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Editorial

Pasaron dúas décadas desde que o Museo do Castro 
de Viladonga iniciara a súa presenza en Internet cunha 
páxina web que foi pioneira entre as das institucións 
museísticas galegas.

Desde que, en 1989, se constituíra a Asociación de 
Amigos do Castro de Viladonga, o seu principal interese 
foi a difusión e divulgación do museo e do castro e das 
súas actividades. Dez anos despois, cando empezaba 
a popularizarse Internet, esta Asociación entendeu que 
era un medio de gran importancia para o cumprimento 
dos seus fins de promoción e colaboración co museo. 
Deste xeito e grazas ó esforzo e ó traballo de dous 
dos seus membros, Enrique Montenegro Rúa e Teresa 
Piñeiro Astariz, foi posible a creación da páxina web 
www.aaviladonga.es, na que se presenta a historia do 
castro, do museo e da súa Asociación de Amigos, así 
como se poñen a dispor dos usuarios as publicacións 
(en especial esta revista Croa) e o material didáctico 
producido polo museo e se comunican as diferentes 
actividades desenvoltas ó longo do ano.

O obxectivo era chegar a un público o máis amplo e 
variado posible a través dos contidos da páxina, pero 
este público virtual converteuse, en moitos casos, en 
visitante presencial, xa que o escaparate que supón 
Internet fixo medrar o número de visitas ó conxunto 
arqueolóxico chairego

Aínda que esta páxina, que se atopa actualmente en 
revisión, segue en activo e cumprindo as funcións 
para as que foi creada, sendo durante moitos anos a 
única presenza de Viladonga na Rede, hoxe o museo 
conta cunha páxina web corporativa propia, financiada 
pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, https://viladonga.xunta.gal, que supuxo 
unha renovación de contidos e a adaptación a novos 
soportes e tecnoloxías, cun deseño áxil e moderno. 
Pásase así dunha soa páxina web nos anos finais 
do século XX e primeiros quince do XXI a dispor na 
actualidade de tres páxinas web, as dúas mencionadas 
e a inserida no Portal de Museos da Xunta de Galicia 
(http://museos.xunta.gal/gl/viladonga).
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Cando se iniciaron os traballos para a posta en marcha 
desta nova páxina web, xurdiu a necesidade de dispoñer 
dunha imaxe corporativa do museo que fixera facilmente 
recoñecible a Viladonga tanto na web como no resto 
das producións científicas, divulgativas e didácticas 
-publicacións, fotografías, folletos- que produce o 
museo no exercicio das súas funcións, facendo doada 
a súa identificación visual dentro do panorama cultural.

Nesta liña de mellora da visibilización, encamiñada 
a acadar un mellor achegamento e accesibilidade do 
castro e do museo, conseguiuse -aínda que non foi 
doado, dadas as numerosas e diferentes instancias 
con competencias na materia- o cambio da sinalización 
das estradas próximas ó conxunto arqueolóxico 
(nacional N-640 e provincial LU-1101), coa instalación 
de novos carteis. Desde a súa colocación medrou 
apreciablemente o número de visitas, polo que se 
segue a traballar a prol da renovación dos sinais nas 
estradas comarcais do entorno e especialmente a súa 
colocación na autovía A-6, de xeito que este conxunto 

patrimonial de Viladonga, lugar de referencia para o 
estudo da cultura castrexa e galaico-romana, declarado 
BIC pola Xunta de Galicia, apareza ó mesmo nivel que 
outros monumentos xa sinalizados.

Dentro deste afán por darlle ó conxunto arqueolóxico 
de Viladonga maior proxección cultural, o museo 
participa noutras iniciativas encamiñadas á protección 
do patrimonio, como son a posta en valor do Camiño 
Xacobeo do Norte coa denominación de Vía Rexia do 
Norte e a colaboración na elaboración do Plan Estratéxico 
de Turismo da Provincia de Lugo (2017-2020) promovido 
pola Deputación Provincial desta provincia.
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Arquivo fotográfico da Real Academia Galega de Belas Artes. Autor: Xurxo Lobato Sánchez
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In memoriam. Fernando Acuña Castroviejo

O 13 de setembro de 2016 falecía en Vedra (Santiago 
de Compostela) o catedrático de arqueoloxía da 
USC, Fernando Acuña Castroviejo. Profesor de sólida 
formación e grandes valores persoais e intelectuais, 
tanto desde a Facultade de Xeografía e Historia 
como desde a sección de Prehistoria e Arqueoloxía 
do Instituto de Estudios Galegos “Padre Sarmiento” 
ensinou, motivou e formou en arqueoloxía, clásica, 
pero tamén e moi especialmente “galaico-portuguesa”, 
ós seus moitos alumnos. Como investigador deixa tras 
de si numerosísimos estudos e publicacións.

Polo seu incansable labor a prol da cultura e a lingua 
galega foi nomeado membro correspondente da Real 
Academia Galega e numerario da Real Academia Galega 
de Belas Artes. Foi impulsor da creación do Museo do 
Pobo Galego do que foi padrón e incansable colaborador. 
Pertenceu a un gran número de asociacións científicas 
e culturais e mantivo sempre fortes lazos de unión co 
Museo do Castro de Viladonga, sendo socio fundador 
da súa Asociación de Amigos.

Neste número de Croa queremos lembrar con agarimo 
a Fernando, profesor e amigo, a quen llo dedicamos.
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ACTIVIDADES DO MUSEO DO CASTRO 
DE VILADONGA E DA SÚA ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS

O Museo do Castro de Viladonga, cumprindo coas 
súas funcións de conservación, investigación, 
difusión e dinamización do patrimonio cultural, veu 
desenvolvendo, como é habitual, diversas actividades 
encamiñadas á consecución destes obxectivos entre 
os meses de maio de 2016 e abril de 2017. Este 
espazo temporal, que non coincide co do ano natural 
como sería de esperar, elixiuse exclusivamente por 
razóns técnicas derivadas da edición desta revista.

En canto ás funcións de conservación e investigación, 
no último trimestre de 2016 levouse a cabo unha 
nova campaña do proxecto Traballos de escavación, 
acondicionamento e consolidación arqueolóxica no 
Castro de Viladonga, financiado pola Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural con fondos Feder; nesta 
ocasión a empresa encargada de realizar os traballos 
foi Terra Arqueos S.L., que achegou emprego de 
morteiros hidrófugos que permitiron eliminar as 
cubertas de lousa e tepes ou terróns vexetais que se 
viñan empregando como protección das cabeceiras 
dos muros. Isto permitiu deixar á vista as distintas 
fases construtivas das estruturas cun criterio de 
ruína consolidada, de máis fácil lectura polo público 
visitante. Escavouse tamén un pequeno tramo do 
camiño leste-oeste no que se atoparon bastantes 
restos materiais, en número e relevancia superiores ó 
esperado nun espazo tan reducido.

O museo segue recibindo os materiais arqueolóxicos 
procedentes das escavacións en varios xacementos, 
tanto da cidade como da provincia de Lugo, que se 
custodian nun almacén externo; entre os ingresados 
neste tempo, cabe destacar unha machadiña votiva 

de bronce procedente de Vilamor, Mondoñedo, que 
se pode relacionar con outros “bronces sacrificiais” 
achados no noroeste peninsular.

Á xestión documental destes fondos arqueolóxicos, 
xunto cos procedentes da escavación do castro 
de Viladonga, faise co programa Domus (sistema 
integrado de documentación e xestión museográfica). 
En paralelo á documentación dos ingresos, iniciouse 
a renovación e sistematización dos elementos 
de embalaxe nos que se gardan así como a súa 
rotulación, comezando por aqueles materiais que 
presentan máis problemas de conservación.

