraccións retiradas contaban con petróglifos, pois nalgúns casos os pedreiros
respectábanos.

Penedo con petróglifos no
lugar de Mourelle (parroquia
de Gargamala-Mondariz).
Semella que alguén se fartou
a extraer pedra del.
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Localizada nunha ladeira empinada ou caeira do monte Tomba, foi creada en 2009 para a
conservación e visita dos valiosos conxuntos rupestres que a integran. Dispón dun centro de
interpretación que, de maneira sorprendente, non se atopa nas inmediacións dos petróglifos, senón a considerable distancia, no centro da vila de Poio.
Na área resultan salientables dúas estacións: a Laxe das Lebres e a Pedra Grande de
Montecelo.

Espléndida vista da cidade de Pontevedra dende a Área Arqueolóxica da Caeira.
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A Laxe das Lebres
Trátase dun espectacular panel
no que se plasmaron fundamentalmente figuras de animais. Destacan máis de corenta cérvidos de
ambos os dous sexos entre os que
predominan os machos, que locen
poderosas cornamentas e frecuentemente, falo.
Ademais da presenza de dous
posibles xinetes, chama a atención
o que podería ser unha escena de
cópula e, sobre todo, a representación de dous cervos, macho e femia,
dispostos en simetría de espello.
Malia o seu nome, que fai referencia ás lebres, non se aprecia ningunha nos gravados. Moi probablemente fosen confundidas antano
cos cervos representados.

Detalle do conxunto de cérvidos
representados na parte central da rocha.

Cervos dispostos en simetría de espello, a
composición figurativa máis característica
dos petróglifos da Caeira.

A Laxe das Lebres. Visitantes contemplando as figuras.
Outras dúas figuras de cérvidos gravadas
na pedra.

Posibles escenas de cópula entre cérvidos e monta dun ser humano sobre
un cervo. Vémonos obrigados a mostralas en debuxo, pois o actual desgaste
das figuras dificulta a súa correcta visualización.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.
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A Pedra Grande de Montecelo
Situada a escasa distancia da anterior, esperta o
noso interese polos seus numerosos e complexos
deseños xeométricos, distribuídos de xeito aparentemente desordenado. Algúns deles aparecen entrelazados e adaptados ás protuberancias da rocha.
Por sorte, o estado de conservación destes dous
complexos rupestres, tanto da Laxe das Lebres,
como da Pedra Grande de Montecelo é bastante bo.

Detalle dunha das figuras gravadas aproveitando unha
pequena elevación existente na rocha.

A Pedra Grande de Montecelo.

Xeitosa combinación de círculos.

O denominado Grupo II, integrado por unha combinación circular e diversos
trazos, é veciño da Pedra Grande de Montecelo.

Outras vistas
desta valiosa
estación
rupestre.
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Vista do sector norte da área
arqueolóxica. En primeiro termo, o
denominado Outeiro da Forcadela.
Na foto da dereita, o petróglifo máis
salientable desta estación rupestre.

Esta zona, dunhas 15 ha de extensión, foi habilitada en 2007 para a preservación e contemplación dos seus valiosos petróglifos, distribuídos en cinco estacións: o Outeiro da Forcadela, o
Couto das Sombriñas, o Couto da Siribela, a Laxe das Cruces e o Nabal de Martiño. Polas súas
características estéticas e compositivas, as que máis interese espertan son as dúas últimas.

Edificio do centro
de interpretación.
No seu interior, os
visitantes reciben
nocións previas
para un mellor
coñecemento
dos petróglifos,
momentos antes
de iniciar o
percorrido pola área
arqueolóxica.
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Laxe das Cruces ou das Sombriñas
Sobre unha rocha de grandes dimensións, inclinada ao
sueste, atópase o conxunto de gravados rupestres prehistóricos que moitos autores, incluído o desta publicación,
consideran o máis espectacular e atractivo dos coñecidos
en Galicia. Consta de combinacións circulares e figuras de
cérvidos dotadas de grande orixinalidade. As primeiras,
de bo tamaño, aparecen unidas entre si ou mediante liñas
a pequenos círculos, cal satélites, provistos dunha cazoleta central. Resulta especialmente destacable a grande espiral situada no sector esquerdo da pedra, da que parten
trazos radiais que a poñen en relación con oito círculos
simples, dous deles provistos dun tríscele e unha esvástica respectivamente. Estes motivos gráficos son moi pouco frecuentes nos gravados galegos.
Os cérvidos, aparecen agrupados na parte inferior da
rocha, debaixo dos círculos. O de maior tamaño, equipado cunha magnífica cornamenta, presenta, xunto cos
dous exemplares máis pequenos que o preceden, o seu
corpo debuxado nun plano rebaixado, é dicir, baleirado
interiormente. Trátase dun deseño case único na nosa
arte rupestre.
Ignórase o motivo da denominación desta rocha como
Laxe das Cruces, pois non aparece ningunha destas figuras
gravadas na súa superficie.

Capítulo 4. Escenarios das idades de Cobre e de Bronce

Combinacións circulares asociadas entre si e unidas con
círculos, a modo de satélites.

Grupo de cérvidos en detalle. Obsérvese o corpo baleirado que
presentan algúns deles.

Cazoletas ou coviñas gravadas na parte alta da rocha.

A Laxe das Cruces é, con moita probabilidade, o taboleiro máis
estético da arte rupestre galega.
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Vistas xerais do Nabal de Martiño.
Para algúns especialistas, esta figura podería
representar a monta dun cervo por un ser humano.

Suposto cadro de
caza. A aparición
dunha figura
presuntamente
armada, técnica
e virilmente,
representada na
parte inferior do
panel, causa a
fuxida dun grupo
de cérvidos
en distintas
direccións.

Nabal de Martiño
Estación rupestre situada a uns 500 m en liña recta da
anterior, formada por unha rocha de gran tamaño fortemente inclinada e orientada ao suroeste.
Sobre a súa superficie foi gravada unha suposta escena de caza na que un grupo de cervos machos, dotados
dunha formidable cornamenta, semella fuxir da presenza dun ser humano que porta dous utensilios alongados,
quizais para seren arrebolados. Entre os cérvidos e o
posible cazador aparece unha estraña figura, case circular e provista de pequenas cazoletas aliñadas no seu
interior, que foi gravada aproveitando un avultamento
central e natural da rocha.
Outra representación digna de ser mencionada encontrámola na parte inferior dereita do panel. É a dun
cervo con trazos no seu lombo que, poderían corresponderse coa figura incompleta dun xinete. De ser certo
isto, estariamos ante unha peculiar escena de monta.
O estado de conservación no que se encontran ambas
as formacións rupestres, a Laxe das Cruces e o Nabal de
Martiño, é bastante bo. O Nabal de Martiño podería estar moito mellor se se desviasen as augas das chuvias
que pasan innecesariamente por ela.

A rocha atópase ao final dunha ladeira de acusada pendente e libre de vexetación.
Isto propicia que as augas das chuvias procedentes das partes altas do monte baixen
sen freo e atravesen a pedra erosionando aínda máis os gravados. As ditas augas
poderían desviarse sen dificultade mediante a construción dunha gabia perimetral
axeitada.
Haberá que seguir agardando!
(Ver «Vítimas da irresponsabilidade humana», páx. 98).

108

Escenarios da Prehistoria

Auga da Laxe
ou Pedra
das Procesións
Parroquia de Santa María de Vincios
(concello de Gondomar)
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Interesantísimo conxunto de petróglifos gravados sobre un penedo duns 17 m de longo por 8 m
de ancho, orientado ao sur e sito na ladeira oriental do monte Galiñeiro.
Na súa superficie inclinada aparece a representación de vinte e seis armas de gran tamaño
–moito máis do real— dispostas de xeito ordenado coma se dun desfile se tratase, de aí a súa
segunda denominación de Pedra das Procesións. En total aprécianse once puñais, seis alabardas,
oito escudos, que para algúns investigadores poden ser carros vistos dende arriba, e unha espada de dous metros e medio de longo. Estes petróglifos, na época na que foron feitos e sempre
que a vexetación non o impedise, conformarían un panel que podería visualizarse dende lonxe,
«publicitando» talvez o poder dalgúns membros da comunidade e evidenciando a desigualdade
social existente naqueles momentos.
Así mesmo, resulta posible tamén que este conxunto de armas, propio dos primeiros tempos
da metalurxia atlántica, constituíse o enxoval do guerreiro durante a transición entre o III e o II
milenio a. C.
Afortunadamente, o seu estado de conservación é bastante bo.
O cumio do pedrento monte do Galiñeiro, preto de onde se atopa a Auga da Laxe.
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Vista xeral do complexo rupestre. Trátase da rocha panoplia(11) de meirande tamaño
e con maior variedade de figuras de armas que se coñece en Galicia.

Espada de gran tamaño xunto con outras figuras.

Alabarda e posibles escudos.

Representación gráfica dos gravados que aparecen na gran rocha.
O diferente grosor dos trazos indica o maior ou menor grao de visibilidade das figuras na actualidade.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.

(11) Colección de armas dispostas de xeito ordenado nun taboleiro, normalmente con forma de escudo,
ou nunha parede.
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Campo de Cuñas
Parroquia de Santa Baia
(concello de Pontecaldelas)
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Vista do xacemento ás poucas semanas da súa inauguración.
Non houbo que agardar moito para que a corda delimitadora deste espazo desaparecera en estrañas circunstancias.

Nunha das laxes existentes neste enclave aparece gravado
un desproporcionado cervo, dos de maior tamaño coñecidos en
Galicia, provisto dunha estupenda cornamenta e ao que se lle
aprecian tres frechas ou lanzas cravadas no lombo. Ao seu carón
descubriuse non hai moito, a figura moi erosionada e de difícil
visualización dun cazador que porta un posible arco. A representación incompleta doutro cuadrúpede, trazos diversos e unha
inscrición moderna co ano 1850, completan este interesante
conxunto rupestre.
A principios do ano 2015 o Concello de Pontecaldelas e mais
a Deputación de Pontevedra acondicionaron o xacemento para
a súa conservación e visita, delimitándoo e instalando paneis
informativos.
O seu estado de conservación é regular.
Aínda que para varios autores estes petróglifos do Campo
de Cuñas carecen de protección e tan só aparecen catalogados,
concretamente no catálogo da Xunta e nos dos sucesivos PXOM,
o certo é que dende o ano 2016, coma o resto dos gravados
rupestres prehistóricos galegos, dispoñen da máxima consideración prevista nas leis, a de Ben de Interese Cultural (BIC).
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Hai tempo, este cervo e as figuras que o acompañan salváronse milagrosamente da acción duns pedreiros que xa tiñan feito un burato na rocha
para introducir o material explosivo e voala. Por desgraza, rochas veciñas
con gravados prehistóricos non gozaron da mesma sorte.

A chamada Pedra do Cervo exhibe o petróglifo máis sobresaínte do Campo de Cuñas.
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Debuxo do Gran Cervo e do posible arqueiro. Os trazos
menos contrastados correspóndense coas seccións
máis erosionadas e, por conseguinte, menos visibles das
figuras.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.

Outra imaxe do Gran Cervo de Cuñas, un dos máis grandes descubertos ata agora en Galicia.
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Grandes combinacións
circulares do monte Tetón
Parroquia de Santa María de Tebra (concello de Tomiño)
O Ecoparque Arqueolóxico do Monte Tetón foi creado en 2007 polo
Concello de Tomiño en colaboración coa Comunidade de Montes de Santa
María de Tebra. O seu principal atractivo son dúas combinacións circulares de excepcional tamaño, situadas nas agrupacións rochosas das Portaxes e do Real Seco.

Xigantesca combinación de círculos do Real Seco, polo momento, a de maior tamaño
coñecida en Europa. Os seus supostos 4.000 anos de existencia pasáronlle factura, pois
desgastárona tanto que apenas resulta perceptible.

O Real Seco
Nesta estación rupestre, integrada por unha gran rocha predominantemente plana, aparece gravada a máis grande combinación circular
coñecida en Europa. Supera os 3 m de diámetro e está formada por varios
aneis incompletos.
Lamentablemente, o seu estado de conservación é moi deficiente, xa
que presenta un elevado grao de desgaste erosivo. Este factor obriga a
quen observa a contar cunhas excelentes condicións de luz rasante, para
unha sempre reducida visualización do gravado.

Atardecer no Real Seco.
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As Portaxes
Con este nome desígnase a segunda maior superficie con petróglifos da provincia de Pontevedra, despois da Pedra do Barón en Forzáns (Pontecaldelas).
Atópase a uns 300 m en liña recta do Real Seco. Ocupa a meirande parte dun penedo de
gran tamaño orientado ao leste e visiblemente fragmentado en seccións pola presenza de
fendas ou diáclases.

Penedo das Portaxes, o segundo panel con gravados prehistóricos máis grande da provincia pontevedresa.

Capítulo 4. Escenarios das idades de Cobre e de Bronce

Na súa parte máis alta, aproveitando unha elevación da masa granítica, foi gravada a
segunda combinación circular coñecida máis grande do continente europeo, formada por 18
círculos e cun diámetro de case metro e medio. No resto da rocha representáronse máis dun
centenar de figuras, dende as moi comúns na nosa arte rupestre, como é o caso dos círculos
ou as cazoletas, ata outras menos frecuentes como son os cadrados con recantos redondeados, un puñal de antenas, un cuadrúpede cun suposto xinete, cánidos que rodean un cérvido
e varias pías rectangulares de pequeno tamaño, tamen chamadas muíños naviculares. É moi
posible que nestes últimos se moeran determinados produtos, algúns quizais con propiedades psicótropas, que alterarían o estado psíquico das persoas e facilitarían a súa entrada en
transo.

Pedra do Barón (Pontecaldelas).
Cunha superficie superior aos 250 m2 é, que se saiba, o panel con petróglifos de maior tamaño da nosa provincia e dos
máis grandes do noroeste ibérico. Orixinariamente debeu ser aínda máis voluminoso, antes de verse afectado polo traballo
destrutivo dos pedreiros.

114

Escenarios da Prehistoria

Son moitos os especialistas que ven unha certa orde
na disposición desta multiplicidade de figuras, feito
pouco habitual na maioría dos paneis galegos con petróglifos. O público común, non obstante, terá dificultades para distinguilas do resto da pedra debido ao seu
pronunciado desgaste.
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Combinación circular das Portaxes, polo momento a segunda máis
grande de Europa. A súa posición no punto máis alto da rocha, xunto
co bo estado de conservación que presenta, fan dela un petróglifo moi
sobranceiro.
Cóntase que foi descuberta a mediados do século pasado por un cura
mentres paseaba pola zona.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro
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Laxe das Rodas

Parroquia de San Xurxo de Sacos (concello de Cerdedo-Cotobade)
Vista xeral da rocha co seu vello
e deteriorado valado perimetral,
o gran protector dos petróglifos
ante o lume forestal.

É unha gran rocha, cunha lixeira inclinación ao suroeste e sita na metade da ladeira sobre un meandro do río Lérez. Forma parte da estación
rupestre do Outeiro do Lombo da Costa, composta por ducias de pedras
con petróglifos.

As numerosas combinacións circulares ou
rodas distribuídas pola superficie da rocha e
responsables do seu nome, confírenlle a este
complexo grande espectacularidade.
Como na Pedra dos Mouros (Mogor-Marín) e na
de Campo Redondo (Gargamala-Mondariz), varias
destas combinacións alíñanse co sol durante o
solpor nos equinoccios actuais. Estaremos, pois,
diante doutro posible calendario astronómico de
época prehistórica?

116

Escenarios da Prehistoria

A súa superficie aparece ateigada de gravados, entre os que destaca unha cincuentena de combinacións
circulares de variados tipos e tamaños. Predominan as
de grandes dimensións, provistas na súa maioría dunha
cazoleta central e varios radios; moitas delas aparecen
entrelazadas mediante liñas de diferente lonxitude.
Na periferia da rocha, rodeando as ditas combinacións, foron representados cérvidos de pequeno tamaño, algúns claramente asociados a círculos e mesmo integrados neles. Esta disposición circundante de figuras
de animais distribuídas arredor dos grupos xeométricos
centrais é bastante habitual na nosa arte rupestre.
Malia o seu extremado e inaceptable abandono, o
estado de conservación desta sensacional estación rupestre é relativamente bo, mercé á excelente calidade
do granito que a integra.
Nos anos 70 foi dotada dun muro perimétrico de pedra provisto dun valado metálico. Esta obra é a única
actuación proteccionista efectuada ata o momento no
complexo por responsables institucionais. Fixo que o
lume dos incendios forestais, que castigan periodicamente a zona, non se achegara á rocha, impedindo que
se quentase ou rebentase a súa superficie. Así, mediante unha sinxela e económica instalación, evitouse a destrución dos gravados.
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Exemplos de combinacións circulares con cazoleta central e radios, deseño reiterativo nesta estación rupestre de Cerdedo-Cotobade.

Algunhas das figuras de animais gravadas no contorno da rocha. A da dereita, probablemente un cabalo polo seu longo rabo, presenta trazos circulares asociados aos seus
cuartos traseiros.
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O Ramallal 3

Parroquia de Santiago de Morillas (concello de Campo Lameiro)
Pequena pero guerreira. É así como debemos denominar esta estación rupestre composta tan só por unha
rocha orientada ao poñente. Pequena, polo seu reducido tamaño e guerreira pola relevancia dos petróglifos que
se gravaron nela. As representacións consisten nunha figura rectangular con asas, que podería corresponderse
cun escudo, varias cazoletas espalladas e, o máis senlleiro, son once representacións de puñais ou espadas
curtas. Estas imitan con maior ou menor fidelidade modelos de armas que existiron durante as idades de Cobre
e de Bronce, épocas da suposta gravación deste tipo de insculturas. Neste caso, as armas aparecen dispostas
de xeito imbricado e con diferente orientación: seis delas teñen as súas follas dirixidas cara arriba e o resto, no
sentido contrario. Determinados especialistas defenden que, tras seren examinadas meticulosamente, todo
parece indicar que foron gravadas en diferentes momentos e as máis antigas serían as dirixidas cara abaixo.
Estas teñen follas longas e estreitas xunto con empuñaduras nas que se diferencia claramente o mango do
pomo. Co tempo, aproveitando os espazos mortos que quedaron entre elas, gravaríanse outras novas, que compartirían fíos coas anteriores. As máis recentes, dotadas de follas igualmente triangulares pero máis anchas e
curtas, presentan os pomos dos mangos máis grandes e menos diferenciados.
O Ramallal 3 atópase en bo estado de conservación. O seu afastamento de núcleos de poboación, estradas e
pistas de intenso tránsito humano, ademais do seu complicado acceso a través de matogueiras espiñentas, son
factores que facilitan a súa preservación.