Para levar a cabo estes traballos e dada a moi notable 
cantidade de pezas ingresadas neste período, 
contouse coa colaboración de dous bolseiros, un para 
a documentación e outra para a restauración.

En canto á relación do museo con institucións e 
persoal investigador alleo, é de salientar a presenza de 
dous investigadores que se atopan elaborando as súas 
teses doutorais, así como a visita dun investigador do 
Instituto de Ciencias del Patrimonio, interesado no 
estudo dos materiais tardíos de Viladonga. O museo 
tamén colabora coas Facultades de Humanidades e 
Formación do Profesorado da USC e da Universidade 
de Vigo dirixindo e supervisando as prácticas dalgúns 
dos seus alumnos.

O Museo do Castro de Viladonga colaborou tamén 
na publicación conmemorativa do 150 Aniversario do 
Museo Arqueolóxico Nacional (MAN).
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ACTIVIDADES DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA 

E DA SÚA ASOCIACIÓN DE AMIGOS

No apartado de divulgación e dinamización do 
museo e do castro, ademais da oferta habitual 
de visitas guiadas coa utilización de materiais e 
recursos didácticos propios, do traballo didáctico con 
escolares e dos obradoiros de arqueoloxía, cerámica 
a man e numismática, leváronse a cabo outra serie 
de actividades.

Visitas teatralizadas, dirixidas pola compañía Teatro 
do Miolo que, como noutros anos, recrearon de 
maneira lúdica a vida dos que habitaron no castro.

Obradoiros de cerámica a torno, nos que os 
artesáns da empresa Barroenvivo ensinaron esta 
técnica ós escolares.

Sábados culturais, ciclo que incluíu un concerto 
a cargo da Orquestra de Frautas de Galicia, outro 
protagonizado polo Coro Infantil Xoan Montes de Lugo 
e outro polo grupo La Xácara de música barroca.

La Xácara

Neste mesmo ciclo, ofreceuse a actuación de LiLa Teatro 
coa representación da obra A vaca Celeste, función 
teatral en clave de humor para os amantes da natureza, 
e un espectáculo de ilusionismo e “tecnomaxia” a cargo 
do mago da Terra Chá, Oscar Bello.

No Nadal programáronse as habituais función teatrais 
para o público infantil; desta vez foi un espectáculo 
de títeres no que Esteban Acuña, de Tarabelos Teatro, 
representou a Canción de Nadal de Charles Dickens.

Dentro da programación anual do Museo, hai que 
sinalar a celebración do Día das Letras Galegas (17 de 
maio), do Día Internacional dos Museos (18 de maio) e 
da Noite dos Museos (este ano o 21 de maio).

No 2016, o Día das Letras Galegas dedicouse á 
lembranza do poeta chairego Manuel María e, para 
homenaxealo, editáronse catro marcapáxinas coa 
reprodución do seu poema dedicado ó Castro de 
Viladonga. Tras a presentación houbo unha actuación 
da Asociación Cultural “Leña Verde” de Pol (Lugo).

O Día Internacional dos Museos tivo por lema 
“Museos e paisaxes culturais” e conmemorouse 
cunha exhibición de voo con aves rapaces no castro.

A Noite dos Museos desenvolveuse segundo 
o seguinte programa: Demostración de xogos 
populares a cargo do Club de Bolos “O Cadaval” 
(Pacios, Castro de Rei), interpretación de música 
tradicional a cargo da Asociación Cultural “Os Valuros” 
de Castro de Rei, obradoiro de reprodución de pezas 
de cerámica e demostración de cocedura a cargo 
dos artesáns Pablo Mazoi e Macu de “Barroenvivo”, 
concerto do grupo “Cantata Vernácula” , refrixerio e 
visita nocturna ó castro.

Cantata Vernácula
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En canto ás exposicións temporais, presentouse 
este ano a titulada “A cerámica castrexa en Galicia. 
Investigación e recuperación”, realizada pola Fundación 
Terra Termarum Castrolandín, de Cuntis, na que 
se presentaron 11 réplicas de vasillas de cerámica 
castrexa realizadas a partir de fragmentos atopados no 
Castro de Viladonga. A exposición complementouse 
cun obradoiro no que os participantes realizaron 
diversas pezas que, con posterioridade, foron 
cocidas nun forno de terra acondicionado no museo a 
similitude dos utilizados na época castrexa.

Noutra orde de cousas, o museo conseguiu a 
substitución dos vellos carteis de sinalización nas 
estradas N-640 e LU-1102, por novos sinais de 
presinalización e dirección co fin de facilitar ó público 
en xeral o desprazamento e acceso ó museo e castro.

En 2016 publicouse o nº 26 da revista Croa, órgano de 
expresión científica e cultural do museo e editouse un 
novo folleto despregable no que aparece a nova imaxe 
corporativa deste.

A Asociación de Amigos do Castro de Viladonga, 
continua a estreita colaboración co museo na 
organización da Noite dos Museos, na que se encarga 
do refrixerio que se ofrece ó anoitecer ós participantes 
na festa. Colaborou tamén noutras actividades, como 
no concerto da Orquestra de Frautas de Galicia e no 
do Coro Infantil Xoan Montes de Lugo e colaborou coa 
difusión do museo e do castro a través do mantemento 
da páxina web aaviladonga.es e especialmente coa 
adquisición de reproducións de diversas pezas do 
museo que se venden na tenda deste e a través da 
citada páxina.

Cocción cerámica
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ACTIVIDADES DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA 

E DA SÚA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
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CAMPAÑA DE INTERVENCIÓN NO 
CASTRO DE VILADONGA (2016)

A intervención do 2016.

A campaña de actuación do ano 20161 no Castro de 
Viladonga forma parte da política de conservación 
e mantemento que se fai regularmente neste 
xacemento dende o ano 2006.

A intervención deste ano combinou os traballos de 
escavación e restauración, o que supón unha gran 
vantaxe nunha intervención deste tipo, na que se 
contempla unha actuación de consolidación dos res-
tos inmediatamente despois dos traballos de esca-
vación, nos que unha vez definidas as características 
das estruturas exhumadas, realizado o pertinente 
rexistro e consensuado coa dirección facultativa, se 
procede á inmediata restauración dos restos, redu-
cindo así a deterioración que se produce neles tras a 
súa exhumación.

Este proceso non é sinxelo, e nel contémplase a 
participación dun equipo interdisciplinar no que ten 
un papel relevante a figura do arqueólogo encargado 
do apartado da investigación científica, para definir os 
procesos históricos acontecidos e determinar o dito 
proceso nos restos recuperados. Unha vez obtida a 
valoración dos resultados, procédese á exposición 
destes a través da recuperación e consolidación das 
estruturas a cargo do equipo de restauración que se 
atopa implicado na intervención dende o primeiro 
momento e que advirte, segundo os casos, das 
necesidades e as vantaxes que pode ofrecer unha 

1 Escavación promovida e financiada pola Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria a través dos Fondos Feder.

ou outra decisión a tomar. Deste xeito, a restauración 
valorada en conxunto polo arqueólogo e o restaurador 
e feita de forma inmediata á escavación, fai que a 
posta en valor dos restos escavados sexa moito máis 
eficiente e reflicta dun xeito directo as interpretacións 
históricas, e así se teña unha aproximación moito máis 
didáctica ó xacemento.

Como acabamos de apuntar a combinación no tempo 
dos traballos de escavación e restauro, é moito máis 
eficiente en canto á prevención e protección dos 
restos, á par que supón un aforro importante do 
erario público. Temos que ter sempre presente que 
os traballos de restauración se executan unha vez 
valorada, definida e debidamente realizada a secuencia 
do rexistro e interpretados os restos. Por outra parte 
é importante respectar que a restauración non debe 
enmascarar os datos obtidos durante os traballos de 
escavación e ten que ter sempre a capacidade de 
ser reversible, é dicir que todo o aplicado durante a 
restauración dos restos poida ser retirado sen afectar 
os restos orixinais.