O Ramallal 3,
con moita probabilidade é a rocha panoplia máis feita das coñecidas na nosa terra.
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Detalle das armas, a maioría delas
gravadas con moita precisión.

Nesta ilustración amósanse todos
os elementos que compoñen O
Ramallal 3: puñais ou espadas
curtas, cazoletas e un posible
escudo.
Non obstante, algúns deles son
pouco detectables á vista.
Autor: Federico de la Peña
Barreiro.

Puñais de cobre dos denominados de espigo, representados en varias figuras
deste complexo rupestre. Foron atopados nas escavacións da Cista de Atios
(O Porriño), e consérvanse no Museo da Municipal de Vigo «Quiñones de León».
O espigo ou lingüeta inferior destas armas iría introducida nunha empuñadura
que, talvez non se conserva por estar feita con materiais perecedoiros, quizais
madeira ou óso.

Os dous modelos de
armas representados no
Ramallal 3. Diferenzas
entre as súas follas e
empuñaduras.
Ilustración: Federico de la
Peña Barreiro.
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Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre
de Campo Lameiro

Parroquia de Santa María de Moimenta (concello de Campo Lameiro)
Inaugurado en xullo de 2011, é o primeiro parque arqueolóxico que se creou
en Galicia. A súa extensión ronda as 22 ha, o equivalente a uns 30 campos de
fútbol. Conta cun edificio de gran tamaño dedicado a centro de interpretación e documentación, cunha réplica dun pequeno poboado de comezos da
Idade de Bronce (hai uns 4.000 anos) e oito estacións rupestres nas que se
distribúen un centenar de rochas con petróglifos, son: a Laxe da Forneiriña, a
Laxe dos Carballos, o Outeiro dos Cogoludos I e II, o Outeiro das Ventaniñas,
o Outeiro da Pedra Furada, a Fonte da Pena Furada e a Laxe dos Cabalos.
Sen menosprezar as demais, destacan pola súa espectacularidade a Laxe
dos Carballos e o Outeiro dos Cogoludos I.

O centro de interpretación e documentación do parque.
Recreación dun poboado da Idade de Bronce.
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Laxe dos Carballos
Esta rocha, de mediano tamaño e
inclinada ao sueste, atópase practicamente chea de figuras de cuadrúpedes, de dimensións e aparencia diferentes, que semellan ascender polo
terreo seguindo a mesma dirección.
Varios destes animais son cervos
machos, representados cunha cornamenta moi ramificada e falo. Entre eles destaca o gran cervo central
que presenta seis lanzas ou frechas
cravadas no seu lombo, unha especie
de colar no pescozo e algúns detalles anatómicos característicos como
a boca aparentemente sorrinte, os
ollos dispostos en paralelo, orellas e
pezuños. Completan o panel diversas
figuras xeométricas, en particular varias combinacións circulares e grupos
de cazoletas aliñadas.
Agás o gran cervo central, un par
deles máis pequenos, as cazoletas e
algunhas combinacións circulares, o
resto das figuras existentes na laxe
padecen un acusado desgaste.

Grupo de cazoletas gravadas na parte superior da rocha. Semellan a pisada dun
mamífero.
Combinacións de círculos.

Vista xeral da estación rupestre.
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Cervos de pequeno e
mediano tamaño aínda
visibles.

O Gran Cervo da Laxe dos Carballos.
Polo seu porte maxestoso e as súas grandes e elaboradas cornamentas, o cervo debeu ser un dos animais máis prezados polos grupos humanos que practicaron a caza como
medio de subsistencia ou como actividade de prestixio. Tradicionalmente vinculouse co sol e a morte, e considerábase portador das almas dos mortos cara ao outro mundo.
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Outeiro dos Cogoludos I
Rocha de gran tamaño, alongada e
orientada ao sur.
Nela representáronse figuras de
cervos e numerosas combinacións de
círculos. Das primeiras, destaca un
grupo situado na parte esquerda da
pedra, formado por tres exemplares
que semellan estar correndo; dous
deles presentan boa cornamenta.
As combinacións circulares ocupan
a zona central do panel, a máis visible.
Son moi complexas e únense, mediante liñas, a círculos simples. Por sorte,
atópanse nun estado de conservación
moi bo, cos sucos aínda ben profundos.

Vistas xerais da gran rocha coas súas combinacións circulares de complicado deseño.
A esta figura dunha
posible cerva,
algún desalmado
esculpiulle un
pescozo e unha
cabeza novos.

Os tres cérvidos
gravados no sector
esquerdo da
rocha. Para moitos
especialistas foron
representados en
movemento.

Detalle de dúas
combinacións.
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Nunha pequena rocha situada á dereita desta gran
laxe foi representada unha escena de monta que na actualidade resulta pouco perceptible. Compóñena dúas
figuras de cabalos cos seus correspondentes xinetes e
o deseño incompleto dun terceiro équido.
Laxe dos Carballos e Outeiro dos Cogoludos I, coma
o resto dos complexos existentes no parque, gozan da
declaración de Ben de Interese Cultural (BIC), con categoría de zona arqueolóxica.
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Na veciñanza do Outeiro dos Cogoludos I e da Laxe dos Carballos, pero máis
próxima a esta última, encóntrase a Laxe da Forneiriña. Nela consérvanse
numerosas cazoletas, varios deseños rectangulares cunha cruz inscrita e a
posible representación dunha cerva de bo tamaño e desprovista de cabeza, que
parece acubillar dúas crías. Esta figura sufriu no pasado unha grave agresión
por parte dun vándalo afeccionado á cantaría, que lle modificou os cadrís.

Escena de monta e
debuxo das figuras que a
compoñen.
Ilustración: Federico de la
Peña Barreiro.
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Pedra das Ferraduras

Parroquia de San Xurxo de Sacos (concello de Cerdedo-Cotobade)
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Vista xeral da rocha. Pódese observar a famosa
escena de caza protagonizada por seres
humanos e cérvidos. Considerada das mellores
representacións cinexéticas de Galicia, o seu
estado de conservación non é bo.

Estamos, moi probablemente, ante a rocha galega con maior variedade
de gravados prehistóricos.
Na súa parte superior, plana, aparecen unha atípica combinación circular e numerosas pegadas dun cuadrúpede, posiblemente un cérvido, tan
extraordinariamente ben feitas que semella que o animal as deixou ao camiñar pola pedra.
Na zona inclinada, orientada ó suroeste, foi representada unha das escenas de caza máis prodixiosas do grupo galaico de arte rupestre. Protagonízana varios cervos feridos e homes que portan armas. Segundo algúns
investigadores, está dirixida ou presidida por un personaxe que ocupa a
parte central do panel e que leva un escudo circular nunha man e noutra
unha espada totalmente desproporcionada para o seu tamaño. Aparecen,
ademais, catro figuras estreitas que foron interpretadas como posibles
ídolos-cilindro e un puñal.
Malia o seu nome, non se aprecia ningunha ferradura gravada.
O estado de conservación dos petróglifos da Pedra das Ferraduras é entre mediocre e malo. A rocha sufriu graves agresións no pasado: dende o
raiado e pintado das súas figuras con xiz, ata o fretado das mesmas con cepillo de arames e a súa limpeza con lixivia. Isto último fixérono, paradoxalmente, varios membros dun colectivo arqueolóxico francés. Ademais, foi
pedra de escorregar pola que se deixaban esvarar os rapaces. Este feito
contribuíu ao maior desgaste dalgúns dos seus gravados.
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O sector central. Nótese a
banda vertical claramente
puída que atravesa varias
figuras, testemuño das
innumerables escorregaduras
que, en tempos xa lonxanos,
deberon servirlles de
divertimento a rapaces e
rapazas nesta rocha-tobogán.

De novo, o sector central e
agora tamén o esquerdo da
pedra.
Zona superior da rocha, coa súa peculiar combinación circular e parte das pegadas de
pezuños dun cuadrúpede.

Individuo (apenas visible) que porta un escudo
circular e unha espada de gran tamaño como
posible exhibición do seu poder. Esta figura é,
sen dúbida, a máis representativa do complexo
rupestre. Ao seu carón pódese apreciar o
gravado dun puñal.

Detalle dos pezuños.
Cervo e posible ídolo-cilindro.

Partes anterior
e posterior dun
ídolo-cilindro.
Ilustración:
Federico de la
Peña Barreiro.

126

Escenarios da Prehistoria

Pedra das Serpes

Parroquia de San Miguel de Valga (concello de Valga)
Atópase no monte dos Salgueiros, no lugar coñecido como
o Penouco de Campo Redondo.
«Campo Redondo, Campo Redondo, onde culebras e serpes
non teñen sono»
(José Piñeiro Ares, 1979).
A denominada tamén Eira dos Mouros, consiste nunha
rocha de bo tamaño, fortemente inclinada e orientada ao
suroeste.
Con respecto aos petróglifos gravados nela, destacan varios círculos concéntricos, espirais e liñas en zigzag que poderían representar serpes. Observadas con luz rasante, mesmo
algunhas persoas parecen adiviñarlles a cabeza.
As figuras de serpes son moi escasas nos petróglifos galegos. Segundo a maioría dos investigadores estarían vinculadas á fecundidade e gozarían de facultades medicinais. En
moitas lendas encárganse de custodiar os tesouros.
O estado de conservación deste complexo rupestre é bo.
Con todo, parte da pedra foi destruída no pasado por traballos de cantaría tradicional, o que provocou a desaparición de
varios gravados.
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Vista xeral da rocha.
Nótese como a súa
parte central dereita
sucumbiu ao traballo
dos pedreiros.

As liñas ondulantes poderían
simbolizar serpes que
ascenden pola rocha, de
aí o nome deste complexo
rupestre.

Extraordinarias combinacións circulares presentes na pedra. Como
se pode comprobar, aínda están provistas duns anchos e profundos
sucos.
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Petróglifos
de Gargamala
Parroquia de Santa María de Gargamala
(concello de Mondariz)

Son dezaoito os grupos rupestres coñecidos nesta zona, formados por
varias rochas con gravados tanto prehistóricos como modernos, é dicir, da
época histórica. Estes últimos resultan moi abondosos, cobren a totalidade de varias laxes e están constituídos por elementos cruciformes, reticulados e posibles figuras de béstas.
Dos prehistóricos, resultan moi atractivos visualmente o de Campo Redondo e algúns dos do conxunto dos Rochos.
Malia ser vítimas no pasado de múltiples agresións, como extraccións
de pedra polos pedreiros, incendios forestais, pintado con xiz, fregado con
lixivia e o paso sobre eles de maquinaria agrícola pesada, afortunadamente a maioría consérvase en bastante boas condicións.
No seu repertorio temático bótanse de menos as figuras de cérvidos.

A paisaxe de Gargamala reúne características
óptimas para a presenza de petróglifos. En
primeiro termo, a chamada Laxe de Esperón,
cuxa superficie aparece ateigada de insculturas
da época histórica.

Algúns dos gravados feitos na época histórica,
en detalle.

128

Escenarios da Prehistoria

Capítulo 4. Escenarios das idades de Cobre e de Bronce

Campo Redondo
Rocha plana de mediano tamaño situada a ras do chan, nunha paraxe onde predomina o
monte raso. A súa superficie, de gran espectacularidade estética, móstrase repleta de motivos xeométricos moi variados, entre os que destacan combinacións circulares de diferente
tamaño e algunha espiral. Adoitan presentarse unidas por liñas e gravadas, ás veces, sobre
determinadas protuberancias naturais da pedra. Resulta salientable, en concreto, unha combinación de bo tamaño engalanada con numerosas cazoletas aliñadas no seu interior.
Algún círculo sinxelo, diversos trazos soltos e unha representación de aspecto serpentiforme, completan o conxunto de petróglifos desta laxe.
Durante os equinoccios actuais demostrouse que varias das combinacións de círculos insculpidas na rocha se aliñan coa posta do sol, do mesmo xeito que sucede noutros conxuntos
rupestres como a Laxe das Rodas en San Xurxo de Sacos (Cerdedo-Cotobade) ou a Pedra dos
Mouros en Mogor (Marín). O feito en cuestión permitiulles a algúns investigadores suxerir a
posibilidade de que este complexo rupestre de Campo Redondo, desempeñase tamén a función de calendario solar prehistórico para predicir a chegada das estacións do ano e outros
acontecementos.

Vista xeral da laxe.

Algunhas das magníficas
combinacións circulares
gravadas na rocha. Destaca, pola
súa singularidade, a decorada
cun peculiar punteado interior.
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O Campado 1
Intégrano varios círculos complexos, con diferente tamaño e número
de círculos interiores, que aparecen unidos entre si mediante liñas. Foron
gravados sobre unha laxe de medianas dimensións.
Campo Redondo e O Campado 1
Malia a problemática que comentamos ao principio, atópanse en bo estado de conservación. Do mesmo xeito que todos os petróglifos, posúen a
categoría de Ben de Interese Cultural (BIC).

Parte das combinacións de
petróglifos que compoñen este
conxunto rupestre.
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Outros petróglifos destacados
de Gargamala
As seguintes fotografías foron feitas poucas semanas despois dos incendios
que devastaron esta zona en outubro de 2018.
Pódese comprobar como as figuras, ao igual que as mostradas anteriormente, se
axustan a un patrón ou estilo local: o modelo «Gargamala».

Neste apocalíptico estado quedou a Área
Arqueolóxica de Gargamala tras verse afectada
polo lume forestal. Aprécianse a vexetación
queimada e as pedras moi danadas.

Igual cá mítica ave Fénix, en Gargamala,
o toxo non tarda en rexurdir de entre as
súas propias cinzas.
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O Campado 2
Conxunto rupestre no que destaca
unha rocha de mediano tamaño que
contén, sobre todo, combinacións circulares e cazoletas. Próxima a ela hai
unha gran laxe inclinada na que foron
gravadas dúas figuras enigmáticas, posiblemente modernas.

O Campado 3
Trátase dunha gran rocha na que
aparecen combinacións circulares de
distintos tamaños, liñas, cazoletas e
mesmo algún gravado moderno. Son
figuras que se manteñen en bo estado
de conservación.
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O Campado 9
Repartidas por varias rochas, visiblemente moi afectadas polos últimos lumes, hai combinacións de elementos circulares e outros motivos aínda bastante ben conservados.
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Os Rochos 1
Zona 1
Estes petróglifos descubríronse despois dos incendios de 2018, que lles afectaron moi pouco ou nada ao
estaren enterrados. Por este
motivo, o seu estado de conservación é moi bo.

Os Rochos 4
Conxunto de rochas no que tan só se localizou, polo momento, unha combinación circular de bo tamaño e moi ben
conservada.
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Petróglifos
de Mogor

Parroquia de San Xurxo de Mogor
(concello de Marín)

Capítulo 4. Escenarios das idades de Cobre e de Bronce

Edificio do centro
de interpretación da
área arqueolóxica,
onde se instrúe
a xente para a
posterior visita aos
petróglifos.

A Área Arqueolóxica de Mogor está situada entre
unha barriada mariñeira e a praia, ambas as dúas
co mesmo nome.

As dúas estacións rupestres máis significativas deste concello localízanse na súa área arqueolóxica, acondicionada en 2009 para protexer
os valiosos conxuntos de petróglifos e facilitar o achegamento dos visitantes. Son as denominadas Pedra do Labirinto e Pedra dos Mouros.
Pedra do Labirinto
Nesta rocha, coñecida no pasado como Pedra da Moura Encantada,
atópase representado o labirinto de sete voltas máis grande e famoso
dos coñecidos en Galicia. Presenta unha cazoleta central e, na súa parte
superior, un estraño deseño a base de liñas curvas que algúns prehistoriadores interpretan como a súa entrada. Acompáñano varios círculos,
cazoletas e trazos con probable vinculación funcional con el.
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Detalle do labirinto de Mogor. Para
os especialistas, este petróglifo,
testemuña que hai uns 4.000 anos xa
existían conexións entre o noso pobo e
outros semellantes europeos.

Ao igual que sucede no xacemento de
Camposancos (A Guarda), aquí en Mogor
tamén medra a invasora pero fermosa
Arctotheca caléndula.

A Pedra do Labirinto e
parte dos seus arredores,
loxicamente moi diferentes
aos da época que viron
nacer este petróglifo.

Tradicionalmente o labirinto foi considerado un motivo de orixe mediterránea que xurdiría
a finais da Idade de Bronce e se mantería durante a de Ferro. Non obstante, semella que os
primeiros labirintos se fixeron en Europa nun momento anterior, como testemuñan os exemplos de Ausevik (Noruega), cunha antigüidade de máis de 6.000 anos e algún de Valcamonica (Italia), creado hai uns 4.500 anos. Este de Mogor, segundo os investigadores, podería ser
algo máis recente, o que revela que cando foi gravado xa existían contactos culturais e quizais
doutra índole entre os nosos devanceiros e determinados pobos do continente europeo. Estas
relacións co exterior estableceríanse fundamentalmente pola vía marítima.
Sorprende que, malia ser un dos petróglifos galegos máis agredidos polo vandalismo, o seu
estado de conservación é relativamente bo. Esta excepcionalidade débese, en gran medida, á
calidade da rocha granítica na que foi gravado, de gran fino pero duro.
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Pedra dos Mouros
Está situada uns 50 m ao sueste da Pedra do Labirinto. Presenta a súa
superficie chea de combinacións de círculos moi visibles, en concreto 26,
provistas a maioría dunha cazoleta central e unidas entre si por liñas de
diferente lonxitude. A canda elas, aparecen varios círculos sinxelos, dúas
figuras pseudolabirínticas, multitude de cazoletas e a representación moi
desgastada dun cervo.
Algúns investigadores coinciden en atribuírlle funcións astronómicas a
este grupo de petróglifos, en particular a de compoñer un calendario solar
que determinaría os equinoccios e os solsticios do ano. De ser certo isto,
os nosos devanceiros poderían prognosticar a chegada das estacións favorables para o desempeño de determinadas tarefas, como as agrícolas e
gandeiras, así como a proximidade do cru inverno, que obrigaría á parcial
inactividade laboral e ao recollemento.
Do mesmo xeito cá Pedra do Labirinto, o estado de conservación deste
conxunto rupestre é bo.
A Pedra dos Mouros,
posible calendario solar da
época prehistórica. Ao
fondo, parte da barriada
de Mogor.

Imaxes xerais e
detalle dalgunhas
combinacións
circulares que se
conservan nesta
espectacular
estación rupestre.

A Área Arqueolóxica de Mogor conta
tamén coa estación denominada Os
Campiños. Formada por unha soa
rocha, nela foi gravado un labirinto
que apenas resulta perceptible. Só
se se dispón dunha iluminación
axeitada, como neste caso, pode
realzarse o seu escaso volume.
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Petróglifos
de San Xián

Parroquia de San Xián (concello de Marín)
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Dos numerosos conxuntos de petróglifos espallados polos montes desta parroquia, merecen especial atención tres deles: os grupos 1 de Pornedo, o da Chan da Lagoa e o 3 de Champás.
Na zona resultan frecuentes os gravados modernos do marinense Pepito Meijón, nalgúns
casos efectuados na mesma rocha cós prehistóricos, incluso sobre eles, provocando un deterioro irreversible no patrimonio arqueolóxico.

Espléndida vista
da vila de Marín
e parte da súa
contorna dende
o miradoiro do
monte Pornedo,
próximo aos
petróglifos do
seu mesmo
nome.
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Grupo 1 de Pornedo
Os petróglifos que constitúen este conxunto foron gravados sobre unha rocha plana de mediano tamaño, con leve pendente orientada
ao sur. Consisten en varias combinacións de círculos, trazos de distinta lonxitude e nas representacións dun puñal e dunha espada curta
pouco detectables á vista. Preto deles hai varios deseños de Pepito Meijón e evidencias dunha antiga actividade canteira.

Petróglifos do Grupo 1 de Pornedo.
Localización e detalle.

Dous exemplos dos numerosos
gravados de Pepito Meijón próximos ao
Grupo 1.
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Grupo 1 da Chan da Lagoa
Coñécese popularmente co nome do «Ciclista», debido a que parte dos gravados que
o integran, concretamente unha combinación
circular e unha espiral, ambas as dúas con cazoleta central e unidas por liñas, lembran a
figura dunha persoa nunha bicicleta.
Estivo a piques de desaparecer hai tempo
por labores de extracción de pedra, mesmo
da propia rocha que o acolle e, máis recentemente, pola construción da variante de
Marín.

O petróglifo
alcumado
«O Ciclista».

Ocaso na
Chan da
Lagoa.
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Champás 3
A posible historia da árbore retorta
Nesta estación rupestre debeu acontecer hai tempo
e durante varios anos, un feito insólito. Os seus protagonistas serían os tres elementos que vemos nas fotos
1 e 2: o piñeiro contrafeito, a pedra central e a laxe da
dereita onde se atopan os petróglifos. Comecemos por
estes últimos: os únicos gravados que presentan un razoable estado de conservación son dúas combinacións
circulares de escaso tamaño que se fixeron na zona alta
e esquerda da laxe. As demais figuras, outros conxuntos de círculos e varios cervos, debido ao seu alto grao
de desgaste, apenas resultan visibles. Sorprendentemente, as ditas combinacións circulares están situadas debaixo dunha pequena parte da rocha central
que actúa a modo de marquesiña natural e contribúe a
protexelas dos axentes erosivos, de aí a súa aceptable
conservación (fotos 3 e 4).
Pero... se o pensamos ben, é imposible que esta rocha estivera nesta posición cando se fixeron os gravados, pois a persoa autora dos mesmos, non tería espazo
suficiente para traballar. Que pasou entón? A resposta,
especulando un pouco, podería estar no piñeiro acompañante. Este debeu nacer moi arrimado á citada rocha
ou incluso embaixo, cando esta aínda non estaba erguida, senón deitada no chan. O piñón do que medrou
para se converter en árbore, puido levalo ata alí o vento ou ser agochado por algún animal —paxaro, esquío,
rato...— a xeito de despensa, para posibles épocas de
escaseza de alimento.
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Foto 2

Foto 1

Foto 3
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Sexa coma for, a árbore, ao crecer e sobre todo engrosar o seu tronco, foi
levantando moi lentamente a pedra á vez que a ía empurrando e desprazando cara á laxe dos petróglifos ata poñela, co paso do tempo, totalmente
en vertical como a vemos na actualidade. En consecuencia, unha pequena
parte desta rocha que se moveu, quedaría sobre as citadas combinacións
de círculos, protexéndoas e sen chegar a ocultalas.
De ser certa esta hipótese, o noso piñeiro protagonista tería un mérito
extraordinario. Suporía todo un exemplo de loita pola supervivencia malia as adversidades, aínda que neste caso, á conta de deformar as partes
baixas do seu corpo(12).
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Foto 4

O temido polígono industrial
Tras unha longa e teimuda loita protagonizada polos integrantes do colectivo veciñal marinense Defende
o Monte Pituco, o 29 de novembro de 2017, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenoulle á Xunta de
Galicia a retirada dos plans de construción dun polígono industrial nos terreos do dito monte, xa que isto lle
afectaría gravemente aos seus valores medioambientais, paisaxísticos e arqueolóxicos.
Queremos expresarlles a nosa máis sincera felicitación e gratitude a estes protectores da nosa riqueza
patrimonial polos éxitos acadados. É un ben feito para todos!

(12) Para máis infortunio, os fortes ventos invernais están a provocar o seu escoramento cara o leste e o levantamento
dalgunhas das súas raíces. Agardemos que continúe resistindo os temporais e, chegado o caso, logre esquivar os seus
peores inimigos, o lume e a motoserra.
O autor desta publicación debe confesar que, dada a súa vocación como naturalista, tanto a este piñeiro retorto coma
aos petróglifos que o acompañan, dálles unha importancia similar.
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Outros petróglifos destacados de San Xián
Estación rupestre de Champás
Neste lugar, ademais do descrito Champás 3, aparecen dous conxuntos de gravados prehistóricos moi significativos.

Champás 1
Grupo chamado popularmente «A silla» por mor dunha formación rochosa que recorda unha cadeira e onde
unha persoa pode sentar con certa comodidade. Distribuídas por varias pedras hai combinacións circulares de
tamaño medio que, nalgúns casos, como as que figuran na fotografía, aparecen entrelazadas mediante liñas.
Sorprende que, malia ser un espazo arqueolóxico protexido, non se cortaran aínda os eucaliptos perniciosos para as rochas e os petróglifos.

Champás 2
Na actualidade, neste grupo tan só resulta visible unha combinación circular de bo tamaño, pero bastante
desgastada, existente no cumio dunha pedra singular. De haber máis petróglifos no lugar, o principal factor que
impide detectalos é a densa vexetación na que están sumidas as pedras.
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Estación rupestre da
Carrasca
Destacan os grupos de petróglifos coñecidos como
A Carrasca 1 e A Carrasca 2.

A Carrasca 1
Interesante enclave arqueolóxico formado por varias
rochas nas que foron gravadas combinacións circulares
e cazoletas. Débelle o seu nome, moi posiblemente, á
carrasca, un tipo de breixo moi abondoso na zona e que
aparece representado nas fotografías.
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A Carrasca 3
Pequeno grupo rupestre formado por unha laxe na que se conservan unha combinación circular, cazoletas fundamentalmente pequenas e liñas de diferente lonxitude. Estas figuras son
unha mostra dos moitos petróglifos que, por desgraza, dormen habitualmente ocultos baixo unha
densa capa de follas e demais restos das árbores circundantes, neste caso eucaliptos.
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Porteliña da Corte
Parroquia de Santa María de Augasantas
(concello de Cerdedo-Cotobade)

Con este nome defínese unha rocha de bo tamaño, lixeiramente inclinada ao nordeste e dividida
nunha vintena de seccións por mor das fendas ou diáclases que a están rachando. Nestes compartimentos concéntranse as diferentes figuras gravadas, abondosas sobre todo na zona central da pedra.
Predominan as cazoletas de distintos tamaños e fonduras, asociadas nalgúns casos, con combinacións circulares que se unen de vez entre si mediante trazos lonxitudinais moi gastados.

Vistas xerais do
complexo rupestre.
O seu bo estado
de conservación
débese
fundamentalmente
a que estivo
soterrado durante
moitos anos, pero
tamén á actuación
desinteresada
dalgúns veciños(13)
que tratan
de mantelo
en perfectas
condicións de
limpeza. Mesmo
controlan a
vexetación
circundante para
evitaren a acción
daniña do lume
sobre os gravados,
no caso de incendio.
Son todo un
exemplo a seguir,
especialmente
por algunhas
administracións.

(13) Entre eles Juan Carlos Pascual Vázquez «Pacho» e a súa dona.
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Curiosa combinación circular con dúas cazoletas centrais.
Recorda o fociño de certo animal.

Os investigadores destacan de maneira especial as figuras de
tres cervos situados na periferia do panel que, pola posición das
súas patas, semellan estar galopando a distintas velocidades.
Este tipo de representacións, sumamente descritivas, son moi
escasas na arte rupestre galega, motivo que engrandece este
interesante complexo de Augasantas. Con todo, atópanse moi
erosionadas, de modo que resultan case imperceptibles.
O estado de conservación dos petróglifos da Porteliña da Corte é, por fortuna, bo. Débese, en especial, á permanencia da rocha
baixo capas de sedimentos durante un longo espazo de tempo,
de xeito que os gravados estiveron ocultos aos axentes agresores. Non obstante, na súa superficie son evidentes as extraccións
de pedra efectuadas por pedreiros en tempos afastados.

Detalle do sector central, repleto de cazoletas.

Sector superior dereito.

Algunhas
cazoletas en
dealle.

Os tres cérvidos gravados na pedra,
supostamente representados correndo, segundo
a interpretación dos prehistoriadores Buenaventura
Aparicio Casado e Antonio de la Peña Santos.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.
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Os castros
Para moitos investigadores constitúen as primeiras aldeas en ser habitadas de xeito permanente polos nosos devanceiros. Neles estreouse a pedra como
elemento principal para construír as edificacións e facelas imperecedoiras. O seu nome débese aos romanos, que ao chegaren ao noso territorio denomináronos castrum, termo que quere dicir fortificación ou
campamento militar. En Galicia, estímase que existen
entre tres mil e cinco mil. Na provincia de Pontevedra
hai, aproximadamente, uns cincocentos.
Estes poboados son lugares fértiles en ilusións. A
imaxinación popular relacionounos dende tempos remotos con mouros, tesouros, serpes xigantescas..., e
demais seres fantásticos que protagonizaron multitude de mitos e lendas enriquecedores do noso folclore.

Capítulo 5. Escenarios do mundo castrexo

O monte do Coto do Castro,
en Viascón (CerdedoCotobade), débelle o seu
nome ao poboado fortificado
ou castro que existiu no seu
cumio durante a Idade de
Ferro.
Na súa ladeira suroeste, a
media altura, atópanse os
petróglifos da Portela da
Laxe.

O chamado castro Barbudo
está situado na parroquia
do mesmo nome, en
Pontecaldelas.
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Unha escena da vida
cotiá nun castro.
Ilustración: Inés
Vázquez Ramallal.
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Por onde se distribúen?
Polo noroeste da nosa península, concretamente polo que hoxe é Galicia, norte de Portugal e partes occidentais de Asturias, León e Zamora.
Finalizada a época castrexa, esta área constituiría a gran provincia romana
da Gallaecia.

Onde están situados?
Normalmente en zonas elevadas, pero non excesivamente altas como
cuíñas, outeiros etc. Algúns como o da Lanzada en Sanxenxo ou o da Punta
do Muíño do Vento en Vigo, atópanse case ao nivel do mar.
Todos eles, sexan de interior ou costeiros, localízanse sempre en lugares
de amplo dominio visual, en miradoiros naturais que lles permitirían aos
seus habitantes un control total da contorna.

Cando se fixeron?
Os primeiros datan de finais da Idade de Bronce, de aproximadamente
entre os séculos IX e VIII a. C. e nesta época eran moi pequenos.
Continuaron a construírse aos inicios da ocupación romana, nos séculos
I e II d. C., dado que os conquistadores, polo menos ao principio, respectaron este modo de asentamento dos nosos predecesores. Sorprende que
sexa nesta etapa cando algúns destes poboados, principalmente os situados no sur da súa área de distribución, acaden o seu maior apoxeo, pois son
ampliados e dotados dos máis eficaces sistemas defensivos. A partir dos
séculos II-IV d. C. entraron en decadencia e foron abandonándose.
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Área de distribución dos castros na Península
Ibérica e algúns dos nomes das tribos galaicas
que os habitaban. Isto último, segundo os
escritores clásicos Estrabón e Plinio.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.

Os dominios do
mundo castrexo
Os castros comezaron a construírse no
sur da súa área de distribución, inicialmente na costa e zonas próximas, e estendéronse máis tarde, de xeito lento pero progresivo, cara o norte e o interior.
As cadeas montañosas orientais do
noso territorio, xunto coa cordilleira Cantábrica, frearon o seu avance en dirección
á meseta e o norte peninsular, polo que
limitaron a presenza destes poboados fortificados ás partes occidentais de Asturias,
León e Zamora.
Este confinamento no noroeste da
Península Ibérica, con escasos contactos
co exterior, propiciou que o mundo castrexo evolucionara de xeito independente e que adquirise características propias que o diferencian
doutros modelos da Europa atlántica e o fan único. Entre estas peculiaridades destacan o reducido tamaño das súas vivendas, nas que predomina a planta circular, e a ausencia aparente dunha clara planificación
urbanística nos seus poboados, circunstancia esta discutible nalgúns
casos.

Vista aérea do castro de Loureiro, en Forcarei.
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Quen vivía neles?

Os castrexos, chamados «galaicos» ou «calaicos»
(callaici) polos romanos, termo que segundo diversos
especialistas quere dicir montañeses. Trátase duns habitantes de discutible condición pois, mentres para uns
historiadores eran campesiños pacíficos, para outros serían guerreiros violentos. Quizais tivesen parte de ambas as dúas cousas e fosen campesiños guerreiros.
O certo é que, polo momento, nas escavacións arqueolóxicas destes poboados apenas se atoparon restos
de armas, o que indica que estas debían ser moi escasas
e que constituían, probablemente, obxectos de prestixio
social máis ca bélico.
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Un exemplo de castro costeiro é o de Santa Marta, en plena vila de Baiona, hoxe case desaparecido pola construción das edificacións modernas.

Tras a súa escavación en 2011-2018 determinouse que o poboado do monte do Castro (Ribadumia), comezou a estar habitado en plena época da cultura
castrexa, no século III a. C. Pasados uns 500 anos, durante o dominio romano, foi abandonado.
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A que se dedicaban
os seus moradores?
Desempeñaban varias actividades:
-Cultivaban cereais tanto de inverno coma de verán
(trigo, millo miúdo, avea, cebada...), legumes (garbanzos e fabas) e verduras. Semella que os campos dos que
obtiñan estes produtos se atopaban tanto preto, coma
afastados dos poboados.
-Practicaban a gandaría e o pastoreo. Tiñan vacas, cabalos, ovellas, porcos e cabras; tamén galiñas.
-Facían a colleita de froitos silvestres como abelás,
castañas, noces e landras. Antes da chegada dos romanos hai constancia de que, no noso territorio, xa existían
nogueiras e castiñeiros; o que fixeron os conquistadores
foi potenciar o seu cultivo e introducir variedades máis
produtivas destas árbores.
-Cazaban e pescaban. Isto último facíano, sobre todo,
os habitantes dos castros costeiros, xa que en moitos
destes poboados adoitan aparecer os chamados concheiros, grandes acumulacións de cunchas e restos de
peixes que poñen de manifesto tal práctica.
-Traballaban a minaría e a metalurxia. Fundían metais
como o ouro, a prata, o cobre e o estaño. Dende o século
V a. C. xa controlaban e manexaban o ferro. Anteriormente, os utensilios feitos con este metal adquiríanos
comerciando con outros pobos, sobre todo cos fenicios.
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A castaña, un dos froitos silvestres apañados polos
castrexos e dos máis prezados polos romanos, medra
ben protexida.

Voluminoso e denso concheiro atopado no castro
de Alobre, asentamento situado en pleno casco
urbano de Vilagarcía de Arousa. Neste depósito
predominan os restos de marisco, fundamentalmente
berberechos, ostras, mexillóns e lapas; peixes como
maragotas, sargos, fanecas, lorchos ou sardiñas; animais
domésticos cal porco, vaca, ovella, cabra..., e mesmo
algúns silvestres coma cérvidos.
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A actividade téxtil
Para confeccionar os tecidos, os castrexos, empregaban o fuso e o tear.
O primeiro, ao facelo virar de xeito adecuado, tensaba as fibras vexetais e convertíaas en fío. O segundo, dispuña dun bastidor de madeira no que se colocaban uns
fíos verticais que, unha vez tensados, se entrecruzaban con outros horizontais para
elaborar a tea.

Fusaiolas.
Son as antepasadas das torteras. Igual ca estas, encaixábanse
na parte inferior dalgúns fusos e actuaban como contrapeso e
tope; desta maneira evitábase a fuxida do fío. Ben equilibradas
e cun xiro axeitado do fuso posibilitarían un fiado máis efectivo
e rápido. Elaborábanse en cerámica moi fina, pedra branda,
metal etc. e algunhas decorábanse por unha das súas caras.
Fusaiolas decoradas.
Museo Arqueolóxico de
Santa Trega (MASAT).

Pesas de tear.
Como o seu nome indica, empregábanse a xeito de contrapeso nos teares verticais para
manter tensa a urdime, é dicir, o conxunto de fíos cos que se confeccionaban as teas.
Facíanse maioritariamente en pedra pero, ás veces, tamén en cerámica. Para poder
suspendelas practicábanselles un ou dous orificios. As de modelo romano, chamadas
ponderas (pondus), tiñan formas máis xeométricas: troncocónica, prismática ou cilíndrica.
Estas pesas aparecen moi frecuentemente nas escavacións dos castros.
Fuso e tear vertical.
Ilustración: Inés Vázquez
Ramallal.