A superficie intervida nesta campaña do ano 2016 
abrangue un total 1.135 m2, distribuída en catro zonas: 
A área central da croa, Espazo 12; a zona suroeste da 
croa, Espazo 13; o último tramo do camiño que cruza 
a croa de leste a oeste ou Espazo Ae; e a intervención 
puntual na Muralla, que afectou dous tramos, na 
zona de entrada ó castro e no sector sur da croa, 
concretamente na zona da escaleira que dá acceso á 
muralla (Fig. 1).

Luís F. López González  /  Miguel A. López Marcos 
Pablo López González  /  Yolanda Álvarez González
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Fig. 2. Sector 12 unha vez finalizados os traballos de escavación e 
restauración.

Temos que apuntar que a presente actuación, agás 
o Sector Ae, realizouse nunha zona do xacemento 
previamente escavada. Tanto no sector 12 como no 
13 realizáronse intensas escavacións nos anos 70 a 
cargo de Chamoso Lamas, cun sistema de traballo 
mediante a apertura de catas de 10x10 metros que 
descubriron boa parte das vivendas, polo que teriamos 
que definir a campaña presente máis que como unha 
escavación como unha reescavación dos restos. 
Despois de máis de 45 anos, nestes sectores, que 
se corresponden en parte coa zona de intervención 
da presente campaña, apenas se volveu ter ningún 
tipo de actuación de escavación ou restauración agás 
as realizadas por Felipe Arias nos anos oitenta, nas 
que se retiran as testemuñas deixadas por Chamoso, 
e tamén algúns traballos puntuais de restauro nas 
estruturas máis deterioradas.

Fig. 1. Sectores de intervención da campaña 2016.
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Traballos de escavación.

Dos catro sectores intervidos nesta actuación 
poderiamos distinguir diferentes graos de actuación 
en canto ós resultados, relacionados á súa vez 
coas características das zonas intervidas. Por 
unha banda, nos Sectores 12 e 13 realizouse unha 
reescavación nunha zona do poboado previamente 
escavada de forma intensa e, como consecuencia, a 
información neste sector atopábase moi sesgada e os 
materiais documentados foron moi escasos (Fig. 2). 
Por outra banda, na zona da rúa, Sector Ae1, os niveis 
arqueolóxicos non sufriron intervencións previas e, 
pese a tratarse dunha zona de paso, documentouse 
unha secuencia estratigráfica na que aparecen a maior 
parte dos materiais localizados durante a campaña, 
incluíndo o conxunto de moedas de época tardía. 
E por último os traballos realizados nos sectores 
asociados á muralla, onde a escavación foi da man 
da restauración, tendo maior peso o arranxo dos 
problemas estruturais, pero sen perder de vista as 
interpretacións arqueolóxicas.

Os sectores 12 e 13.

Nestes sectores púidose comprobar como os niveis 
arqueolóxicos estaban practicamente esgotados na 
súa maior parte e, en moitos dos casos, quedaron 
a maioría das estruturas colgadas. Non obstante, 
os escasos resultados das análises das unidades 
sedimentarias puidéronse compensar coa intensiva 
análise realizada sobre os restos das estruturas 
creando unha secuencia muraria que permitiu definir 
a evolución construtiva das diferentes vivendas, a 
funcionalidade de certos espazos e determinar os 
límites que separan unidades de vivenda ou unidades 
familiares (Fig. 3). O estudo espacial do interior do 
poboado permitiu definir posteriormente conxuntos 
de construcións que se agrupan tendo en conta os 
seus accesos, situación respecto ás zonas de paso e 
evolución das estruturas.

Tanto no espazo 12 coma no 13, a estratigrafía muraria 
permitiu establecer as dependencias ou vivendas 
levantadas en primeiro lugar e, a partir destas, elaborar 

unha serie de espazos encostados que teñen accesos 
e estruturas comúns. Deste xeito, a escavación puido 
proporcionar datos para realizar unha interpretación 
que define diferentes vivendas nestes sectores. 
Describimos a continuación algúns dos detalles máis 
relevantes da análise muraria:

SECTOR 12

Fig. 3. Definición de unidades de vivenda no Sector 12.

Os espazos E64-65 e E66 conforman a Vivenda 1 
que parte dunha primeira construción, E66, que é a 
máis antiga, para despois construír neste grupo dúas 
dependencias máis. Neste caso, a escavación permitiu 
documentar o seu perímetro e a súa evolución 
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construtiva. Hai que destacar que no espazo 65, unha 
vez retirada a capa vexetal, púidose definir claramente 
no interior a estrutura do fogar: o paraventos, ou poio 
e ó pé deste a placa do fogar, elementos que se 
atopaban ocultos á vista.

A vivenda 4 ou E68 correspóndese cunha pequena 
casa circular, construída cun paramento moi coidado, 
E68A, ó que lle precede un amplo adro cuadrangular 
construído a posteriori a base dunha estrutura moito 
máis descoidada, a 68B. No espazo 68A puidemos 
rexistrar parcialmente restos do pavimento no seu 
tramo sur. A limpeza deste espazo deixou á vista un 
amplo limiar construído a base de grandes lousas, que 
presenta continuidade cun empedrado conservado 
parcialmente no espazo contiguo E68B.

O espazo 69 correspóndese coa vivenda 5, ten planta 
circular e un pequeno adro na súa parte sur e presenta 
varios espazos exteriores, 69 C e 69 D.

A vivenda 6 ten unha dependencia principal (E75), 
de planta circular cunha entrada á que se accede por 
unha escaleira exterior enmarcada por dous muretes 
laterais. Nesta vivenda pódense apreciar unha serie 
de reformas importantes. Todo parece indicar que 
a primeira construción era exenta e non tiña ningún 
outro tipo de dependencia contigua. Nun segundo 
momento, debido quizais ó seu desmoroamento, 
o sector leste da vivenda sufriu unha reforma 
considerable realizada no mesmo momento no que se 
abre o acceso ó espazo 70 a través duns banzados de 
baixada a estancia E70A.

A vivenda 7 parte da edificación exenta 71A á que 
posteriormente se lle engade unha dependencia ó 
pechar un espazo entre o E71 e o E73A, na que se 
dispón ademais un pequeno adro (E72B) e unha zona 
empedrada de acceso que antecede a unha entrada 
adiantada e flanqueada.

A vivenda 8 está distribuída en tres espazos 73 A, 73 
B e 74 A; a 73A foi a primeira construción levantada. 
Ten planta cuadrangular coas esquinas exteriores 
redondeadas e presenta na súa entrada un pequeno 
avance ou entrada flanqueada. Posteriormente, 
a esta vivenda engádeselle pola súa banda oeste 
outra dependencia para o que se realiza unha 
pequena remodelación na entrada. Nun terceiro 

momento constrúense unha serie de estruturas na 
zona do acceso onde aínda se poden ver elementos 
reutilizados, como muíños conformando un poio e 
unha zona empedrada que puideron formar parte 
dunha terceira dependencia que hoxe en día non 
conserva o seu límite oeste.

No Oeste do sector 12 apenas puidemos obter 
información tras a escavación pois, unha vez retirada a 
capa vexetal, atopamos a rocha practicamente en todo 
o seu sector interior e os muros atópanse a nivel do 
zócolo colgados sobre a rocha e sen niveis asociados.