As dúas primeiras pesas da foto son de tradición romana (pondus).
Museo Arqueolóxico de Santa Trega (MASAT).
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Que albergan os castros?
Aloxan un poboado rodeado de sistemas defensivos non só naturais, como fortes pendentes, senón tamén
artificiais coma murallas, foxos, parapetos e terrapléns dotados, ás veces, de gran tamaño e espectacularidade.
Para algúns investigadores estas magnas estruturas non terían realmente unha función defensiva, senón simbólica, é dicir, delimitarían a área poboada facendo que destacase na paisaxe e serían sinal de dignidade e demostración de orgullo da comunidade.
O poboado, estaría formado por unha morea de construcións aparentemente dispostas dun xeito desordenado. Con todo, segundo os especialistas, baixo este aspecto de desconcerto agóchase habitualmente unha planificación urbanística moi coidada e adaptada ás condicións do terreo. Hai vivendas, así como estruturas anexas
destinadas a almacéns, obradoiros, cortes etc. Ás veces, varias destas construcións ábrense a un patio común,
normalmente empedrado, e reciben entón o nome de unidades familiares. Nelas vivirían persoas supostamente
emparentadas entre si. Aparecen tamén escaleiras, rúas estreitas pero lousadas, alxibes, canles de condución das
augas..., elementos propios dunha protourbanización ou urbanización incipiente que, nalgúns castros, determina
a orixe do urbanismo.

Dous tramos da muralla do castro de Santa Trega. Todo
parece indicar que esta estrutura, pola súa escasa altura e
relativo pouco grosor, máis que protexer o poboado, tiña
como función unicamente delimitalo.
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As unidades familiares
Os habitantes dos castros máis evolucionados, contemporáneos dos inicios da ocupación romana, distribuíanse en pequenos
asentamentos, cal unha especie de barrios, formados por varias edificacións: vivendas e algunha construción anexa que compartían
un patio común. A eles accedíase a través dun único e estreito camiño pechado no seu comezo por unha presunta porta, a xulgar
polos bornes que aínda conservan as pedras dalgunhas entradas. Estes «barrios» adoitaban estar rodeados total ou parcialmente
dun muro que os separaba doutras agrupacións similares.
Os investigadores déronlles o nome de unidades habitacionais ou familiares, isto último porque se cre que neles vivían persoas
emparentadas entre si. Cómpre salientar que foron un dos primeiros elementos que conformaron un incipiente urbanismo nos nosos
castros, co que se acredita que nestes poboados dos primeiros tempos da conquista romana, os territorios públicos e os privados xa
comezaban a estar perfectamente diferenciados.

Vestixios que se conservan
dunha unidade familiar
no monte do Castro, en
Ribadumia.

Vista en planta dos restos
dunha unidade familiar ou
habitacional. As cabanas,
fundamentalmente
vivendas provistas de
soportal, distribúense ao
redor dun espazo exterior
común
Ilustración: Federico de la
Peña Barreiro.

Restos dunha unidade
familiar no castro de Santa
Trega (A Guarda). Pódese
apreciar como varias
edificacións, neste caso
vivendas, abrían ás súas
portas a un mesmo patio.
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Que características destacadas
teñen as vivendas?
Son pequenas e adoitan ter forma circular, aínda que tamén as hai ovais e mesmo
cadradas e rectangulares. Normalmente carecen de cimentos e aséntanse directamente
sobre a rocha; non obstante, cando os alicerces aparecían eran moi sinxelos. A súa única
porta daba acceso directamente a un interior onde se podía atopar un fogar ou lareira, e
ás veces, bancos acaroados ás paredes. O chan sería de terra pisada e estaría lousado ou
cuberto dunha capa de arxila seca e endurecida.
Estas vivendas contarían cunha cuberta cónica feita de elementos vexetais, normalmente xestas pero tamén centeo e disporían en ocasións, en especial ao final do período,
de tellas planas: as populares tégulas romanas.
Segundo moitos especialistas, as súas paredes, así coma as das estruturas anexas,
serían de cachotería e estarían
lucidas con argamasa, tanto
por fóra como por dentro, co
fin de illar a estancia da humidade e das baixas temperaturas. Nalgúns casos tamén
estarían pintadas, sobre todo
de branco, vermello ou azul.
Restos destas cores atopáronse nalgunhas escavacións, o
que demostra que o aspecto
policromado orixinal dos nosos castros sería moi distinto
do actual.
Unha das dúas vivendas reconstruídas no castro de Santa Trega, na Guarda. Segundo a
opinión dos investigadores, as orixinais contaban en moi poucos casos con fiestras.

Cabanas de grandes dimensións
existentes nalgúns castros, coma
esta do barrio de Mergelina, no
Trega, puideron servir para manter
xuntanzas veciñais nas que se
debaterían asuntos de carácter
político, social ou relixioso.

Recreación hipotética do interior dunha vivenda castrexa.
Na foto da dereita detalle dunha lareira, elemento omnipresente nestes habitáculos.
Castro de Vigo.
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Cando esmoreceu o
mundo castrexo?
Entre os séculos II e IV d. C. as cousas cambiaron. A
romanización intensificouse e os galaicos camiñaron cara
a romanización, polo menos económica e culturalmente. Comezaron a empregar a moeda romana, a falar latín
abandonando a súa lingua indíxena, a aceptar algúns deuses romanos etc.
Ademais, impuxéronse reformas ditadas polos emperadores da época Flavia que reordenaron o territorio física
e administrativamente, promulgando un novo modelo romano de produción.
Como consecuencia, os castros foron abandonándose
progresivamente. A xente retornou ás terras baixas, máis
fértiles, e instalouse principalmente nas vici (pequenas aldeas romanas) pero sobre todo nas villae (vilas romanas semellantes aos nosos pazos), formadas por varios edificios,
un principal e outros secundarios. Dende elas administraríanse as explotacións agrícolas e pesqueiras da contorna.
Algunhas destas villae, independentemente ou en
conxunto, déronlle orixe a cidades como Vigo, Tui e probablemente tamén Cuntis e Caldas de Reis.
Castros destacados na provincia de Pontevedra son,
entre outros, os de Santa Trega na Guarda, o de Troña
en Ponteareas, o do monte Facho de Donón en Cangas,
o de Castrolandín en Cuntis, o da Lanzada en Sanxenxo,
o da Peneda en Redondela-Soutomaior e o de Vigo.
Visitámolos deseguido.

As. Moeda romana de bronce datada entre o 27 a. C. e o 14 d. C. No seu anverso
ou cara principal aparece representada a cabeza de Octavio Augusto, primeiro
emperador romano, e varias inscricións. No reverso figura unha caetra, pequeno
escudo que portaban os guerreiros indíxenas do norte de Hispania.
Esta moeda foi atopada nas escavacións do Trega e consérvase exposta no seu
museo arqueolóxico.

A cara de San Pedro
Situada na ladeira norte do monte Acibal, é unha estatua-menhir de
pequeno tamaño (1 m aprox.), probablemente da época castrexa, cunha
función orixinal descoñecida. Nela destaca a cara, supostamente tallada aproveitando un saínte natural da rocha e na que resultan visibles os
ollos, o nariz e a boca.
Na actualidade, actúa como marco divisorio entre as parroquias de
San Pedro de Rebón e San Mamede de Amil, ambas as dúas pertencentes
ao concello de Moraña. É moi probable que esta función delimitadora a
salvara da súa destrución.
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Togado (figura que
representa un home
vestido con toga) e
coitelo de bronce,
ambos os dous da
época romana. Foron
achados durante
as escavacións do
castro de Altamira,
en Taboexa (As
Neves). Ao togado,
como se pode
apreciar, fáltalle a
cabeza.

Réplica de vasilla tipo Vigo, neste caso adornada con vistosos
cordóns perlados. Foi elaborada de xeito maxistral por un equipo
de técnicos da Fundación Terra Termarum Castrolandín (Cuntis),
a partir de varios fragmentos da peza orixinal encontrados no
castro de Santa Trega durante a campaña de escavacións 1914
-23, dirixida por Ignacio Calvo. O dito equipo estaba integrado
por Mar Cortegoso Comesaña, investigadora e autora do debuxo
da reconstrución, e mais polos restauradores-ceramistas Elena
Cerviño Ferrín, Sandra Obarrio Fernández e José Luís Villanueva
López. Na actualidade, a vasilla permanece exposta nas
instalacións da referida fundación cuntiense.

Fíbula de tipo circular
do castro de Santa Trega.
Estas pezas,
características dos tempos
da ocupación romana,
eran as antepasadas dos
botóns, os broches e os
imperdibles actuais. Ao
igual ca estes, utilizábanse
para prender a vestimenta
e determinados adornos.
Nalgúns castros aparecen
de variados tipos e con
relativa frecuencia.
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A vila de Toralla
Foi unha modesta explotación produtiva na que se desenvolvían actividades industriais tales como a salgadura de peixes, principalmente xurelos e sardiñas, a fabricación de salsas e a obtención de sal das súas salinas.
Estaba constituída, coma toda villae romana, por edificacións destinadas a vivendas para os
propietarios e os seus empregados (loxicamente separadas e de moi diferente categoría), ademais
doutras para usos vinculados coa actividade laboral (almacéns, talleres, cortes, bodegas etc.). As
primeiras contaban con todo tipo de luxos para o desfrute dos donos e dos invitados: confortables
habitacións provistas de grandes ventás con vistas ao campo e ao mar, comedores tanto de verán
como de inverno, bibliotheca..., mesmo termas e calefacción. Esta última subministrábase de xeito
subterráneo a través do hypocaustum, un enxeñoso sistema integrado por espazos ocos baixo o
chan, polos que circulaba a calor procedente dun forno ou dunha caldeira.
Segundo o criterio dos especialistas,
a Vila de Toralla estivo habitada e en plena produción entre
os séculos IV e V d.
C., a época de maior
proliferación deste
tipo de residencias
industriais.

Unha das
comodidades
estruturais das vilas
romanas eran as
termas (termae),
cuxos restos aínda
se conservan nesta de
Toralla.

Estado actual dos restos da villae, situados na parroquia de Coruxo, en Vigo.
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As ánforas

O primeiro envase para consumidores

En opinión dos historiadores, a orixe destes recipientes localízase hai uns 3.500
anos nalgún lugar do mediterráneo oriental, onde a arxila sería moi abondosa e a técnica da olaría estaría ben desenvolvida.
Facíanse maioritariamente en cerámica e seu tamaño variaba entre os 30 cm e os
1,5 m de alto, aínda que predominaban as de medio metro. A súa capacidade media
era de 25-30 litros.
Durante 2.000 anos, os antigos gregos e romanos utilizáronas moito, pero a partir
do século VI d. C. caeron en desuso, cando foron substituídas progresivamente polos
bocois de madeira. Hai quen afirma que na súa decadencia influíron tamén as conquistas árabes, que alteraron as rutas comerciais existentes daquela no Mediterráneo

Dúas das ánforas
atopadas nas
escavacións do Trega.
Pertencen aos tipos
Dressel 10-24 e
Almagro 50.
Museo Arqueolóxico de
Santa Trega (MASAT).

As ánforas empregábanse para transportar produtos alimenticios, especialmente
líquidos e en menor medida sólidos. Entre os primeiros cabe destacar as olivas, os
cereais, os peixes conservados mediante a salgadura e os froitos secos. Dos segundos, o viño, o aceite e as salsas de peixe eran os máis sobresaíntes. Neste caso, para
que os líquidos non zumegaran polos poros dos recipientes, aplicábanselles nas paredes interiores, previamente ao seu uso, unha capa de brea que os impermeabilizaba.
Semella que, nas ánforas, determinados produtos como o viño se conservaban
durante moito tempo por mor dos seus colos estreitos e o seu eficaz sistema de
peche; este consistía, polo xeral, nun tapón de cortiza ou de cerámica selado con pez
para maior seguridade. Ademais, a súa forma redondeada dáballes resistencia, pois
no caso dun impacto a vibración distribuíase por toda a estrutura.
Baratas de fabricar e fáciles de almacenar, non presentaban moita dificultade para
o seu traslado. De feito, unha soa persoa podía manipulalas levándoas a ombreiros,
agarrándoas polas súas asas ou incluso abrazándoas, posto que a súa forma redondeada adaptábase ao corpo do operario. Por diversas razóns considerábanse os
contedores máis axeitados para o transporte de produtos vía marítima.

As ánforas transportábanse e almacenábanse
apoiadas as unhas nas outras, frecuentemente
coas súas bases ou pivotes introducidos nun
armazón de madeira. Tamén se cravaban no
chan, na terra ou na area e, desta maneira,
mantíñanse estables.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.

Tapas de ánfora.
Neste caso, foron
confeccionadas
en arxila cocida, a
popular cerámica.
Museo Arqueolóxico
de Santa Trega
(MASAT).
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Información moi completa
na súa superficie
Por fóra, moitas ánforas tiñan inscricións en forma de
textos ou selos, os chamados tituli picti, correspondentes
a datos de carácter comercial. Algúns destes marcábanse
mediante presión sobre a arxila aínda fresca, ante coctionem, é dicir, antes do enfornado da peza. Outros, os
pintados, facíanse despois da cocción. Como exemplos
destes epígrafes podemos destacar o lugar de fabricación
do recipiente, a súa marca comercial, tara e peso neto, o
produto que contiña, mesmo o nome do transportista e o
dos funcionarios de control de mercadorías ou do fisco.
Algo máis completo, se cabe, cás etiquetas informativas
dos nosos envases actuais.

Marcas de ánfora (Tituli picti).
Museo Arqueolóxico de Santa Trega (MASAT).

Ás veces, reciclábanse
Nalgunhas ocasións, as ánforas reutilizábanse
para fins ben distintos daqueles para os que foran
concibidas. Que se saiba, en Roma, aproveitábanse
a xeito de ataúdes para persoas sen recursos, en
Pompeia como urinarios e, en Francia e Inglaterra,
para gardar restos humanos previamente incinerados. Aquí, en Galicia, apareceron varios enterramentos en ánforas na necrópole da rúa Hospital
de Vigo.
Incluso rotas non perdían a súa utilidade; usábanse
como tellas, tamén para pavimentar as rúas e mesmo
nas conducións da auga.

Enterramento nunha ánfora dun neno de curta idade.
Pódese comprobar como aínda se conservan algúns dos
restos óseos do meniño. Semella que, para introducir
o cadáver no recipiente, tiveron que cortar o colo da
ánfora e, o máis seguro, agrandar o orificio resultante.
Atopado nas escavacións da rúa Hospital (Vigo) e
exposto no Museo Municipal «Quiñones de León» da
mesma cidade.

Na provincia de Pontevedra
tamén se fabricaron ánforas
A vila de Bueu tivo unha importante actividade industrial e comercial durante a época romana. Segundo investigacións feitas por Pedro Díaz Álvarez, José
Manuel Vázquez Varela e Adolfo Fernández Fernández, nela existiron varios centros oleiros onde se fabricaban ánforas, en especial dos tipos denominados
inicialmente San Martiño de Bueu I e II, e máis tarde
Rexional 1 e 2.

Ánforas tipo San Martiño de Bueu II e I. Na primeira,
debido ao seu maior volume, envasaríanse para o seu
transporte diversas especies de peixe en salgadura. Na
segunda, suponse que salsas como o garum.
Fotografías das ánforas cedidas xentilmente polo Museo
Massó de Bueu (Pontevedra).
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Neste solar, convertido hoxe
en aparcadoiro de coches,
estivo en funcionamento
durante os primeiros catro
séculos da nosa era un
obradoiro provisto dun
forno, onde se fabricaban
diversos tipos de ánforas.
Dous destes tipos, debido á
súa singularidade, recibiron
inicialmente o nome de San
Martiño de Bueu I e II.

No barrio coñecido co nome da Pescadoira e situado no paseo marítimo, apareceron, a finais dos anos 80, os primeiros
indicios dun forno e un obradoiro galegos
de elaboración destes recipientes. Posteriormente, nunhas escavacións de urxencia realizadas no solar 7 deste mesmo enclave desenterráronse os restos dun forno
completo bastante ben conservado, achado que confirmou definitivamente unha
pasada produción anfórica en Bueu. Polo
momento, coñécese a existencia de dous
fornos seguros e outros dous probables.
Hai constancia de que nas ánforas fabricadas nestes centros bueuenses viaxaron varios produtos, salsas e peixes en
salgadura fundamentalmente, ata lugares
afastados coma a actual Andalucía e incluso as Illas Británicas. Tamén semella
que foron das máis abondosas na cidade
de Braga durante o Baixo Imperio Romano
(séculos III e IV d. C.).

Praia da Pescadoira. Na súa beira, durante parte da época romana,
existiu un dos escasos centros oleiros fabricantes de ánforas que
se coñecen en Galicia, ademais dunha importante factoría de
salgadura de peixe.
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Castro da Subidá

(14)

Parroquias de San Xián e San Xurxo de Mogor (concello de Marín)
Este poboado estivo habitado dende o Bronce final (s. IX a. C.) ata os primeiros tempos da ocupación
romana (s. II d. C.). Trátase, pois, dun dos castros máis antigos da nosa provincia. É tamén dos máis grandes.
Calcúlaselle unha superficie de arredor dos 30.000 m2 (3-4 ha), dos que ata o momento tan só se escavaron
uns 200 m, é dicir, aproximadamente o un por cento da súa extensión total. Nestas intervencións atopáronse varios restos de vivendas de planta circular e numerosos utensilios da época, entre os que chaman a
atención uns colgantes e fragmentos de cerámica tanto castrexa como romana. Apareceron, así mesmo,
restos de dous concheiros que revelan a práctica do marisqueo polos seus habitantes.
Os investigadores consideran que puido ter dobre muralla, así como dous promontorios rochosos a xeito
de torres defensivas; destes últimos crese que aínda poden existir vestixios visibles.
O seu estado actual de conservación é regular. No pasado sufriu importantes agresións derivadas da
ampliación da estrada que discorre ao seu carón, así como pola extracción de terra, de pedra das canteiras
próximas e da construción dun depósito de auga. Ademais foi obxecto de escavacións furtivas.
Ten a categoría de protección de Ben Inventariado (Inventario de Bens Patrimoniais da Xunta de Galicia).

Imaxe aérea da zona que abarcaba o poboado castrexo.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.
(14) O termo Subidá procede do latín civitatem, que traducido ao noso idioma quere dicir «cidade».
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Durante a época castrexa,
a práctica totalidade deste
monte estivo ocupada polas
edificacións dun poboado de
grande extensión, equivalente
a uns cinco campos de fútbol:
o chamado castro da Subidá.
Hoxe, os seus restos descansan
baixo terra agardando que
algunha institución se interese
por sacalos á luz.

Vestixios doutra construción
aparecidos durante a última
escavación.
Restos de edificacións de planta circular postos ao descuberto na primeira escavación arqueolóxica efectuada no xacemento en 2011. Na foto da esquerda pode comprobarse a proximidade deste castro á vila de Marín.
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A posible orixe dos castros
Semella que todo comezou a finais da Idade de Bronce, entre os séculos IX a VII a. C.
Os fenicios, co poder hexemónico do comercio atlántico, provocaron a transformación das
rutas marítimas tradicionais e a indesexable alteración das relacións comerciais e culturais
entre pobos atlánticos afíns, incluído o noso, que ata entón se mantiveran exitosamente
durante uns 1.500 anos.
Paralelamente, nas sociedades humanas tivo lugar un período de estancamento acompañado dunha crise social e económica. Moitas das materias primas que anteriormente
chegaban de xeito periódico ás nosas costas, como é o caso do cobre para fabricar bronce,
comezaron a escasear. Isto puido desencadear unha competencia entre as diversas comunidades pola posesión destes recursos foráneos que, xunto con factores doutra índole
que descoñecemos, causaron o seu progresivo distanciamento, o peche ao exterior e unha
mínima relación entre elas. Algúns destes grupos humanos máis estables e mellor organizados, apoderaríanse dos terreos máis aptos para o cultivo e o pasto, nos que poñerían
en práctica a produción de novos produtos e eficaces técnicas agrícolas importadas polos
fenicios. Como resultado, e a diferenza de épocas anteriores, lograrían manter prolongadamente a fertilidade das terras, evitando deste xeito ter que mudar de lugar.
Instalaríanse entón de xeito permanente nas inmediacións dos terreos produtivos: no
alto dos outeiros, en saíntes dos montes situados a media ladeira, nos promontorios e en
pequenas penínsulas costeiras ou mesmo nos vales, pero sempre en lugares elevados con
gran dominio visual que lles asegurasen o control das terras agrícolas e do resto do territorio. É posible que a posesión destes terreos de gran potencial agrícola e gandeiro provocara discordias entre os distintos grupos humanos, así coma un incremento da desigualdade
social, cun reforzamento dos seus líderes. Quizais resultase máis poderosa a colectividade
que mellores terras tivera, mellores colleitas obtivese e, tamén, a que mellor controlase os
medios básicos de produción.
Sexa como for, os poboados construídos por estas comunidades eran, nun principio, moi pequenos e estaban situados a gran distancia os uns dos outros, para facilitar o
illamento. A pesar de que contaban con boas defensas naturais como a altitude e fortes
pendentes, reforzáronse con terrapléns e sebes, quizais para protexer máis eficazmente
os bens colectivos da ameaza doutras comunidades, dado que, segundo relatan diversos
escritores da antigüidade, os roubos, sobre todo de gando, eran frecuentes entre os habitantes das diferentes aldeas.

Os primeiros castros, construídos ao final da Idade de Bronce, hai case 3.000 anos, eran pequenos e sinxelos. Contaban con
defensas tanto naturais (altitude, ladeiras empinadas etc.) como artificiais construídas polos seus habitantes (terrapléns,
parapetos e unha cerca de circunvalación do poboado destinada a delimitalo). No seu interior, polo menos ao principio,
coexistiron cabanas perecedoiras, de momentos anteriores, con outras máis modernas feitas parcialmente xa en pedra.
Ilustración: Inés Vázquez Ramallal.
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Xunto con estas medidas defensivas,
erguéronse as necesarias edificacións
destinadas a vivendas, almacéns, talleres
etc. Situáronse na cima do lugar escollido
despois da súa explanación, na chamada
acrópole, e en terrazas feitas nas ladeiras, provistas dos seus correspondentes
muros de contención. Deste xeito deberon nacer os castros, probables primeiros
asentamentos estables que lles facilitaron
unha permanencia indefinida aos seus poboadores.
Co tempo, as comunidades instaladas
nestes poboados fóronse abrindo e paulatinamente estableceron vínculos entre
elas. As relacións comerciais tiveron lugar entón cos novos donos do atlántico,
os fenicios, que nalgúns castros costeiros
intercambiarían mercadorías cos seus
habitantes. Estes castros, convertidos en
verdadeiros centros comerciais de produtos exóticos procedentes do mediterráneo, fornecerían a outras comunidades
castrexas, tanto costeiras como do interior, que se achegarían a eles para abastecerse do necesario.
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Na cima deste monte
de Campo Lameiro
existen escasos restos
dun poboado castrexo, o
denominado castro de
Penalba.
O castro da Lanzada foi,
na súa época de maior
apoxeo, un importante
centro comercial de
produtos foráneos onde se
abastecerían os habitantes
dos castros veciños.
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A Lanzada

Parroquia de Noalla (concello de Sanxenxo)
Estamos ante un dos xacementos máis destacados de Galicia e, para
algúns investigadores, o de maior importancia. Esta afirmación baséase
fundamentalmente en dúas razóns: a primeira é a longa existencia ocupacional do enclave, xa que estivo habitado dende o Bronce final ata a Idade
Media, e a segunda, que entrou moi cedo a formar parte das principais rutas de comercio marítimo, pois dende os seus comezos no século VIII foi
un dos centros comerciais costeiros máis importantes da Península Ibérica. Nel atracaban navegantes fenicios, cartaxineses ou púnicos e tamén
romanos para intercambiar cos seus habitantes mercadorías exóticas por
produtos e materias primas da nosa terra. Dende este emporio comercial
difundiríanse os bens foráneos cara os castros veciños. Estas peculiaridades convertérono nun lugar de gran transcendencia nas relacións comerciais e culturais entre pobos atlánticos e mediterráneos.

Vista da península
da Nosa Señora da
Lanzada, coa ermida
do mesmo nome, os
restos da fortaleza
medieval e o castro.
En primeiro termo, a
praia de Foxos.

Localización aérea do sector que pertenceu á época castrexa.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.
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Os restos
Durante as diversas escavacións efectuadas no xacemento apareceron vestixios de varias
cabanas castrexas, tamén dun inmoble de época tardía romana de difícil interpretación e
restos dunha gran factoría de salgaduras de peixe, quizais a máis antiga coñecida hoxe en
Galicia. Este complexo industrial estaría formado por unha grande edificación, posiblemente
destinada a almacén, e varias pías situadas ao redor; feitas en arxila, nelas salgaríanse os
peixes e elaboraríanse conservas, principalmente salsas, a partir de produtos do mar. Polo
momento, os arqueólogos descubriron 29 destas estruturas, das que só se conserva o seu
fondo. Fáltanlles, polo tanto, as paredes.
Nestas intervencións arqueolóxicas apareceron tamén interesantes obxectos correspondentes ás diferentes etapas de ocupación humana do lugar. Entre eles, destacan pezas de
bronce coma as fíbulas, cerámica tanto castrexa como de importación, unha doa de pasta
vítrea vinculada ao mediterráneo oriental, quizais coas illas gregas, elementos feitos en óso
coma peites, diversos anzois e vasos de vidro. Estes últimos considéranse dos máis interesantes encontrados ata o momento na nosa provincia, debido, en especial, ao seu bo estado de
conservación, nalgúns casos practicamente íntegros. Isto parece indicar que foron utilizados
para conter ofrendas colocadas a carón dos defuntos.
A maior parte destes obxectos consérvase no Museo Provincial de Pontevedra.

Parte dos numerosos obxectos atopados
nas escavacións da Lanzada, mantéñense
expostos na sección de arqueoloxía
do Museo de Pontevedra. Os desta
vitrina (xerras, cuncas, vasos e alfinetes)
acompañaban algúns dos máis de 150
cadáveres localizados, polo momento, na
necrópole deste xacemento.

Fondos de piletas. Por desgraza, é o
único que se conserva destas estruturas
destinadas á elaboración de preparados
mariños, como o garum.

Posible almacén
ou depósito dos
produtos elaborados
na factoría de
salgadura da
Lanzada. Os
seus muros, de
gran grosor e
impermeabilizados
interiormente,
evitarían a saída dos
líquidos.
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Os esqueletos
Unha das facetas máis interesantes deste xacemento é que nel se
descubriron restos humanos, feito insólito nas escavacións galegas debido á alta acidez dos nosos solos de terra, que ocasiona a destrución de
todo tipo de materia orgánica. No caso que nos ocupa, conserváronse
os ósos de certos individuos por encontrarse enterrados na area dunha
gran duna litoral.
A súa aparición permitiulles aos investigadores ter acceso a unha valiosa información acerca dos homes e mulleres que frecuentaron este
lugar entre os séculos I e IV d. C., en particular sobre as súas características anatómicas, a súa alimentación ou determinadas doenzas que
padecían.
Foi nas campañas de escavación que tiveron lugar nos anos 50-70
cando apareceron os primeiros cadáveres, precisamente como consecuencia das obras de construción da actual estrada. Consistiron nun
centenar de esqueletos, algúns dos cales xa presentaban claros signos
de violencia.
En 1981 e 1983 atopáronse dúas sepulturas máis, unha delas correspondente a un individuo de curta idade. A área escavada nestas intervencións permanece hoxe baixo chalés, hoteis e outras edificacións modernas.
Finalmente, no 2016, acháronse na zona próxima á factoría de salgaduras un total de dezasete individuos, entre os que destacan dous
adolescentes moi ben conservados, trece menores de idade (algún deles con indicios de morte violenta), e unha muller adulta, bautizada co
nome de Cornelia, que viviu posiblemente no século V.
Pero... Quen era esta xente? Por que morreron desta maneira? Onde
vivían? Certamente, aínda queda moito por descubrir neste enigmático
e fascinante escenario prehistórico que constitúe A Lanzada.
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Nesta foto, Cornelia, no
momento da súa descuberta
en 2016.
Actualmente continúa
descansando en paz pero
noutro lugar, nas instalacións
da Universidade de Santiago de
Compostela.
Foto cedida por Rafael María
Rodríguez Martínez, arqueólogo
da Deputación de Pontevedra.

Na foto superior dereita e
nesta, enterramentos en
tumbas construídas con
tégulas ou tellas romanas.
Os esqueletos xacentes
correspóndense co dun varón
adulto exhumado en 1983 e
mais o dun neno localizado con
anterioridade, en 1981.
Permanecen expostos no
Museo de Pontevedra.
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Unha igrexa dos séculos IV ou V
da nosa era?
Para Rafael María Rodríguez Martínez, director da última escavación efectuada no xacemento en 2016, o inmoble ao que pertenceron estes restos puido ter unha finalidade relixiosa. Mesmo estaría ligado á extensa necrópole ou
cemiterio que existiu neste lugar.
Á dereita, oco a xeito de fornela que se conserva na parte interior do muro
norte do edificio. Este elemento, xunto cos vestixios doutras estruturas arquitectónicas existentes, como a cimentación dun posible pórtico anexo, animarían o arqueólogo a formular tal hipótese.

A fortaleza da Lanzada
Situada a carón do castro, tan só conserva unha torre semiderruída e a ermida da Nosa Señora da Area, máis
coñecida como a da Lanzada. Mandouna construír a finais do século X o bispo Sisnando II para defender as terras
pertencentes á arquidiocese de Santiago de Compostela de posibles incursións piratas e normandas.
A torre, xunto coa de San Sadurniño en Cambados, as do Oeste en Catoira e a situada no monte Lobeira en
Vilanova de Arousa, formaba parte dun sistema de fortificacións e atalaias nas que se acendían fogueiras, de xeito
progresivo, para alertar a poboación en caso de perigo cando se divisaban embarcacións invasoras na distancia.
Sufriu os ataques de piratas mouriscos, que a derrubaron parcialmente, e tras a súa reconstrución, equipada con
mellores defensas, foi destruída definitivamente durante a Revolta Irmandiña do século XV. Crese que debaixo dela
se atopan os restos dun antigo faro fenicio ou romano.

Do que en tempos foi o enclave fortificado da Lanzada, só se conservan a súa capela e escasos restos da súa torre de vixilancia
e alarma.
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Fenicios e castrexos
Varios séculos de relacións comerciais
A historia dos fenicios esperta grande interese. Todo parece indicar que
este pobo se orixinou a partir de grupos semitas, posiblemente migrados da
comarca do Sinaí. Asentáronse inicialmente no século XII a. C. nunha estreita
franxa costeira do mediterráneo oriental bautizada co nome de Fenicia,
rexión actualmente ocupada polo Líbano e parte de Siria e de Israel.
Co tempo tentaron ampliar os seus dominios, pero as abruptas cadeas
montañosas que os separaban do oeste, amais da presenza de pobos
veciños de carácter belicoso, impediron a súa expansión cara o interior
do territorio. Por esta razón, decidiron construír barcos coa madeira dos
seus abondosos cedros e aventurarse na exploración do Mediterráneo.
A súa estrea como navegantes acadou tanto éxito que a finais da Idade
de Bronce, alá polo século IX a. C., xa tiñan fundadas colonias e grandes portos comerciais en numerosos puntos da costa mediterránea, tanto do norte
de África coma do sur de Europa. Exemplo destacado destas posesións foi
a cidade de Cartago, sobre cuxas escasas ruínas se apoia parcialmente a
actual Tunisia. Como resultado de tales conquistas, os fenicios chegaron a
dominar por completo o comercio marítimo nas augas do Mare Nostrum.
O seu desmedido afán polos metais para transformalos en obxectos
artesanais, levounos a explorar o descoñecido occidente e cruzar o estreito de Xibraltar: as chamadas Columnas de Hércules. Crearon entón,
nunhas illas próximas, a colonia de Gadir, que se corresponde coa actual
cidade de Cádiz. Transcorrido un tempo, esta colonia chegaría a ser o seu
maior emporio ou enclave comercial en Europa.
Dende aquí iniciaron un periplo pola costa atlántica ibérica ata acadar, supostamente, lugares tan remotos como o mar do Norte e o mar
Báltico. Deste xeito, ao seu dominio comercial mediterráneo engadíronlle tamén o do atlántico e, á súa vez, apropiáronse das antigas rutas
existentes nestas augas.

Durante varios séculos, os fenicios desenvolveron intercambios comerciais cos habitantes dalgúns castros costeiros como o da Lanzada.
Centro de Interpretación do Mundo Romano (CIMR), en Vigo.

Máis tarde, exploraron unha boa extensión da costa africana
dobrando, conforme apuntan diversos autores, o cabo de Boa
Esperanza.
Pódese dicir que ningún país do mundo antigo coñecido deixou
de ter contacto mercantil con este pobo de intrépidos navegantes,
claros responsables das relacións iniciais entre oriente e occidente.
No noso territorio comerciaron durante séculos cos habitantes dalgúns castros costeiros como o da Lanzada. Dado que os
nosos devanceiros castrexos aínda non coñecían a moeda, o método que empregaban para a transacción era o intercambio ou
troco. Os fenicios traían xoias, perfumes, vaixelas, teas tinguidas,
obxectos de vidro tanto transparente coma coloreado, espellos,
armas de bronce, sal, conservas..., e a cambio, levaban peles supostamente curtidas de animais, ouro, prata e sobre todo estaño,
moi prezado por eles e afortunadamente abondoso no noso país.
É posible que tamén se abastecesen de escravos.

Millo miúdo, cereal introducido na nosa terra polos fenicios.
Fundación Terra Termarum Castrolandín (Cuntis).
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Semella que os fenicios foron os
responsables da introdución do ferro
na nosa terra en épocas moi temperás
e quizais tamén da formación dos castrexos nas súas técnicas de extracción
e transformación, é dicir, na metalurxia.
Transmitíronlles, así mesmo, fundamentos de civilización e cultura, sobre
todo a aqueles pobos máis atrasados
cos que comerciaban, entre eles o «galego». Tamén trouxeron ao noso territorio novos produtos agrícolas como o
millo miúdo, técnicas de cultivo máis
avanzadas como o estercado, a rotación
de cultivos ou o barbeito, sistemas de
urbanismo e o seu propio alfabeto —a
base do abecedario actual—, ademais
de divulgar a escritura.
Así e todo, os seus coñecementos
e logros mariños mantivéronos sempre en segredo, coa intención de evitar
competidores.
O imperio fenicio entrou en decadencia cara o ano 900 a. C., cando
algunhas das súas cidades máis importantes, Biblos, Sidón e Tiro, todas elas
en Fenicia, caeron baixo o dominio de
pobos asirios, neobabilónicos e persas. Desapareceu definitivamente coa
destrución de Cartago polos romanos
no 146 a. C., do mesmo xeito que o seu
secular monopolio comercial do mediterráneo e o atlántico.

Muíños de man barquiforme e circular. O primeiro
tivo a súa orixe no período Neolítico e perdurou ata a
época castrexa, na que foi substituído paulatinamente
polo circular, de posible importación fenicia.
Os exemplares que figuran na foto descubríronse nas
escavacións do castro de Castrolandín, en Cuntis.
Na actualidade consérvanse nas instalacións da
Fundación Terra Termarum Castrolandín.

Principais rutas comerciais por mar dos fenicios.
Ilustración: Federico de la Peña Barreiro.
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Unha tintura máis valiosa ca o ouro
Dunha secreción elaborada por varios caracois mariños da familia Muricidae, entre eles a cañaílla,
os fenicios obtiñan a prezada púrpura. Con ela tinguían, na cidade de Tiro, tecidos de la e, sobre
todo, liño, destinados á confección de vestimentas exclusivamente para nobres e reis, de aí o seu
nome de púrpura real.
Con tan só un gramo desta substancia podíase colorear un anaco de tea do tamaño dun pano,
pero para obtelo facían falla uns 10.000 caracois. Dada esta dificultade (semella que non se podía
conseguir doutra forma), a púrpura acadou máis valor ca o ouro, e as teas tinguidas con ela prezos
astronómicos.
Crese que esta tintura é a responsable do nome destes audaces navegantes. Os gregos chamábanlles
phoiniki ou foínix, os «homes colorados ou púrpuras», previsiblemente debido ás vistosas cores entre
vermella e violácea deste proveitoso produto co que comerciaban. Así mesmo, Fenicia, a súa rexión
fundacional, significaba o «país dos homes de púrpura».
Con todo, para varios autores, non foron os fenicios os pioneiros na extracción da púrpura dos
caracois murícidos, senón os minoicos, habitantes da illa de Creta entre os séculos XX e XVIII a. C.
Agardemos que futuras investigacións esclarezan este interrogante.
Vista parcial da enseada do Grove,
próxima ao xacemento da Lanzada,
onde xa leva uns anos vivindo a
cañaílla.