A análise muraria realizada no sector 12 permitiu 
á súa vez interpretar a secuencia de construción 
das vivendas e elaborar unha posible evolución das 
estruturas. No que respecta ás unidades definidas, 
estas reflicten claramente a existencia de dúas fases 
construtivas, destacando algunhas dependencias 
construídas exentas ás que nunha fase posterior 
encóstanselles outras dependencias que aproveitan 
os espazos libres (Figs. 4 e 5).

A maior densidade de construcións neste segundo 
momento de ocupación pode reflectir un aumento 
de poboación que podería representar unha fase de 
apoxeo do poboado.

GRUPO 4

Fig. 4. Evolución da vivenda número 1 e as súas construcións 
lindeiras.
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Fig. 5. Evolución das vivendas ao nordeste do sector 12.

As estruturas do sector 13 foron as primeiras 
escavadas por Chamoso Lamas en 1971. Algunhas 
delas foron revisadas no ano 1999 por C. Llana e E. 
Varela2, destacando a adscrición clara dos materiais ás 
zonas catalogadas nos planos dentro da retícula inicial 
e tendo como base a escavación de Felipe Arias en 
1983. Nesta revisión faise unha primeira interpretación 
na que se define o espazo II de planta cuadrangular 
(Fig. 6), como unha área de uso doméstico asociada 
a traballos de cociña, mentres que o espazo I estaría 
máis ligado, polos seus materiais, a labores téxtiles.

2  Llana, César e Varela, Elena, (2001): “Las primeras excavaciones 
arqueológicas en el Castro de Viladonga treinta años después”. 
Croa, Nº 11.

Fig. 6. Primeiras propostas da evolución construtiva do sector 13 do 
ano 2001.

Na intervención no sector 13 púidose comprobar 
que os niveis arqueolóxicos estaban practicamente 
esgotados na súa maioría, quedando moitas das 
estruturas colgadas, o que leva a un incremento na 
deterioración a medida que transcorre o tempo. Neste 
senso temos que sinalar a circunstancia de que o 
sector 13 está situado na zona norte do poboado onde 
sofre os ventos e a humidade de xeito máis intenso. 
Se a isto engadimos a proliferación da vexetación por 
encima das estruturas decatarémonos de que sufriron 
unha deterioración bastante importante, maior que 
noutras zonas.

Fig. 7. Definición das diferentes agrupacións construtivas ou 
vivendas do sector 13.

Os grupos de construcións asociados no sector 13 
permiten diferenciar tres vivendas, 80-81, 82 e 79 (Fig. 
7).
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A vivenda mellor conservada deste sector está 
conformada polas dependencias 80 e 81 que forman 
parte dunha mesma vivenda que se asenta sobre 
certas estruturas desmanteladas previamente. A 
construción 81 aséntase sobre unha antiga edificación 
E80-II, á que se asocia posteriormente a construción 
80 polo seu flanco sur. Esta dependencia de planta 
cuadrangular e moito máis ampla, conserva parte do 
seu pavimento e o seu fogar, e está precedida por 
un pequeno vestíbulo 80B que da acceso á vivenda 
primixenia a través da dependencia 80 (Fig. 8).

O espazo denominado E-79, comprende varias 
dependencias que conforman unha unidade, dúas 
delas correspóndense con dous espazos interiores 
79-A e 79-B e un terceiro que se corresponde cun 
banzado que se dispón á entrada da dependencia 79-A.

Por último, no que respecta ó espazo 82, foi definido 
nunha segunda fase de ocupación ó eliminar unha das 
dependencias que se erixía nesa área.

Hai que destacar o rexistro de estruturas internas que 
pasaban desapercibidas coa cobertura vexetal que as 
cubría denantes da limpeza e reescavación, como o 
fogar da vivenda 79.

Fig. 8. Vista aérea parcial do sector 13 durante a escavación 
arqueolóxica.

Tras a valoración destes sectores de escavación do 
poboado e unha vez vista a disposición das estruturas, 
a partires dunha análise espacial da zona intervida 
pódese apreciar un certo ordenamento na distribución 
das diferentes vivendas. O estudo dos eixes viais e 
as rúas, como a que existe no sector 12, que vai en 
dirección NW-SE e que divide o grupo 1-2 do 3-4, 
permite facer diferenzas claras. Tamén se aprecian 
divisións que se fan a partir de muros que dividen 
grandes espazos como o que separa o grupo 3 do 
grupo 4. Outro dos criterios fundamentais utilizados 
foi a disposición dos accesos ás vivendas (Fig. 9).

Pódese apreciar que os conxuntos definidos polas 
asociacións das súas características construtivas 
comparten ademais os accesos cara ós mesmos 
espazos, de xeito que ningún dos grupos se superpón 
un sobre outro, o que proporciona outra razón espacial 
na lóxica da súa agrupación. Hai que ter en conta 
que neste caso a hipótese da distribución realizada 
nestes sectores refírese ó derradeiro momento de 
ocupación do xacemento, xa que das fases iniciais 
descoñecemos os datos.

Fig. 9. Distribución dos grupos de dependencias nas zonas 
intervidas (Fig. 2).
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O sector Ae1.

Correspóndese cun tramo da rúa principal que atravesa a 
croa de Sur a Norte, na que se realizou unha escavación 
que comprende uns 39 m2 e un acondicionamento cara 
ó sector leste e oeste de 58 e 27 m2 respectivamente, 
xa que un dos obxectivos foi poder dotar a este sector 
dunha zona de tránsito para os visitantes.

Puidemos identificar os limites da rúa. Ó sur atópase 
moi ben delimitada por un corte na rocha e por 
unha pequena cimentación dunha vivenda circular 
practicamente perdida. No que respecta ó norte, 
rexístrase un pequeno muro de contención, a modo de 
beirarrúa adaptado a rocha e que se atopa igualmente 
bastante perdido (Fig. 10).

Neste espazo foi imposible localizar un primeiro 
nivel máis antigo xa que, pola súa condición de 
zona de paso, esta área sufriu limpeza sucesivas e 
remodelacións e non quedan restos das ocupacións 
anteriores ó último uso da rúa.

En liñas xerais, neste sector o material arqueolóxico 
foi abundante en relación á superficie escavada, 
destacando as cerámicas de época romana, na súa 
maioría TSH de época tardía. O resto dos materiais están 
pouco representados xa que non se trata dun contexto 
doméstico. Das cerámicas comúns romanas destacan 
as engobadas, pratos e cuncas, incluso unha delas 
reciclada como queixeira, así mesmo documéntase a 

presenza de cerámica de tradición indíxena en diversos 
tipos de xerras, olas e orzas (Fig. 11).

Fig. 11. Nova forma de cerámica asociada ós alfares da cidade de 
Lugo.

Neste sector atopamos un conxunto de 40 moedas 
de bronce. Consérvanse en mal estado e, despois 
dunha pequena limpeza mecánica, algunha delas 
puidéronse definir. A mellor conservada é un 
centenional, acuñada co nome de Constantino 
Magno, divinizado en tempos de Costancio II, entre 
os anos 337-347, que deixa de acuñarse no 395 d.C. 
A data confirma un dato importante para a cronoloxía 
deste sector que ven ser semellante a outras deste 
período documentadas no xacemento.

Fig. 10. Perfil estratigráfico das unidades documentadas na rúa (Ae).
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A muralla: o sector das escaleiras e a entrada.

Como mellora da actuación, planeouse a 
recuperación das escaleiras que se atopan a carón 
do sector 13 e seguramente en relación con este 
paso á parte superior da muralla. A escavación deste 
sector, de cara á restauración, abarcou uns 18 m2 e 
recuperáronse para a vista uns 12 m de tramo do 
lenzo interno da muralla xunto coa estrutura que se 
corresponde coa escaleira.