Cañaílla (Bolinus blandaris), molusco moi valorado
gastronomicamente en Andalucía e aínda abondoso
no Mediterráneo. Nos últimos anos detectouse a súa
presenza nas augas galegas, concretamente no litoral
grovense, onde todo parece indicar que foi introducida
de xeito accidental.
Dela obtíñase, en tempos dos fenicios, a valiosa
púrpura. Resulta conmovedor que fose necesario
sacrificar varios miles de exemplares para conseguir
unicamente un gramo desta substancia.
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O garum
Era unha das salsas que se transportaban con maior frecuencia nas ánforas.
Preparábase coas vísceras maceradas e fermentadas en salmoira de peixes coma o atún, a
xarda, a sardiña, o xurelo, o bocarte ou o muxo. A pasta resultante mesturábase con viño, vinagre,
sal, pementa, auga ou aceite e servía para condimentar determinadas delicias gastronómicas,
xa que lles confería un agradable sabor salgado a aqueles pratos aos que non se lles botaba sal.
Os antigos romanos considerábano afrodisíaco e apreciábano moito, pero o seu consumo
estaba reservado tan so ás clases altas. Tamén tivo utilidade na medicina e na cosmética.
Todo parece indicar que se elaboraba principalmente nas factorías hispanas, sobre todo nas
situadas nas Illas Baleares e na actual Andalucía.

Nas pías da factoría de salgadura da Lanzada
elaborábase o garum ou liquamen, salsa moi
prezada polos romanos. Lamentablemente, destas
construcións consérvase tan só o fondo. Por causas
que se descoñecen, as súas paredes desapareceron.
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Castro do Monte da Peneda
Parroquia de Santa María do Viso (concellos de Redondela e Soutomaior)
Deste poboado consérvanse tan só escasos restos visibles da súa muralla, de gran grosor nalgúns puntos, tres vivendas de planta circular e unha
cavidade ou mina de posible orixe romana.
Aínda que nunca se escavou, foi obxecto de varias prospeccións nas
que se encontraron, espallados pola súa superficie, machados puídos,
muíños de man, restos de cerámica tanto castrexa como romana, diversos obxectos de metal coma fíbulas, alfinetes, fragmentos pertencentes
a dous caldeiros de bronce, moedas e un concheiro, vertedoiro onde os
poboadores do asentamento guindaban os restos dos peixes e mariscos
que consumían.
Estes achados permitíronlles aos arqueólogos situar a fase de ocupación do castro entre o remate do Bronce final e os primeiros tempos da
romanización. Posteriormente, na Baixa Idade Media, concretamente no
ano 1477, o arcebispo de Santiago de Compostela, Alfonso de Fonseca,
mandou construír no cumio deste monte a Fortaleza de Castrizán, integrada por murallas coas súas correspondentes ameas e unha torre-castelo
de tres plantas erixida no centro do recinto. A súa función era a de controlar a contorna, dado o gran dominio visual que posúe o enclave e, sobre
todo, vixiar o próximo Castelo de Soutomaior, propiedade do alcumado
«Pedro Madruga», encarcerado daquela en Castela.

Localización aérea do monte da Peneda, habitado parcialmente durante a época castrexa.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.
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Foi precisamente este cabaleiro medieval quen, dous anos máis
tarde, nada máis ser liberado do
seu castigo, penetrou cos seus homes na fortaleza e derrubou a torre
central, minándoa dende a súa base
cun xuíz meiriño e outras persoas
refuxiadas dentro.
Sobre os seus alicerces, visibles
aínda en parte, construíuse séculos
máis tarde a actual capela dedicada
á advocación da Nosa Señora das
Neves, clara mostra da cristianización do castro.
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Vista do monte da Peneda dende a praia de
Pontesampaio, en Pontevedra.

Escasísimos restos visibles da muralla que protexía o poboado
ou castro da Peneda.
Dende o alto da Peneda poden contemplarse espléndidas
vistas da ría de Vigo, o val do río Verduxo, a vila de Arcade
e parte da parroquia pontevedresa de Pontesampaio.

Entrada e interior da mina da Peneda, orixe de numerosas lendas
relacionadas con mouros e tesouros.

O monte da Peneda, coroado polo seu elemento cristianizante, a ermida da Virxe da Peneda, dedicada á Nosa Señora das Neves.
Á dereita imaxe do templo e do cruceiro acompañante.
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A cristianización dun lugar pagán
Tras seren abandonados polos seus habitantes, os castros continuaron exercendo unha grande atracción sobre as comunidades campesiñas da contorna. Ata eles achegábanse homes e mulleres para celebraren, principalmente na súa cúspide, estraños ritos e cerimonias. Como
era de esperar, estas prácticas non lle escaparon ao ollo censor da Igrexa
que, no seu afán de acabar co paganismo, cristianizou á forza moitos
destes antigos asentamentos. Para iso construíu, na súa parte máis
elevada, capelas ou ermidas dedicadas á advocación de determinados
santos habilmente escollidos, algúns dos cales tiveran un pasado pagán
antes de se converter á relixión oficial, como é o caso de Santa Mariña
ou San Cibrán.
Para honrar estes virtuosos, os devotos instauraron as romarías,
festas populares onde se mesturan harmoniosamente tradicións cristiás e pagás. Entre os costumes cristiáns figuran os actos relixiosos e
a propia festa. As prácticas pagás abranguen darlle voltas ao santuario,
tirarlle pedras ao tellado e outras derivadas de antigos cultos ligados a
elementos da natureza, como beber auga
de fontes supostamente sagradas, recoller
plantas dotadas de virtudes terapéuticas
máxicas ou facer nós nas xestas.
Aínda que de xeito inconsciente, o
romeiro, profundamente católico, abraza
ambas as dúas doutrinas e, sen caer na
conta, faille unha chiscadela ao diaño.

Castro de Piñeiro, en Covelo, coa súa ermida dedicada á Virxe da Guía.

O monte do Castro, na vila da Lama, coroado pola capela do Sagrado Corazón.

O castro da Airoa (A Laxe-Fornelos de Montes),
conta cunha capela edificada en 1994 no seu cumio, a uns 650 m sobre o nivel do mar.

A capela de San Antoniño, construída a finais do século XVII
sobre os restos dunha máis antiga, érguese
na cima do castro de Penalba, en Campo Lameiro.
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Castro de Vigo
Parroquia centro de Vigo (concello de Vigo)

Localización aérea do castro.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.

Localízase no monte do Castro, en pleno
centro da cidade.
Segundo os investigadores comezou a construírse no século II a. C. Máis tarde, na súa
época de maior esplendor, debeu de ser un
importante centro comercial e de distribución
de obxectos e materias primas procedentes do
resto da Península Ibérica e doutros puntos do
Atlántico e do Mediterráneo.
No século III d. C. foi abandonado. Os seus
habitantes trasladáronse entón ás terras
baixas, principalmente costeiras, onde comezaron a asentarse en villae romanas, como a
coñecida de Toralla. É moi posible que, co tempo, estas numerosas vilas fosen o xermolo da
actual cidade de Vigo.
A zona que milagrosamente se conserva
deste castro é unha mínima parte do oppidum
ou gran poboado fortificado que debeu existir
no pasado.
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Despois da súa escavación e dunha longa tempada de completo abandono logrouse a súa musealización en 2010. Grazas a ela, hoxe podemos contemplar os restos de edificacións de diferentes tipos, así como unha rede de
canles e estanques indicativos da existencia dalgunha industria manufactureira (curtido de peles, salgadura etc.) complementaria ao modo de vida
agrícola-gandeiro e marítimo dos seus poboadores.
Na entrada ao recinto construíuse a réplica do que podería ser unha
unidade familiar, integrada por dúas vivendas, unha delas de planta
cadrada, e mais un almacén central.

Construcións modernas
como os chalés destruíron
a maior parte deste
importante xacemento.

Vista xeral da área musealizada.

Réplica dunha unidade
familiar construída á
entrada do recinto.
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Recreación, presumiblemente
fiel ao modelo real, dunha ola
de orellas perforadas. Para
reproducila serviron de referencia
os escasos restos dunha peza
orixinal que apareceron nos anos
oitenta do século pasado nunhas
escavacións efectuadas neste
castro vigués.
Semella que este tipo de
recipientes se empregarían como
utensilios de cociña.
Consérvase no centro oleiro
onde veu a luz, nas instalacións
da Fundación Terra Termarum
Castrolandín (Cuntis).

Algúns restos de canles e estanques propios deste castro, un claro valor engadido.

Réplica dunha fonte de «terra sigillata». Na nosa lingua, o termo latín sigillata ten o significado
de «selada». Fai referencia, polo tanto, aos selos (sigillum) ou estampados que estas pezas levaban
incrustados na súa superficie e que tiñan relación co ceramista ou co centro oleiro fabricante.
A cerámica «terra sigillata» é tipicamente romana e caracterízase especialmente pola súa cor vermella
de brillo intenso. As súa produción mantívose viva entre os séculos I e III da nosa era, aínda que para
algúns autores perdurou ata os inicios do IV. As mostras máis importantes son orixinarias de Italia,
do sur da Galia, do noso país, Hispania, e de certos lugares de África. Todas elas, competidoras entre
si, posuían características propias e doadamente diferenciables, polo que se estableceron distintas
denominacións en relación cos trazos distintivos do seu lugar de procedencia; por exemplo Terra
sigillata hispánica.
A fonte presentada exponse ao público nunha das tres cabanas que integran a peculiar reprodución da
unidade familiar propia do castro que nos ocupa.
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Castro de Castrolandín
Parroquia de Castrolandín (concello de Cuntis)
Nel consérvanse restos de vivendas circulares con construcións anexas
(almacéns, talleres etc.), así como unha estrutura rectangular co seu interior dividido en dúas estancias diferentes. Dentro destas vivendas é frecuente atopar un fogar ou lareira, que pode estar situado tanto no centro
do pavimento como apegado á parede.
O castro conta con sistemas defensivos como unha pequena muralla,
un parapeto de terra e un profundo foxo. Conserva tamén a entrada principal ao recinto, coas súas defensas reforzadas e provista dunha escalinata de pedra.
O seu estado de conservación é bo. Cabe salientar os labores de mantemento e preservación que nel desenvolven periodicamente os membros
da encomiable Fundación Terra Termarum Castrolandín de Cuntis
Este xacemento goza da categoría de protección de Ben Inventariado
(Inventario de Bens Patrimoniais da Xunta de Galicia).

Localización aérea do castro.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.
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Restos de edificacións
e mostra de parte do
dominio visual dende o
castro.

Entrada principal do poboado, provisto en tempos
dun portón que permitiría o acceso ao seu interior.
Repare quen le este escrito no atractivo da escalinata
e na robustez da muralla, claramente reforzada neste
sector.

Vista xeral do castro.
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O lagarto arnal (Timon lepidus ibericus),
réptil de fermosa indumentaria,
é inquilino dalgunhas cabanas de
Castrolandín.

Vasilla fundacional dunha vivenda atopada durante as escavacións. Este achado, considerado
pouco habitual, apareceu fragmentado en multitude de anacos que foron pacientemente
pegados polas restauradoras da Fundación Terra Termarum Castrolandín de Cuntis.
Semella que era costume entre os castrexos enterrar un ou varios obxectos peculiares no
interior dunha propiedade cando se terminaba de construír, como sinal da súa inauguración.

Restos dunha vivenda co seu fogar ou lareira
acaroada á parede interior.

Restos dunha vivenda con vestíbulo construída
sobre a cimentación doutra máis pequena e, polo
tanto, anterior no tempo. Soterrada no chan desta
última, apareceu esnaquizada a extraordinaria
vasilla mostrada.
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Cabanas circulares e rectangulares

Nas súa época
de esplendor,
no poboado do
monte do Castro,
en Ribadumia,
coexistían cabanas
de plantas moi
diferentes.

As cabanas circulares mantiñan a mesma forma que as súas precedentes da Idade
de Bronce, confeccionadas daquela con materiais perecedoiros como a palla, o barro e a
madeira. Trataríase, moi probablemente, da continuidade dunha tradición arquitectónica
orixinada tempo atrás.
Contaban con varias vantaxes a respecto das rectangulares:
-Adaptábanse mellor aos terreos irregulares, comúns na maioría dos nosos castros.
-Ao careceren de esquinas, eran máis fáciles de construír e tamén de cubrir.
-Debido ás súas reducidas dimensións, resistían mellor os fortes ventos e outras
		 inclemencias meteorolóxicas propias das zonas altas.
O uso que se lles daba a estas cabanas era, fundamentalmente,
Restos dunha
como vivendas e, hoxe en día, os seus restos son abondosos nos nosos
cabana de planta
castros.
circular no castro
do monte do
Con respecto ás construcións rectangulares, a idea máis difunFacho (Cangas
dida é que se trataba de importacións do mundo romano. Non obsdo Morrazo) e
tante, probas arqueolóxicas poñen de manifesto que, aínda que feitas
rectangular no
de Castrolandín
con elementos perecedoiros coma as circulares, estas edificacións xa
(Cuntis).
existían nalgúns dos primeiros castros erguidos durante finais da Idade de Bronce, isto é, varios séculos antes dos contactos con Roma.
Consecuentemente, o pretendido influxo romano debemos poñelo en
dúbida. Empregábanse, sobre todo, como almacéns, talleres, cortes...,
e con menor frecuencia como vivendas. Son moito máis escasas cás
circulares.
Ademais dos modelos expostos, nos nosos castros aparecen restos de cabanas con outros deseños de plantas, como por exemplo
as de forma cadrada, ovada ou mesmo irregulares. No caso destas
últimas, a falta de uniformidade estrutural débese a que os seus
construtores tiveron que adaptarse forzosamente aos espazos libres
dispoñibles entre outras edificacións preexistentes.

Restos que se conservan dunha vivenda de planta circular provista,
neste caso, de vestíbulo ou soportal. Castro de Santa Trega (A Guarda).
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Monte do Facho

Parroquia de Santo André do Hío (concello de Cangas
do Morrazo)
Sitúase, este monte, sobre o cantil máis alto das Rías Baixas. Dende a súa cima, a case
200 m sobre o nivel do mar, divísanse unhas espectaculares vistas da Costa da Vela bañada polo océano Atlántico, das illas Cíes e Ons, de parte das rías de Vigo e Pontevedra,
así como dunha considerable extensión das terras do interior.
Este gran dominio visual da contorna, xunto coa súa posición estratéxica, son factores
que propiciaron o asentamento de diversas comunidades humanas ao longo do tempo.
Primeiramente, nun momento avanzado do Bronce final, alá polos séculos IX a VII
a. C., o monte foi escenario dun gran poboado que, segundo os arqueólogos, abarcaba
toda a súa ladeira leste. Evidencias deste asentamento non se detectaron polos restos
das súas cabanas, esfareladas nun breve espazo de tempo ao estaren construídas con
materiais pouco duradeiros coma barro, madeira, canas e palla, senón polos numerosos
fragmentos de cerámica, con características propias do dito período, que aínda continúan aparecendo espallados pola superficie do terreo.
Diversos investigadores relacionan este poboado co próximo depósito de bronces
de Liméns, descuberto a principios do século pasado e considerado, polo seu tamaño e composición, un dos máis importantes de Galicia.
Máis tarde, a partir do século VI a. C., estableceuse neste lugar un asentamento
castrexo fortificado da Idade de Ferro, que algúns románticos bautizaron co nome
de Beróbriga. Ocupaba principalmente a ladeira norte e, en menor medida, a noroeste,
onde moi probablemente se situaría a súa entrada principal.
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Vista parcial da Costa
da Vela ou Soavela. Ao
lonxe, sobre o cantil
máis alto da provincia
de Pontevedra, érguese
o monte do Facho,
escenario de dous
poboados castrexos e
un santuario galaicoromano.

Vista aérea do monte do
Facho.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía
Agraria FEGA.
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O cabo Home dende
o cumio do monte
do Facho. Resulta
comprensible que os
nosos devanceiros
escolleran estas alturas
debido sobre todo ao seu
extraordinario dominio
paisaxístico.

Parte da área escavada
correspondente ao
asentamento castrexo
da Idade de Ferro,
abandonado ao inicio da
nosa era. As edificacións
que se mostran na imaxe
foron reconstruídas
varios séculos despois,
moi probablemente para
desempeñar algunha
función relacionada co
famoso santuario galaicoromano que se creou
neste lugar.

As escavacións arqueolóxicas efectuadas entre os anos 2003 e 2008 puxeron ao descuberto parte das súas estruturas defensivas, tales coma os
restos das dúas murallas que rodeaban completamente o complexo, un foxo
de pequeno tamaño e un terraplén. Tamén saíron á luz vestixios dunhas 50
cabanas destinadas a vivendas e outros usos, construídas tanto en zonas de
moderada pendente, adaptadas polo tanto ás irregularidades do chan, coma
en terrazas preparadas previamente polos castrexos despois de aplanar o
terreo e erguer os correspondentes muros de contención, alterando, deste
xeito, a topografía orixinal do monte.
As plantas destas cabanas presentan formas tipicamente castrexas: circulares, ovais, rectangulares..., entre as que predominan as de paredes curvas
e existen algunhas mesmo irregulares. O seu tamaño é moi variable, e, nalgúns casos, chegan a acadar grandes dimensións (entre cinco e sete metros
de diámetro), o que resulta infrecuente na maioría dos nosos castros. Semella que terían o chan de barro, as súas paredes estarían lucidas tanto interior
coma exteriormente co mesmo material e a súa cuberta sería de palla.
Un feito que resulta sorprendente é a práctica ausencia de fogares ou lareiras no interior destas vivendas, aínda que os arqueólogos non desbotan a
posibilidade de que tales estruturas existiran nalgún momento.
No relativo ás edificacións destinadas a outras funcións, anexas sempre
ás mencionadas vivendas, é moi probable que se tratase de almacéns. Proba
disto é a gran cantidade de ánforas e restos de louza de luxo romana que
apareceron nalgunhas delas. Estes obxectos, xunto con outros confeccionados en ferro (coitelos, cravos e puntas de xavelina), así coma en bronce
(fíbulas, agullas, broches de cinto…), moitos deles importados do exterior,
son una mostra dos contactos comerciais, especialmente vía marítima, que
os poboadores deste castro manterían xa dende os seus inicios con comunidades mediterráneas asentadas, sobre todo, no sur da Península Ibérica e
o sueste de Francia. Estas relacións incrementaríanse durante a ocupación
romana do noso territorio.
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Ademais dos vestixios correspondentes ás fortificacións e ás
cabanas, os escavadores descubriron dous vertedoiros do lixo
de gran tamaño, os populares concheiros, situados extra muros,
é dicir, fóra do poboado, e un forno no interior dunha vivenda
que en tempos debeu de estar vinculada a algunha actividade de tipo artesanal.
Segundo todos os indicios, este castro foi abandonado de
forma progresiva e pacífica no século I d. C., cando gobernaba
o emperador Augusto.
Despois de varios séculos de desolación, o monte do Facho
retomou a súa actividade e próximo ao seu cumio levantouse
un santuario galaico-romano. A divindade que nel se veneraba
era Berobreo, un deus peculiar, descoñecido non só no resto
da Península Ibérica, senón en toda Europa. Trataríase pois,
dunha deidade local, aparentemente exclusiva deste monte.
Ignórase se este culto era de nova implantación ou se tivo
a súa orixe no poboado castrexo anterior e se reiniciou nun
momento posterior. O certo é que a partir de mediados do século III a. C e durante posiblemente douscentos anos, o monte do Facho converteuse nun lugar de peregrinación masiva.
Dende diferentes puntos do noroeste peninsular, os devotos
achegábanse ata el portando as súas ofrendas, que consistían
en altares votivos ou aras que, unha vez na zona, chantaban
individualmente ou en grupos en buratos feitos no chan ou
nas pedras. Ás veces situábanos a carón de muros e paredes.
A meirande parte destes altares fixéronse en granito local, o que nos indica a alta probabilidade de que existira un
obradoiro especializado na súa labra non moi afastado deste
santuario.
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Agrupación de cabanas no sector nordeste do castro.
Na foto da dereita vese unha das escasas lareiras que, polo momento,
apareceron nas escavacións arqueolóxicas deste poboado.

Restos da famosa construción oval pertencente ao castro da Idade
de Ferro. Segundo os investigadores o seu chan sería de barro cocido
e endurecido, as súas paredes estarían recebadas, tanto por dentro
coma por fóra, co mesmo material e o seu teito sería de palla. Para o
arqueólogo e co-escavador do xacemento Michael Koc, puido ser o
edificio central do santuario dedicado a Berobreo, afirmación esta, moi
controvertida.
Ao fondo, extremo sur da Costa da Vela amosando o cabo Home.
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O recinto dedicado
á colocación das ofrendas era moi reducido.
Comprendía tan só o
espazo situado entre
varias edificacións castrexas reconstruídas e
a cima do monte, moi
próxima. Por este motivo as aras, dun tamaño que varía entre os
30 cm e 1,80 m de altura, son moi estreitas
e delgadas, deseñadas
para ocuparen o menor
espazo posible nunha
área tan limitada. Con
todo, a súa abundancia
e concentración deberon converter este
enclave nunha verdadeira «plantación de
aras» que lle conferiría
ao santuario gran similitude coas necrópoles
xudías da Alta Idade
Media ou cos antigos
cemiterios ingleses.
Recreación hipotética do santuario galaico-romano, fundado no alto do monte do Facho entre os séculos III e V d. C. e dedicado ao culto do deus Berobreo.
Ilustración de Inés Vázquez Ramallal, supervisada amablemente polo arqueólogo José Suárez Otero «Mariño».
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A maioría dos altares presentan
unha inscrición gravada nunha das
súas caras, precisamente na orientada sempre cara o alto do monte.
O texto, polo xeral breve, mostra
en todos os casos a divindade a
quen vai dirixida (neste caso Berobreo), en ocasións o motivo da
ofrenda e moi raras veces o nome
do devoto, de xeito que eran maioritariamente anónimos. O escrito
que aparece con máis frecuencia
é este:
DEO LARI BEROBREO ARAM POSUIT
Seguido en ocasións de:
PRO SALUTE
Traducido ao noso idioma, diría algo semellante a: «Deposito esta ara para o deus local Berobreo... e deste modo
gozar de saúde».
Efectivamente, os devotos, a cambio dun pequeno monumento, pregábanlle boa saúde ao seu deus Berobreo.
A existencia destas aras votivas coñécese dende os anos sesenta, cando comezaron a aparecer dispersas pola
superficie do monte e en zonas próximas, formando ás veces parte de muros entre leiras. Nestes casos, o seu estado de conservación adoitaba ser malo; aparecían maioritariamente partidas e moi gastadas debido á acción dos
axentes atmosféricos.
Posteriormente, nas escavacións arqueolóxicas realizadas entre 2003 e 2005, promovidas polo Instituto Arqueolóxico Alemán e o Concello de Cangas, e dirixidas polos arqueólogos Thomas G. Schattner, Michael Koch e
José Suárez Otero, puxéronse ao descuberto aproximadamente 130 destes altares. Enteiros ou fragmentados,
moitos apareceron in situ, é dicir, no mesmo lugar onde foron chantados polos fervorosos seguidores de Berobreo; iso si, caídos e cubertos por unha boa capa de terra que se foi acumulando sobre eles ao longo de case dous
mil anos de existencia. Normalmente ían acompañados das chavetas, pequenas pedras en forma de cuña que se
colocaban na súa base para mantelos erguidos.
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Réplicas de aras
votivas encontradas
nas escavacións do
santuario dedicado
ao deus Berobreo.
Levan varios
anos expostas no
alto do monte e,
polo momento,
afortunadamente,
estanse a librar da
acción dos vándalos.

As primeiras aras do monte do Facho localizáronse nos anos sesenta do
século pasado. Tras seren recollidas, a maioría foron transportadas ata o seu
lugar de almacenaxe e conservación nun carro de vacas, o vehículo de carga
por excelencia naqueles tempos dourados do agro galego.
Fotos cedidas polo museo Municipal de Vigo «Quiñones de León».
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Na superficie ou soterradas,
un total de 170 aras votivas
galaico-romanas localizáronse
no monte do Facho. Algunhas
están depositadas no Museo
Municipal «Quiñones de León»
de Vigo. O resto, a gran maioría,
tras varios anos de repouso nos
baixos do consistorio de Cangas, foron trasladadas ao Museo
Provincial de Pontevedra.

A primeira ara votiva
localizada no monte do Facho.
Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León».

Antiga
posible
garita de
observación
militar
situada
no alto do
monte do
Facho.
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Incomprensible
estado de
abandono no
que se encontra
habitualmente
o castro.
Salientemos
que este
xacemento
arqueolóxico
e máis a súa
contorna son
de grande
afluencia
turística.

Solpor
na Costa
da Vela.
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Berobreo e Santo André do Hío. Son a mesma entidade?
Resulta estraño que, polo momento, nun lugar de recoñecido culto pagán no pasado como é o monte do Facho, non se atopara o mínimo rastro de ningún elemento cristián,
nin sequera unha simple cruz. Parece en principio que, a diferenza doutros lugares con características semellantes, aquí non houbo cristianización... polo menos da maneira
convencional.
Segundo varios autores, neste caso, o proceso de conversión ao cristianismo afectoulle só ao deus obxecto de culto, Berobreo. Así, esta deidade, tras experimentar un hábil
proceso de metamorfose promovido polos ministros da Igrexa, converteuse, co tempo, en Santo André do Hío, patrón da parroquia onde se atopa o monte e, casualmente, relacionado tamén coa protección da saúde. Cóntase que as súas virtudes terapéuticas fixéronse tan populares que ata el se achegaban enfermos de todas as partes, incluso prostrados
en ataúdes. Tal práctica chegou a desgustar a certo sacerdote intolerante que, ao non crer nesta menciña alternativa e considerala pouco
dogmática, decidiu poñerlle fin. E conseguiuno!
Os devotos decidiron entón trasladar o santo a outro lugar máis axeitado onde puidera continuar co seu labor curativo, pero no traxecto,
ao querer cruzar unha ponte a imaxe quedou parada e ninguén foi capaz de movela. Tal feito provocou o forzoso retorno da comitiva e a
devolución do santo á igrexa, onde supostamente continúa «feliz» na actualidade.
Berobreo e Sto. André do Hío, mesma ou distintas entidades, demostran que, polo menos no monte do Facho e arredores, os santos
manifestan gran querenza polo seu lugar de culto.

Igrexa de Santo
André do Hío. Por
fortuna, aínda
conserva moitos
elementos da súa
orixe románica.

Imaxe exterior
de Santo André,
martirizado na
cruz do seu
mesmo nome.
Atópase situada
sobre a portada
principal da
igrexa.

Imaxe interior
de Santo André.
Segundo a
tradición,
hai tempo,
os veciños
quixeron
cambiala de
parroquia
pero o santo
negouse.

O Cruceiro do Hío,
situado na praza da
igrexa, considérase o máis
espectacular e de mellor
talla de Galicia. Semella
que foi realizado en 1872
polo canteiro e escultor
cotobadés José Cerviño, (o
popular Mestre Cervillo),
cando apenas contaba con
trinta anos de idade.
Sorprende que o
monumento sexa
practicamente monolítico,
é dicir, coa excepción
dalgunha peza, na súa
meirande parte esculpiuse
a partir dunha única pedra
de granito.
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Castro de Santa Trega
Parroquia de Santa María da Guarda (concello da Guarda)
Sitúase este castro no terzo superior do monte do
seu mesmo nome, a unha altitude arredor dos 300 m
sobre o nivel do mar.
Dende el divísase unha importante extensión da
costa guardesa, a desembocadura do río Miño e as
terras circundantes. Tamén parte da inmensidade do
océano Atlántico.
Este amplo dominio visual, xunto coa súa posición estratéxica, permitiríanlles aos seus habitantes
exercer un gran control sobre o tráfico marítimo de
cabotaxe(15) e, deste xeito, establecerían relacións comerciais con navegantes procedentes inicialmente do
Mediterráneo, como é o caso dos fenicios e os púnicos.
Máis tarde, estes contactos manteríanse tamén cos
romanos, especialmente durante a súa ocupación do
noso territorio. Os castrexos do Trega beneficiaríanse
das principais rutas por mar do Imperio, que se estendían, segundo os historiadores, dende o corazón
do Mediterráneo ata o norte das Galias e Britania.

Localización aérea do poboado
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.

(15) Navegación con fins comerciais que se fai ao longo da costa dun determinado país.
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Nas súas travesías, os conquistadores bordearían a costa atlántica e
deteríanse nas inmediacións deste
e doutros castros costeiros sobranceiros, co fin de comerciar cos seus
habitantes. Para as transaccións
empregaríase inicialmente o sistema tradicional de troco ou intercambio, combinándoo máis tarde
coa moeda.
Estes contactos mercantís cos
romanos tiveron lugar tamén vía
fluvial e terrestre. No primeiro caso,
embarcacións de Roma penetrarían
no río Miño pola súa desembocadura, sucando o seu navegable curso
baixo, para acadar terras máis interiores. No segundo, a través das
súas innovadoras e proveitosas calzadas, precursoras das nosas estradas actuais.
O castro descubriuse accidentalmente durante a construción
dunha estrada de acceso á ermida
que existe próxima á cima do monte. As obras, causantes da sección
do poboado, puxeron ao descuberto restos dos muros de varias cabanas, parte da muralla exterior, un
concheiro e diversos fragmentos
de obxectos.
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Vista do monte
de Santa
Trega, onde se
sitúa o castro.
Aos seus
pés, a vila da
Guarda.

Magnífica
vista da vila da
Guarda e da
súa contorna
dende a parte
máis elevada
do castro.
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Parece ser que sempre existiron
evidencias da presenza deste poboado: dende lendas relacionadas
cos mouros, habitantes dos castros
e das mámoas, ata buscadores de
tesouros, pasando por restos visibles de edificacións (escasos e vidos
a menos pola utilización das súas
pedras para outras construcións),
e incluso referencias publicadas a
primeiros do século pasado sobre
a posible existencia do xacemento
que, por desgraza, non espertaron o interese da xente. Entre elas,
cómpre destacar as recensións de
Manuel Murguía, publicadas na súa
Historia de Galicia.
O seu sistema defensivo resulta
moi sinxelo. Á parte das fortes pendentes naturais do monte, consta
dunha muralla con paredes de cachotería e, en xeral, de pouco grosor, con arredor de metro e medio
de anchura máxima nalgúns puntos.
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Panorámica do sector
norte do castro, chamado
barrio de Calvo en
recordo ao clérigo
Ignacio Calvo, director
do primeiro equipo
escavador do xacemento
do Trega en 1914.

O barrio de Mergelina
despois de escavado,
pero coas súas estruturas
aínda sen consolidar.
Débelle o seu nome ao
arqueólogo Cayetano de
Mergelina Luna, director
do primeiro equipo que
escavou unha ampla
superficie deste sector na
tempada 1928-1933.
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Para algúns investigadores, foi erguida en plena época de dominio romano, con motivo da modificación e ampliación do poboado. Deste xeito, non só pecharía e protexería a superficie habitable, senón que, ao ser o primeiro
elemento construído, condicionaría o seu tamaño e a distribución das diferentes edificacións e espazos libres
para circular.
No seu traxecto presenta dúas interrupcións a modo de entradas: a porta norte, dotada dunha rampla con
escaleira, e a sur, habitualmente oculta por unha densa capa de vexetación.
Polo seu interior, inmediatamente paralelos a ela, discorren os restos do camiño ou paseo de ronda,
sendeiro que bordeaba perimetralmente o poboado e que permitía o
acceso indirecto a determinados
lugares dende a porta norte.
Como na maioría dos castros, en
Santa Trega predominan as cabanas
de planta circular e ovalada. Hainas tamén rectangulares, provistas
loxicamente de esquinas, pero resultan moito máis escasas.
Todas, independentemente da
súa forma, foron dispostas de xeito illado, aproveitando ao máximo
o terreo dispoñible. Ao careceren
de paredes medianeiras, creáronse
espazos mortos entre elas de moi
difícil tránsito, o que provocou a
súa rápida conversión en vertedoiros do lixo.
A muralla, neste caso de pouca altura e anchura. A súa función sería máis delimitadora que protectora do poboado.

197

Escenarios da Prehistoria

Restos do camiño de ronda. Durante varios séculos,
cando estaba completo, circunvalou intramuros a
totalidade do barrio de Calvo.
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A entrada norte do castro conserva restos da súa
monumental escaleira. Foi posta ao descuberto nas
primeiras escavacións efectuadas no xacemento,
entre os anos 1914 e 1923.

As cabanas dedicadas a vivendas adoitan ser de
maior tamaño que as destinadas a almacéns e outras funcións. Contan, ademais, con paredes e pavimentos mellor elaborados, feitos con materiais de
calidade superior. Algunhas incorporan un vestíbulo, modelo arquitectónico de probable importación
mediterránea, concibido quizais para cabanas de
planta rectangular, pero adaptado, neste caso, ás
vivendas circulares e ovaladas. Un ou varios fornos
resultan habituais nestes soportais.
Interiormente, estas vivendas presentan un pavimento moi coidado formado por terra compactada, en especial area de granito (o popular xabre),
e no que non falta o fogar ou lareira, constituído
por varias pedras: unha plana no fondo e outras
verticais dispostas lateralmente. Esta estrutura,
semellante a unha caixa pétrea, sitúase xeralmente en posición central, motivo polo cal estas vivendas debían dispoñer dun sistema de sustentación
do teitume diferente do tradicional poste central
de madeira. Sexa coma for, a cuberta, feita cos típicos elementos vexetais como palla ou centeo, sería
maioritariamente cónica, e presentaría, ás veces,
forma plana. Asentos corridos arrimados ás paredes interiores rematan o repertorio de elementos
máis característicos que conformaban o interior
das cabanas habitacionais do Trega.
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As demais edificacións, empregadas como almacéns, talleres, obradoiros etc.
carecían de vestíbulos, fornos e lareiras. Unha peculiaridade que as distingue rapidamente das vivendas é que a súa entrada resulta moi elevada con relación á
rúa, posiblemente para illar o chan interior da humidade e dificultar a entrada de
determinados animais.
O castro de Santa Trega estivo habitado dende os séculos IV a. C. ao I d. C.
O seu estado de conservación é regular. Ten as categorías de protección de Monumento Histórico Artístico desde 1931 e Ben de Interese Cultural (BIC).
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Espazo morto entre cabanas.

Restos de antigas edificacións no barrio
de Mergelina antes e despois de seren
consolidadas. A diferenza salta á vista.
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A famosa vivenda reconstruída do
Trega, de planta circular e provista
de vestíbulo ou soportal.
Na opinión dalgúns prehistoriadores,
a reconstrución foi pouco fiel ao
suposto aspecto orixinal destas
edificacións, pois acompañárona
boas doses de imaxinación.

Restos dunha vivenda con forno no barrio de
Mergelina. Estas estruturas, cando as había,
adoitaban estar situadas no vestíbulo do edificio,
como neste caso, preferentemente no seu lado
dereito segundo entramos.
Na foto acompañante, o mencionado forno en detalle.
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Teitume: estrutura e cubrición vexetal.
Interior da famosa vivenda
reedificada deste castro, coa
lareira en posición central.

Restos dun posible
almacén. Nótese a
diferenza de altura entre a
entrada e o chan da rúa.

Bancos arrimados ás paredes interiores
dunha vivenda.
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Algúns obxectos
singulares
aparecidos durante
as escavacións
do Trega
No Museo de Santa Trega (MASAT)
consérvanse e expóñense as pezas
máis significativas aparecidas nas diferentes escavacións arqueolóxicas que
se desenvolveron no castro. A sede da
institución está nun edificio adquirido
e reacondicionado nos anos cincuenta do século pasado pola sociedade
guardesa Pro Monte. Deseñouno o arquitecto porriñés Antonio Palacios coa
intención inicial de destinalo a ser un
restaurante.
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Obxectos de pedra

O «Cabezón do Trega»
Localizouse en 2015 nas escavacións do barrio de
Mergelina, dirixidas por Rafael Rodríguez Martínez
e financiadas pola Deputación de Pontevedra e
o Ministerio de Fomento. Nel poden apreciarse
sutilmente trazos humanos como os ollos, a boca, o
nariz e as orellas. A súa función descoñécese. Como
dato curioso débese destacar que a súa descuberta
coincidiu cunha visita de escolares e dun grupo de
arqueólogos británicos ao xacemento. Considérase o
achado máis emblemático das últimas intervencións
arqueolóxicas feitas no castro.

Escultura con forma
«humana»
Foi datada polos
especialistas entre os
séculos II a. C. e III d.
C., de xeito que puido
elaborarse tanto na
época tipicamente
castrexa como durante
a ocupación romana.
Apareceu nas escavacións
dos anos 1922-1923,
dirixidas por Ignacio
Calvo, no sector do castro
que leva o seu nome.
Tallada en granito, mide
uns trinta centímetros
de alto.
Este tipo de figuras
poderían representar
determinadas divindades
do momento e terían
como función protexer o
poboado, algo semellante
aos nosos petos de
ánimas, aos cruceiros e
ás imaxes de personaxes
vinculados coa relixión
católica.