Este elemento atopábase nunha situación bastante 
perigosa, posto que neste punto a muralla presentaba 
un fallo estrutural, que xa fora corrixido en tempo da 
vida do castro. Neste punto situábase un pequeno 
apuntalamento para procurar que a muralla non se 
desmoronase. O risco que supoñía o estado deste 
paramento era evidente.

Realizouse un corte estratigráfico que liberaba a 
parte superior onde exercía unha presión na zona 
deteriorada. Isto permitiunos aproximarnos ás 
características construtivas do recheo da propia 
estrutura, baseado nun escamado feito para ofrecer 
maior resistencia ó peso que exerce o volume de 
recheo da propia muralla.

O control do fallo estrutural existente permitiunos, unha 
vez finalizada a dita intervención, proceder á retirada 
do paramento extrapromado para facer o proceso da 
anastilose e executar a restauración deste sector.

Por outra parte, púidose localizar o desenvolvemento 
dos chanzos da escaleira ó longo dos dous derrames, 
nalgúns casos a través dos propios chanzos que se 
atopaban partidos e noutros, onde xa non se atopaban 
os chanzos, atopábase o desenvolvemento da súa 
pegada no lenzo da muralla (Fig. 12).

Fig. 12. Diferentes detalles dos traballos realizados no sector da 
escaleira da muralla.

Outra das intervencións que tivo lugar nesta campaña, 
foi o acondicionamento da zona da entrada á croa, 
nun pequeno tramo da muralla e a súa rolda interior, 
na que se tiveron que realizar traballos de escavación 
para poder acometer unha restauración puntual do 
lenzo da muralla. Os traballos limitáronse á escavación 
dun pequeno treito de E62 retirando o recheo botado 
nas anteriores campañas e á escavación de parte do 
derrubamento interior da muralla sen chegar ós niveis 
de uso da rolda, para poder proceder á súa restauración.
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TRABALLOS DE RESTAURACIÓN.

Criterios de intervención.

No que ós traballos de restauración se refire, no castro 
de Viladonga a pretensión última é que, a través dos 
seus restos, se consiga un discurso coherente de cara 
á difusión e comprensión destes, á vez que se garante 
a súa conservación, partindo da base de que se trata 
dunha intervención na que se realizan ó mesmo 
tempo traballos de escavación e consolidación.

Desgraciadamente a combinación destas dúas 
actividades non adoita ser habitual, en moitos casos 
nin sequera se contempla a necesidade de realizalas 
de modo consecutivo e inmediato. A aplicación 
concreta desta combinación no castro de Viladonga 
pretendeu axilizar a capacidade de rexistro para que 
os traballos de restauración se puideran realizar de 
forma inmediata á documentación arqueolóxica e os 
restos apenas sufran procesos de alteración dende o 
remate da escavación.

Ó longo dos últimos anos realizáronse diversas 
intervencións, tanto de escavación como de 
restauración e consolidación no castro de Viladonga, e 
ensaiáronse diversos discursos para atopar un criterio 
de restauración que protexa adecuadamente os restos 
arqueolóxicos. Así, pasouse da coroación vexetal, 
cada vez máis en desuso pola súa agresividade co 
paramento, á coroación con bardas de lousa, que 
remata o paramento a modo de teitado.

No ámbito da conservación de xacementos 
arqueolóxicos hai pouca marxe para a innovación3. 
A restauración termina onde empeza a hipótese e 
impoñer ideas propias é unha actitude soberbia, aínda 
que sexa honrada e sincera (MUÑOZ VIÑAS, 2003).

Por outra banda, consideramos a restauración 
como aquela actividade que devolve algo ó seu 
estado orixinal, tanto no seu aspecto como na súa 
funcionalidade. O que sen dúbida é innegable é 
que o obxecto que vai ser restaurado está suxeito 
á deterioración que se poida producir ou que xa se 

3 O artigo 44 da actual Lei del patrimonio cultural de Galicia defende 
o principio de mínima intervención e prohibe calquera reconstrución 
total ou parcial salvo en casos de probada autenticidade no recons-
truído (anastilose).

produciu. Se temos en conta que todo obxecto, dende 
o punto de vista da conservación, ten tres “vidas” (a 
primeira cando está en uso, a segunda cando está 
enterrado e a terceira cando é exhumado), moitas 
veces é na terceira vida onde máis sofre o obxecto. 
Habería que se formular o porqué deste deterioración.

Todos os traballos foron enmarcados dentro dunha 
serie de principios teóricos ou criterios fundamentais 
que, en definitiva, son a base da nosa intervención. 
Partimos de considerar a conservación como aquela 
acción de manter o que existe como tal hoxe en día, 
é dicir, evitar a deterioración dun ben determinado 
poñendo todos os medios necesarios a nivel de 
intervención. Como é lóxico pensar, queda incluída 
nesta definición a actividade entendida como 
conservación preventiva. Este concepto tan de moda 
hoxe en día, non di nada posto que a prevención é 
inherente á conservación. Poderíamos preguntarnos 
se é que existe a conservación non preventiva.

A intervención presente de restauración realizada 
no castro de Viladonga céntrase fundamentalmente 
nas estruturas murarias, que recibiron un tratamento 
específico, suficientemente testado noutros 
xacementos de similares características e situados 
en territorios que presentan as mesmas condicións 
medioambientais.

Primeiramente, é necesario que se precisen algúns 
dos criterios nos que se basea á intervención de 
restauración e conservación realizada.

- A restauración termina onde empeza a hipótese. 
Toda intervención ten que pasar inadvertida na medida 
do posible.

- É necesario ir corrixindo algúns parámetros da 
restitución. A existencia de separadores entre 
o orixinal e o restaurado foi un gran avance na 
restauración de xacementos onde se acostumaba 
falsificar e recrecer sen criterio, esquecendo a máxima 
de que o bo restaurador respecta o orixinal e intenta 
pasar desapercibido. Non obstante, pódese caer no 
erro se os separadores adquiren un protagonismo 
excesivo. É necesario establecer unha maior 
discreción neste aspecto e que pase desapercibido de 
lonxe.
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- Na restauración, o engadido debe ser perceptible de 
preto pero inadvertido de lonxe.

- O remate dos muros, ademais, debe ser irregular 
para transmitir a idea de obra rota e non acabada. 
Este sistema protexe, por outra banda, o paramento, 
xa que dificulta o deambular do visitante sobre unha 
construción que noutrora parecese “pavimentada”.

Así pois, os criterios de intervención van encamiñados 
só á conservación do exhumado. Todo iso vai 
ligado directamente ó mantemento. Se non hai 
mantemento, non hai restauración ben feita ou 
xacemento coidado. Nese caso, o xacemento mellor 
conservado é o xacemento tapado.

Estado de conservación do castro de Viladonga.

O estado de conservación do xacemento está 
directamente relacionado coa amplitude do tempo 
que leva exposto dende a súa escavación, momento 
no que os restos cambiaron de condicións dunha 
maneira drástica. Estes restos enfróntanse a varios 
axentes de alteración pero, sen ningunha dúbida, o 
maior problema segue sendo o factor de alteración 
biolóxico. A proliferación de todo tipo de briofitos 
continúa sendo o maior problema que hai que 
resolver. É necesario comprender que se deben 
protexer os restos das afeccións e que estes e a 
vexetación son incompatibles dende o punto de vista 
da conservación. As plantas deben ser domesticadas 
e reducidas á mínima expresión. Os briofitos colonizan 
pronto as estruturas, como é lóxico e normal, xa 
que é alí onde as plantas atopan a humidade que 
necesitan para desenvolverse e, por outra parte, 
atopan os nutrientes necesarios entre as pedras para 
disgregalas.