Labras.
Estas pezas arquitectónicas estarían encaixadas nos muros ou nas paredes exteriores das
casas como elementos decorativos ou apotropaicos, é dicir, protectores da propiedade. Na súa
meirande parte foron feitas entre finais da época castrexa e principios da romana.
A primeira da foto considérase a menos habitual e a que presenta unha decoración máis
complexa. Ademais é responsable da denominación «Baixo Miño», por ser nesta comarca
-en concreto no castro que nos ocupa- onde apareceron os primeiros exemplares deste tipo e
a maior parte dos descubertos ata agora en Galicia.
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Obxectos de ferro e
cerámicos
É posible que estes útiles se fabricasen
noutro lugar, pois polo momento, no Trega, non apareceron restos de talleres de
fundición -aínda que si algún molde-, nin
fornos destinados á cocción dos recipientes feitos en barro.

Torques
Os torques eran colares semirríxidos,
elaborados con metais preciosos, dos que
farían ostentación determinados individuos destacados da comunidade.
A aparición dos seus restos no Trega
failles pensar aos arqueólogos na posible
presenza dunha clase aristocrática neste castro que coincidiría, sobre todo, coa
ocupación romana do noso territorio. Esta
elite, dotada dun gran poder adquisitivo,
tería acceso ás riquezas.

Moedas romanas
Continúan a aparecer en grandes cantidades nas escavacións.
Foron acuñadas na súa maioría durante
o mandato dos emperadores Augusto e Tiberio, así como na época republicana.

Extremos de dous torques de ouro.
Destaca a exquisita ornamentación do
primeiro, coa súa base decorada cun
elaborado punteado e mais un tríscele (ver
foto do detalle). Sen dúbida, este fragmento
debeu formar parte dunha xoia de gran
calidade.

Urna de uso funerario.
Feita con cerámica indíxena, é dicir, sen influxo romano, achouse
moi fragmentada durante unha das primeiras escavacións do barrio de Calvo, a principios do
século pasado. Semella que presentaba unha sorte de tapadeira e contiña cinzas, mais foi
baleirada accidentalmente polos operarios que traballaban na intervención arqueolóxica.

Estas son as moedas máis antiga e a máis moderna, descubertas nas diferentes escavacións do Trega. Na actualidade
consérvanse expostas no seu museo arqueolóxico (MASAT).
A primeira é un denario de prata do ano 134 a. C., acuñada na época republicana. Amosa no seu anverso a
representación de Roma provista dun casco alado, e no reverso o deus Marte, que porta escudo e lanza mentres
dirixe unha cuadriga ao galope. Embaixo pode lerse CAVURI ROMA, abreviatura de Caius Avurius Geminus, maxistrado
monetario que a acuñou na cidade de Roma.
A segunda é un vellón de Alexandría, feito en bronce na segunda metade do século III d. C., que pertence ao grupo das
moedas imperiais. Nunha das súas caras figura o busto do emperador Claudio II cunha coroa de loureiro, mentres na
outra aparece unha aguia en repouso.
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Utensilios líticos

Nas escavacións atopáronse machados de pedra puída, aixolas e sobre todo cantos unifaciais, isto é, tallados só por unha cara. Sábese que estes últimos foron feitos a partir de cantos
rodados de cuarcita recollidos na costa e traballados despois no castro, a xulgar polas lascas ou restos desprendidos presumiblemente durante o proceso de talla que apareceron no interior
dalgunhas cabanas. A súa función descoñécese, pero tiña que estar relacionada con algunha actividade ligada ao poboado, quizais a agrícola.
A presenza destas pezas no Trega pon de relevo que, a pesar de existir ferramentas tecnoloxicamente máis evolucionadas na época dos castros, durante a Idade de Ferro e moi probablemente ata os primeiros tempos da conquista romana, continuaron tallándose útiles en pedra cos procedementos propios do Paleolítico e o Neolítico.
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Por descoñecemento, debido posiblemente á falta de paneis informativos
axeitados, son moitos os visitantes que camiñan por enriba dos muros das
cabanas. Como consecuencia, prodúcese o derrubamento dalgunhas das
pedras que conforman estas estruturas.

Curiosidades do Trega
Considérase o xacemento arqueolóxico máis emblemático de Galicia. Tamén é o terceiro lugar de importancia monumental máis turístico da nosa comunidade, despois da catedral de Santiago de Compostela e a torre de Hércules.
Adoitan visitalo entre 100.000 e 200.000 persoas anualmente.
O ano de maior afluencia de público foi o Xacobeo de 1999, con arredor de 330.000 visitantes. Nese mesmo
período 5.800 persoas bateron o récord de visitas nun día.
Calcúlase que na súa época de maior esplendor (século I d. C.) a súa superficie habitable debeu achegarse
ás 20 ha, o equivalente a uns 19 campos de fútbol. Estas dimensións convérteno nunha das citanias ou cidades
fortificadas castrexas máis colosais do noroeste da Península Ibérica, quizais a de maior extensión.
Segundo as fontes clásicas o castro debeu constituír, durante os primeiros séculos da ocupación romana,

O barrio de Calvo.

o lugar de maior concentración de grovios (grovii), nome que os conquistadores lles deron aos galaicos que habitaban as terras suroccidentais do que hoxe é Galicia.
Semella que estes indíxenas tiñan o seu centro poboacional máis importante en Tude (Castelum Tyde), moi
probablemente a actual cidade de Tui.
Polo momento, nos concheiros atopados nas escavacións non apareceron restos nin de porco doméstico nin
de bivalvos como ameixas ou berberechos, propios de areais costeiros. Isto último resulta moi sorprendente, dada
a proximidade do castro a este tipo de hábitats. Pode deberse tanto a un baleiro na investigación arqueolóxica
como á falta de interese dos seus habitantes polo consumo destes moluscos, mesmo á distinta configuración da
desembocadura do río Miño naqueles tempos, carente aínda de formacións areosas semellantes ás actuais.
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Máis da metade dos restos atopados nestes depósitos son de lapa
común, seguidos dos de mexillón e
caramuxo. Os máis escasos correspóndense co ourizo de mar e o percebe.
As cunchas presentes proceden
fundamentalmente de exemplares
medianos e grandes, o que denota a
inconsciente pero equilibrada explotación que os habitantes do Trega facían
destes moluscos. Sen decatarse, aseguraban a continuidade das diferentes
especies na zona.

Desembocadura do Miño. Zonas de xunqueira e areais. Estes últimos fanse visibles unicamente durante a baixamar.

Mexillóns e percebes. Polo momento, as probas arqueolóxicas suxiren
que os primeiros formaban unha parte moi importante da alimentación
dos castrexos do Trega. Os percebes, pola contra, non figuran entre os seus
mariscos preferidos. Isto pode deberse, quizais, a que fosen menos abondosos
que agora, ao risco que implicaba apañalos ou simplemente, a que non lles
gustasen tanto.
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Un descubrimento único
Nas últimas escavacións efectuadas en 2015-2016 no barrio de Mergelina, foi descuberta unha cavidade do século IV, duns 5 m de ancho e 2,20 m de profundidade, que
contiña restos de ánforas púnicas e unha fíbula de bronce. Esta formación é, de momento,
única nos castros intervidos arqueoloxicamente en Galicia.
Segundo Rafael María Rodríguez, director das ditas escavacións, tanto a cavidade como
a cabana na que está situada, puideron ter un significado relixioso.
Quizais o Trega sexa o primeiro castro no que se demostrou que nalgúns dos nosos
poboados galaico-romanos existía unha planificación urbanística característica, sen que
se dispuxeran as distintas construcións (cabanas, rúas, vías...) ao azar, como visualmente
parece, senón de xeito ordenado. Isto sería indicativo dunha esmerada organización por
parte dos seus habitantes.

As dúas «avenidas» ou vías principais que atravesan o sector norte ou barrio de Calvo
do poboado do Trega, destino final de numerosas rúas e camiños.
Algunhas das zonas
de tránsito do Trega,
tanto do barrio de
Calvo como do de
Mergelina, estaban
lousadas, é dicir, cos
seus chans
coidadosamente
cubertos de lousas
de pedra.
Na actualidade,
aínda se conserva
parte deste
pavimento, moi
mellorado polos
traballos de
restauración.
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Para algúns autores, o poboado do Trega podería corresponderse coa cidade chamada Abrobrica, citada polo escritor romano Plinio o Vello. Esta afirmación, carente polo momento de
base argumental, foi formulada en 1914 polo cóengo Domingo Fontenla, despois de examinar os restos achados nas primeiras escavacións.
O director destas intervencións, Ignacio Calvo, postulou no seu momento a posibilidade de identificar o monte Trega co mítico Mons Medulius, lugar onde supostamente un grupo de
valentes galaicos optaron polo suicidio antes de se someteren aos invasores romanos. Pola contra, hai quen sitúa este suceso no monte Aloia (Tui) ou nas bercianas Médulas.
«Pues llegaron a cercar el Monte Medulio, sobre el río Miño (Minium), en el que se defendían una gran multitud de hombres, rodeándole de un foso en una extensión de quince millas. Y así cuando
aquella gente de natural cruel y feroz comprendió que ni era suficiente para aguantar el asedio ni capaz de emprender una batalla, corrió a una muerte voluntaria por temor a la esclavitud. Pues casi
todos a porfía se mataron con el fuego, el hierro o el veneno».
Osorio: Historia contra los paganos, 6, 21,1
«(Octavio Augusto) ataca en tercer lugar con grandes fuerzas la ciudad de Arecelio. Tomada esta tuvo lugar por último el asedio del monte Medulio, que fue rodeado por un foso continuo de quince
millas; avanzaron los romanos por todas las partes al mismo tiempo, y aquellos bárbaros, al ver llegado el fin de su resistencia a porfía se dan muerte con el fuego y con el hierro, en medio de una
gran comida, con un veneno que allí se extrae comúnmente del tejo, librándose así la mayor parte de la esclavitud que a una gente hasta entonces indómita parecía más intolerable que la muerte».
Floro: Epitome de la historia de Roma 2. 33, 46
Como proclamaba Castelao: «Denantes mortos que escravos».

O monte Trega.
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Castro de Troña

Parroquia de Santa Mariña de Pías (concello de Ponteareas)
Atópase este xacemento arqueolóxico a 225 m sobre o nivel do mar, no cumio do monte do Doce Nome
de Xesús, denominado deste xeito por existir nel unha
ermida dedicada ao culto do redentor.
Precisamente, foron a construción dunha pista de
acceso a este templo e a explanación da súa contorna para facer o campo das romarías (ambas as dúas
intervencións de principios do século pasado) as que
provocaron o descubrimento casual deste xacemento. Durante as obras apareceron os muros dalgunhas
cabanas, así como diversos materiais arqueolóxicos
entre os que destacan unha ánfora romana en perfecto
estado e un rolo de pedra, hoxe desaparecido.
A súa forma é elíptica e conta cunha extensión dunhas 3 ha, o equivalente a case dous campos de fútbol.
Calcúlase que foi habitado dende o século VI ao V
a. C. e tivo varios momentos de ocupación. A partir
do século II d. C., en pleno dominio romano, e coma a
maioría dos castros galegos, foi quedando abandonado progresivamente de xeito pacífico.

Localización aérea do poboado castrexo.
Fonte: SIXPAC.
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.
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O castro conta cun sistema defensivo moi completo,
formado tanto polas súas propias condicións naturais,
constituídas por fortes pendentes e unha posición elevada cun amplo dominio visual sobre o val do Tea, como
por determinadas estruturas adicionais construídas polos
seus habitantes: dúas murallas, un foxo e dous parapetos.
As murallas foron erguidas en distintos momentos e, orixinariamente, pechaban a totalidade do recinto castrexo.
Hoxe móstranse incompletas, mais consérvase, non obstante, unha boa extensión delas. A súa altura varía entre
os 2 e os 5 m, o seu grosor entre 1,5 e 5 m e a primeira que
se construíu é a máis voluminosa. Anexa á súa parte exterior, no lado leste do castro, localizouse nas escavacións de
1981 unha estrutura a modo de torre da homenaxe, duns
2 m tanto de altura como de anchura, destinada a reforzar a muralla na súa parte máis ancha e quizais tamén a
defender a entrada principal do castro. Normalmente pasa
desapercibida polo abondoso mato que a cobre.
O segundo elemento defensivo do castro que convén
ter en conta é o foxo. As súas grandes dimensións (18 m
de profundidade e 10 m de anchura máxima no seu fondo)
e mais o feito de ser escavado na rocha base do monte,
demostran o grande esforzo que puxeron os seus construtores en tal proeza. A súa finalidade era protexer o sector
nordeste do asentamento, considerado por moitos o seu
punto máis vulnerable debido á veciñanza dos montes da
Ermida, de meirande altura ca el, e por onde con maior
facilidade poderían atacar as forzas inimigas no caso
de enfrontamentos bélicos. Desafortunadamente, parte
desta estrutura desapareceu baixo a pista, hoxe asfaltada,
que permite o acceso ao poboado.

Capítulo 5. Escenarios do mundo castrexo

Parte superior do
castro ou acrópole,
onde figura a zona
escavada nos
anos 1981, 1985 e
1994, sen dúbida,
a máis fotoxénica
do xacemento. Ao
fondo, a capela
do Doce Nome de
Xesús, supostamente
construída antes
do descubrimento
do castro. Este
feito ponnos ante
un acontecemento
excepcional: a
cristianización
accidental dun lugar
pagán.

Sección da primeira muralla.
Esta estrutura acada grande anchura
nalgúns puntos.
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Por último, os parapetos, contribuirían a darlle protección pola súa zona
noroeste. De moi reducido tamaño,
6 m de lonxitude e 3 m de alto, están
feitos de terra e pedra.
Semella que, en orixe, o castro debeu ter dúas entradas, unha cara o
nacente —como xa dixemos, onda a
torre da homenaxe da primeira muralla— e outra na zona aterrazada de
poñente, xa na segunda fortificación.
No referente ás construcións habitacionais, nas diferentes escavacións
que se levaron a cabo dende os anos
vinte do pasado século, puxéronse ao
descuberto restos dunhas 40 cabanas.
Estas distribúense pola parte superior
do castro formando unha acrópole,
e tamén se atopan polas diferentes
terrazas, convenientemente construídas nos sectores sur e noroeste para
salvar as fortes pendentes do monte.
Estas edificacións son de todos os tipos coñecidos, polo que presentan
formas moi variadas: cadradas, ovais,
rectangulares e, sobre todo, circulares. Algunhas destas últimas contan
con vestíbulos de diferentes modalidades, hoxe por desgraza apenas perceptibles.
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O foxo de Troña, de grandes dimensións, foi escavado traballosamente na
rocha base do monte. Tanto esforzo para unha finalidade máis simbólica ca
defensiva? Case por mero capricho? A verdade, custa moito asimilalo.

Construcións
agrupadas na
zona sur do
castro.
Restos de cabana oval de bo tamaño.

Restos dun fogar ou lareira. Segundo o escavador José Manuel Hidalgo Cuñarro, a parte
posterior desta estrutura atópase baixo a muralla, o que evidencia que a súa construción foi
anterior ao levantamento da fortificación. É esta unha mostra das distintas remodelacións que
experimentou o castro durante os seus diferentes momentos de ocupación.
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Chama a atención que varias
estruturas, mesmo as murallas,
foran edificadas sobre os restos
doutras xa existentes, feito que
pon de manifesto que durante a
vida do castro houbo varias etapas de ocupación e construción.
Sorprende tamén a existencia de
escaleiras, pavimentos lousados,
unha especie de rúas, alxibes, canles para a condución da auga etc.,
que permiten adiviñar unha moi
incipiente planificación urbanística do poboado, principalmente da
súa acrópole ou parte superior.
Outro elemento salientable do
castro, neste caso emblemático, é
un petróglifo de aspecto serpentiforme. Descuberto nas primeiras
escavacións, foi gravado sobre a
cara vertical dunha rocha e para
algúns investigadores representa
unha serpe en posición heráldica.
Puido tratarse dun tótem ou figura
protectora do poboado dado que,
supostamente, este réptil era considerado polos castrexos portador
de paz, fertilidade e inmortalidade.
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Posible alxibe
onde se recollería e
almacenaría a auga
da chuvia para o seu
posterior consumo.
Normalmente
está invadido
de vexetación e
parcialmente cheo
de pedras guindadas
por visitantes
irrespectuosos.

Resulta
tremendamente
estreita
pero pode
transitarse por
ela. Ademais,
presenta o seu
pavimento
lousado.
Estaremos
ante unha
das primeiras
«rúas» da
provincia de
Pontevedra?
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Nas escavacións apareceron,
así mesmo, numerosos materiais
arqueolóxicos como restos de ánforas romanas, fragmentos de cerámica indíxena, púnica e romana,
obxectos relativos á vestimenta e
a ornamentación persoal (fíbulas,
alfinetes, doas de colar …), apeiros
de traballo feitos en ferro (tenaces e
machados), determinados elementos comúns a outros castros (muíños de man, moedas romanas, cravos...), mesmo un lingote de ouro e
un posible ídolo fálico. A meirande
parte destes obxectos atópanse
conservados e expostos nos museos Municipal de Ponteareas e no
«Quiñones de León», en Vigo.
O castro de Troña é Monumento Histórico Artístico dende 1949
e Ben de Interese Cultural (BIC)
dende 2009.

A Serpe de Troña,
petróglifo representativo do
castro pero moi deteriorado
dende hai décadas.

Escaleiras, outro dos elementos demostrativos dun certo deseño
urbanístico deste poboado.

Lacus: pía de orixe artificial, feita polos castrexos, destinada
probablemente á práctica de determinados rituais.
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Uns poucos obxectos descubertos nas escavacións
(Todos eles consérvanse e expóñense no Museo Municipal de Ponteareas)
Vasillas
reconstruídas.
Na primeira peza
poden diferenciarse
con claridade os
fragmentos orixinais,
recuperados no
castro,
da parte engadida na
reconstrución.
Fragmentos cerámicos.
O último correspóndese cun tipo de cerámica denominada campanense ou de verniz negro,
característica da península itálica.

Pedras de antigas poutadas?
As poutadas eran -e sorprendentemente continúan a ser-, sinxelas áncoras
formadas por dous paus en forma de cruz aos que se lles amarra unha pedra
de bo tamaño para manter fondeadas pequenas embarcacións. Debido ao
seu tan reducido tamaño descártase que estas de Troña se empregasen para
tal fin. Quizais se utilizarían máis ben para afundir anzois ou, dispostas en
grupo e en bo número, para fondear redes de pesca, posiblemente en augas
fluviais; o río Tea non está moi lonxe deste castro.
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