Os principais factores de alteración que afectan as 
estruturas arqueolóxicas en Viladonga determinan en 
boa medida a necesidade dun tratamento específico 
que corrixa as patoloxías existentes. O factor de 
alteración biolóxico constitúe un dos principais 
factores de alteración no castro de Viladonga. Pese a 
que se realizan rozas periódicas, o chan da zona, rico 
en nutrientes e humidade, facilita a proliferación de 
todo tipo de vexetación. Os briofitos de tipo leñoso 

son os máis prexudiciais, xa que en abundantes 
casos invaden de xeito irreversible as estruturas, e 
unha vez enraizadas, as rozas periódicas proporcionan 
un reavivamento das plantas en vez de xerar a súa 
erradicación. Por outra banda, toda a zona escavada é 
sistematicamente invadida por todo tipo de elementos 
vexetais que buscan a cobertura de habitabilidade que 
proporciona o terreo (Fig. 13).

Fig. 13. Detalle da proliferación dos briofitos nunha das estruturas 
onde se pode apreciar claramente a alteración que producen. É por 
isto que se aconsella erradicar a proliferación da vexetación e non 
favorecer o seu desenvolvemento.

Outro dos factores de alteración que condiciona en boa 
medida o estado de conservación do castro, ademais 
da alteración antrópica é o Factor de alteración 
meteorolóxico que inflúe definitivamente no 
proceso de degradación do xacemento. A abundante 
pluviosidade potencia o proceso de crioxenización en 
períodos invernais, o que se ten que ter moi en conta 
de cara ó tratamento de estabilización e restauración 
do xacemento.

Non podemos esquecer un dos factores de alteración 
que afecta en gran medida a este xacemento, o Factor 
de alteración fisico-químico, que inflúe directamente 
na cohesión das estruturas. Referímonos neste caso 
sobre todo ás vivendas, posto que son as que teñen 
argamasa como elemento de unión. Dita argamasa, 
ó quedar baixo terra durante longo período de 
tempo, perdeu as súas características de dureza que 
presentaba en uso. Ó quedar ó descuberto, agora en 
todas as estruturas poténciase o grao de debilidade da 
argamasa de unión que xa non cumpre a súa función.
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Por outra banda, parte da pedra utilizada nas 
construcións presenta unhas características nada 
favorables para a súa perduración. Non se trata de 
que a pedra teña “enfermidade” algunha senón 
que se debe a su propia composición. A calidade 
das lousas da zona no é boa, debido ó nivel de 
deposición na súa formación e á inclusión de niveis 
estratificados de arxila que ten de orixe a propia 
lousa, como escribía Zuuren na súa obra “Structural 
petrology of an área near Santiago de Compostela”, 
en 1969. Dita composición fai a lousa local moi fráxil 
e de escasa resistencia mecánica, ó estar afectada 
por un grao de metamorfismo baixo que da lugar 
a unha transformación da textura, o que da orixe 
a esquistosidade, como afirma Martínez Cantelán 
na súa obra Estratigrafía y estructura del Domo de 
Lugo en 1981. Esas inclusións de estratos de arxila 
entre as láminas das lousas xunto o seu alto grado 
higroscópico, fan que absorban humidade e se 
produzan os procesos de crioxénese que meteoriza 
a pedra e alimenta os briofitos que proliferan ás súas 
anchas no xacemento.

O estado de conservación das estruturas é bastante 
malo. Con todo, as características propias do sistema 
construtivo, así como os propios materiais de 
construción empregados, obrigan a crear unha capa de 
protección que sirva de cobertura a estas estruturas 
agora espidas. Atendendo ás características das 
diferentes estruturas, teriamos que diferenciar entre o 
propio sistema defensivo, concretamente a muralla, e 
o resto de estruturas correspondentes ás vivendas.

No que respecta a muralla, foi construída con aparello 
mixto irregular de cuarcita e lousa a favor de fachada. 
Foi feita de forma graduada creando unha base ancha 
que perde superficie en altura, posto que se fan 
sucesivos retranqueos a medida que adquire altura. 
Esta construción foi realizada en seco, é dicir, sen 
morteiro de ningunha clase, utilizando terra e, sobre 
todo, cascallo para o asento do aparello, así como para 
o recheo do interior. A muralla, a pesar de representar 
unha aparencia sólida e de gran contundencia, 
móstrase en realidade con graves deficiencias de 
tipo estrutural que se ven acrecentadas ó quedar ó 
desamparo da cobertura que a protexía. Moitas destas 
deficiencias estruturais son de época do derrube do 
poboado, outras acrecentáronse no período posterior 
á escavación.

No que respecta ás estruturas que se corresponden 
coas vivendas, presentan un tipo de construción máis 
coidado e sólido. Os paramentos foron recibidos 
cunha argamasa de unión que serviu de cohesión ós 
muros, ata tal punto que, como se pode ver en moitos 
dos derrubes, estes producíronse en bloque, é dicir 
que a argamasa de unión impediu que o muro ó caer 
se desmembrase (Fig. 14).

Fig. 14. Derrubamento parcial en bloque do muro dunha vivenda do 
castro. Escavación 1996.

Nas zonas de vivenda a conservación é mellor, no 
que á cohesión de muros se refire, pero a debilidade 
radica, en moitos dos casos, no tipo de pedra utilizada; 
a pedra de pequeno tamaño na última fiada é moi 
sensible á acción dos axentes externos, posto que 
a argamasa de unión xa non ten o suficiente poder 
de adherencia. Xa expuxemos as características das 
lousas, (lousa local moi fráxil e de escasa resistencia 
mecánica), o que, unido á forte proliferación vexetal-
leñosa que sustentan as cabeceiras dos muros, 
orixinan grandes deterioracións nas estruturas do 
xacemento. Moitas das construcións atopábanse 
nunha situación lamentable, afectadas dun xeito 
masivo pola colonización da vexetación e a crioxénese, 
que orixinaron fortes pérdidas de masa estrutural, 
o que afectou de igual xeito ós lenzos dos muros, 
nalgún caso incluso practicamente na súa totalidade.

Outra das afeccións débese ós traballos de 
escavación realizados nos anos setenta onde moitos 
dos niveis de ocupación foron sobrepasados, o que 
orixinou un certo descalce na base dos muros, o que, 
a súa vez, derivou na progresiva perda de masa en 
certas estruturas.
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O tratamento dos restos.

Antes de entrar en detalles técnicos, teriamos que 
ter presente ante todo que o castro de Viladonga, 
as súas vivendas e estruturas arqueolóxicas terían 
que ser as protagonistas así como quen as construíu 
e non temos ningún dereito a distorsionar os restos 
que chegaron ata nós con elementos alleos e moito 
menos que estes pasen a ter maior protagonismo que 
os do propio poboado.

Posto que nas intervencións de restauración colócase 
unha ou varias fiadas de sacrificio que exercen a 
función de protección, a base de lousas e xistos e 
colócanse seguindo o estilo construtivo usado polos 
castrexos, estas fiadas de sacrificio deberían ser 
suficientes para preservar as estruturas de todas as 
afeccións que poida orixinar o clima. Iso implica a 
utilización dun morteiro adecuado para as condicións 
ambientais que presenta o xacemento e, por suposto, 
eliminar a colocación na parte superior de calquera 
elemento que agrida a estrutura arqueolóxica, como 
pode ser o tepes. O protagonista ten que ser o 
xacemento arqueolóxico. As súas estruturas e a súa 
información non poden ser camufladas posto que 
hoxe en día non é necesario (Fig. 15).

Fig. 15. Vista xeral do sector 13 despois da súa escavación e 
restauración.

Coa utilización do morteiro adecuado e co criterio de 
recrecemento de fiadas de protección ou sacrificio, 
debería ser suficiente para conservar e protexer as 
estruturas dos axentes climáticos e antrópicos. Non 
hai necesidade de protexer ó protector con outro 
elemento estraño. Pode e débese realizar un sistema 
que á vez que protexa, mostre as características 

da estrutura e sexa totalmente reversible. Non se 
introducen elementos distorsionantes á construción. 
Os paramentos respectan e intégranse co orixinal 
copiando a factura castrexa, sempre diferenciando as 
fiadas de protección mediante separadores.

É necesario ter unha lectura adecuada tanto das 
diferentes estruturas como da súa evolución 
construtiva. Para iso procédese a diferenciar en altura 
as diferentes estruturas coas fiadas de protección, 
deixando a un nivel máis alto as construcións 
primixenias ou exentas e a un nivel máis baixo 
as construcións posteriores que se encostan ás 
anteriores. Este tipo de sistema proporciona unha 
lectura cronolóxica das construcións. Esta información 
tampouco debería ser ocultada baixo unha laxa 
innecesaria (Fig. 16).

O deber de calquera restaurador é conservar o legado 
recibido e transmitilo ás novas xeracións polo menos 
nas mesmas condicións que foi recibido; en paralelo, 
a didáctica xoga un papel fundamental, especialmente 
se se quere sensibilizar a poboación sobre o que 
significa o devandito patrimonio.

O sistema proposto como alternativa nesta campaña 
utilízase na maioría dos xacementos onde se aplican 
unha ou varias fiadas de sacrificio que serven para 
protexer o orixinal, e nada máis. Non desvirtuemos 
máis o principio básico de conservación, aplicado en 
case todos os xacementos do mundo.

A consolidación dos elementos arquitectónicos, muros 
e estruturas de delimitación, realizase por recrecida 
de fiadas, co fin de protexer as orixinais do contacto 
exterior. Sempre se diferenza o orixinal do engadido 
cun elemento separador, (neste caso pequenos seixos 
brancos). Ó recrecer os muros, as estruturas quedan 
consolidadas, así o tramo restaurado protexe o orixinal 
e dito recrecemento queda intencionadamente a 
expensas de agresións antrópicas e atmosféricas, 
sen a necesidade de ningún elemento a maiores que 
desprestixie a estrutura orixinal.

Nos traballos realizados, intentouse conseguir 
o efecto de ruína no proceso de recrecemento. 
Nalgunhas escavacións os recrecidos de fiadas 
remátanse con perfectos acabados ou nivelados da 
coroación do muro. Isto confunde ó visitante que, por 
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veces, pregúntase se aquela obra “terminaba así”. Os 
muros deben ser rematados de forma irregular, sen un 
acabado perfecto, con aspecto de ruína. Deben dar a 
entender que ese paramento era máis alto en orixe, e 
que se derrubou nun momento dado.

Imitouse o tipo de aparello existente. Para isto, 
empregáronse lousas procedentes das derrubas 
do mesmo xacemento ou pedra similar e realizouse 
co mesmo tipo de fábrica a dobre cara e recheo de 
ripio, recibido en seco no propio muro pero coroado 
con morteiro hidrofugado, tendo en conta que 
doutro xeito non sería posible conferir unha mínima 
resistencia ó paramento.

Tívose en conta que dita labor fose sempre reversible, 
polo que os materiais utilizados necesariamente 
cumpren dous requisitos, por unha banda, a 
posibilidade de refacerse nun momento posterior e 

por outra a súa durabilidade no tempo, o que garante 
unha perduración adecuada da consolidación de cara a 
súa posta en valor para o público.

Os traballos de consolidación e restauración 
quedaron claramente supeditados a dous factores, 
á interpretación arqueolóxica da distribución das 
diferentes estruturas e vivendas e ó estado de 
conservación dos restos unha vez realizada e 
determinada a descrición, vista a evolución construtiva. 
Realizado o diagnóstico dos restos, prodúcese a 
intervención de consolidación e restauración na que 
se realizaron principalmente os seguintes traballos:

1.- A eliminación da vexetación. Procédese, por unha 
parte, á eliminación vexetal dos niveis arqueolóxicos 
e dos pavimentos e, por outra, á limpeza vexetal dos 
lenzos dos muros e as súas testas.

Fig. 16. Conxunto do sector 12 despois da intervención.
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2.- Restitución de lagoas nos paramentos perdidos 
ou danados. En moitos dos casos, a pedra atopábase 
totalmente disgregada.

3.- O recalzado na base dos muros. En moitos dos 
casos, como xa expuxemos, a escavación excedeu os 
niveis de ocupación deixando as estruturas colgadas.

4.- Proceso de anastilose. No que se realiza un 
axuste das estruturas tras o estudo metódico dos 
elementos que a compoñen. Algunha das estruturas 
presentaban extrapromes considerables, que requirían 
da utilización desta técnica.

5.- Recrecido estrutural. Recrecemento básico dos 
muros nas cabeceiras co fin de preservar os restos 
orixinais dos axentes de afección. Nalgúns casos, nos 
que as estruturas o requirían, realizouse a conseguinte 
rectificación estrutural, unha vez consensuada a 
solución coa dirección facultativa.

6.- Recrecido secuencial. Realízase unha 
diferenciación no recrecido en altura coas fiadas 
de protección, deixando a un nivel máis alto as 
construcións primixenias ou exentas e a un nivel máis 
baixo as construcións posteriores que se encostan ás 
anteriores (Fig. 17).

Fig. 17. Detalle da secuencia de muros atopada no sector 13 e a súa 
restauración.

7.- Localización e substitución das restauracións 
antigas. Nas escavacións dos anos setenta e 
posteriormente, realizáronse restauracións puntuais 
moi agresivas que desvirtuaban as estruturas 
castrexas que nestes traballos foron eliminadas e 
substituídas.

8.- Reposición de elementos perdidos Para evitar 
esta futura deterioración, foi necesaria a restitución 
dunha peza de madeira no limiar da estrutura E80-I para 
dar maior solidez ó acceso da vivenda, a base dunha 
madeira seca, criosotada e tratada.

9.- Acondicionamento de interiores. Aquí teríamos 
que falar de dous aspectos: a dotación de drenaxes 
e a nivelación, recheo e restitución dos niveis de 
pavimentos.

Os traballos levados a cabo nesta intervención 
arqueolóxica, ademais de ir encamiñados á 
interpretación e definición das estruturas, pretenderon 
facer comprensibles os restos. O labor de divulgación 
posterior ós traballos de investigación é un obxectivo 
fundamental xa que temos que ofrecer ó visitante 
os resultados das intervencións sen deixar de 
lembrar que a actuación tamén está encamiñada á 
conservación das ruínas para futuras xeracións.
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A PRODUCIÓN TÉXTIL NA CULTURA 
CASTREXA: AS FUSAIOLAS 
DO CASTRO DE VILADONGA 
(CASTRO DE REI, LUGO)

Para a elaboración deste estudo contamos cás 
fusaiolas recollidas ó longo dos máis de corenta anos 
de escavacións arqueolóxicas realizadas no castro 
de Viladonga, dende os anos 70 do século pasado 
ata a campaña do 2016. A totalidade das pezas 
consultadas para este estudo están depositadas no 
museo anexo ó castro.1

1. O castro de Viladonga. Unha breve introdución.

O castro de Viladonga atópase na parroquia de 
Santiago de Viladonga, no concello de Castro de 
Rei, na provincia de Lugo. O castro ocupa a cima 
dun outeiro, a uns 550 m.s.n.m, ó pé das primeiras 
costas que anuncian o fin da Terra Chá e o comezo 
da Serra de Meira. A zona na que se atopa o castro 
englobaríase, xeoloxicamente falando, dentro da 
formación Cándana, a unidade litolóxica predominante 
no NE de Galicia, formada por rochas metamórficas 
ácidas como a lousa e a cuarcita.

Á luz das investigacións realizadas, o castro de 
Viladonga pode definirse como un poboado cun amplo 
período de ocupación, que vai dende o século II a.C. 
ata o século V. Falamos, polo tanto, dun poboado de 

* Titular dunha bolsa de formación en materia de patrimonio moble 
no Museo do Castro de Viladonga. Campo da arqueoloxía. Conse-
llería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de 
Galicia.1

Doutorando en Prehistoria e Arqueoloxía. Programa de Doutorado 
en Historia, Historia da Arte e Territorio. UNED. 

orixe castrexa que perduraría ata conformar un espazo 
de tradición galaico-romana. Este longo período de 
ocupación xunto coa considerable superficie do 
castro que, ata o de agora, foi obxecto de escavación, 
proporcionaron unha inxente cantidade de restos 
arqueolóxicos que hoxe se depositan no museo de 
sitio anexo ó xacemento. Os restos da cultura material 
achada no castro e nos seus arredores permiten 
que nos poidamos achegar á vida cotiá dos seus 
habitantes, na que, como veremos máis adiante, a 
actividade téxtil ocupaba un importante espazo.

2. Algúns apuntes sobre os labores do tecido na 
antigüidade.

Dende o Neolítico2 e ata ben entrado o século pasado, 
a actividade téxtil, e sobre todo o traballo do fiado, 
formou parte das actividades cotiás realizadas dentro 
de case que toda unidade familiar. Da importancia 
dos labores do tecido na antigüidade, e da influencia 
na cultura popular, chegaron ata nós numerosos e 
belísimos exemplos a través das artes, como son 
as representacións existentes no antigo Exipto, na 
cerámica grega (Fig. 1) ou mesmo as frecuentes 
referencias que podemos atopar na obra dos grandes 

2 No Oriente Próximo son numerosos os xacementos que presen-
tan restos arqueolóxicos relacionados co traballo téxtil dende polo 
menos o 6500 BP. Algúns exemplos serían Çatalhöyük (Turquia), Kas-
hkashok II (Siria) ou Yarim Tepe I (Irak) (ROOIJAKKERS, 2017: 101).
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autores clásicos3. Precisamente, a través da literatura 
e a mitoloxía grecorromana perpetuáronse algúns 
dos estereotipos que marcaron, a través dos séculos, 
os labores masculinos en contraposición ós labores 
femininos. A creación destes estereotipos nace 
arredor dun mundo simbólico e adoutrinador, utilizado 
para marcar os roles que home e muller deben de 
desempeñar nas súas vidas e dos cales non deberán 
saírse para non caer nos perigos que un intercambio 
de papeis suporía para o varón (ALFARO, 1997:11-14)4.

Fig. 1: Lekhitos de figuras negras atribuído o pintor Amasis (ca. 540 
a.C.) no que se representan diferentes mulleres traballando a lá. 
Fonte: Metropolitan Museum of Art.

3 Na Ilíada, Homero cóntanos como a “poderosa Moira” <<μοῖρα 
κραταιή>>, fía a vida dos homes no seu nacemento.

4 Algúns exemplos destes pasaxes mitolóxicos atopámolos nas 
lendas de Ulises e Circe ou na do heroe Hércules coa súa amante 
Ónfale.

No caso da cultura castrexa, as fontes históricas para 
a súa investigación son moito menos abundantes, 
quedando reducidas a escasas liñas en textos duns 
poucos autores romanos. Así, por exemplo, Plinio 
fala da calidade do liño dos zoelas, importado a Italia 
para a fabricación de redes (NH XIX, 10) e Estrabón, 
na súa Xeografía, sinala o costume dos lusitanos de 
protexerse cunha cota de liño (ESTRABON, III, 3,6). 
Por esta razón, a principal fonte de información para o 
estudo da produción téxtil por estes lares provén dos 
cada vez máis numerosos restos arqueolóxicos e das 
cada vez menos posibilidades que nos pode ofrecer a 
comparación etnográfica.

En canto as materias primas utilizadas, o liño e a lá 
foron, dende a antigüidade e ata a expansión do 
algodón no século XVIII, as fibras por excelencia na 
elaboración de tecidos. Outras fibras das que temos 
evidencias da súa utilización para a elaboración de 
tecidos son a seda -coñecida dende fai milenios na 
China-, o mencionado algodón, o cáñamo, a malva e, 
como tecidos especiais, poderíamos falar dos fíos de 
ouro ou, incluso, do amianto (ALFARO, 1997: 29).

Se nos centramos nas materias primas utilizadas 
no espazo galaico, o cultivo do liño e o uso da lá xa 
aparecen documentados a través das fontes antigas, 
como sinalamos anteriormente. A importancia que 
a lá e o liño puideran ter para a economía dos nosos 
antepasados é difícil de cuantificar, pero chega cunha 
simple volta de ollo ás décadas centrais do século 
pasado, especialmente no caso do liño, para poder 
apreciar a importancia que chegou a acadar o seu 
cultivo en terras galegas. Desafortunadamente, as 
características do rexistro arqueolóxico nestas terras, 
cun solo moi ácedo, dificulta que hoxe poidamos 
dispoñer de restos de tecido antigo para a súa análise 
pormenorizada.

3. O fiado e as súas técnicas: as fusaiolas.

Antes de entrar de cheo nos labores do fiado e nas 
fusaiolas, é necesario facer un pequeno inciso, 
recordando que para a obtención das distintas fibras 
existen unha serie de traballos que, necesariamente, 
deben realizarse de forma previa. Falamos da 
plantación e recolección no caso do liño, e tamén 
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dos labores de lavado e secado, do cardado ou do 
peiteado. O coidado e a forma na que se realicen 
estes traballos, xunto coa calidade da materia prima, 
determinará, en gran medida, a calidade do produto 
final e, polo tanto, o seu valor no mercado.

Pola súa parte, o fiado consiste, basicamente, en 
retorcer sobre si mesmas un conxunto de fibras 
-vexetais ou animais- co fin de conseguir un fío 
de maior resistencia e lonxitude co cal elaborar os 
distintos tecidos. Este traballo pode realizarse sen 
ningún tipo de instrumental, simplemente refregando 
as fibras coa palma da man sobre a coxa. Este 
sistema, en aparencia o máis antigo e sinxelo, está 
documentado pola etnografía en diversas rexións do 
mundo e incluso na Grecia clásica xa dispoñían dun 
utensilio específico para este traballo, o chamado 
epínetro «ἐπίνητρα», unha protección realizada en 
cerámica que protexía a perna ante a fricción e os 
restos de graxa que aínda puidera ceibar a lá durante 
este proceso. (ALFARO, 1984:72; RODRÍGUEZ, 
2005:179).

Tamén dende moi temperán, temos coñecemento 
da realización deste labor por medio de dous 
instrumentos moi básicos, a roca e o fuso. Ambos 
elementos, a pesar dos variados tipos existentes ó 
largo de diferentes rexións e épocas, mantivéronse 
cunhas funcións e características moi semellantes 
ata, practicamente, os nosos días.

A roca (colus) soe ser unha vara lisa e alongada de 
madeira -con frecuencia de amieiro, vimbio, sanguiño 
ou buxo- que serve para soster as fibras. Na tradición 
etnográfica galega as rocas do liño soen presentar 
algún tipo de decoración, mentres que as utilizadas 
para a lá raramente están decoradas (NAVEIRO & 
SENEN, 1987:65).

O fuso (fusus), inicialmente, un pau no que se 
enrolaba o fío, foi evolucionando ata que nun dos 
extremos engadiuse un contrapeso ou voante que 
posibilitara un xiro máis rápido e constante que 
facilitase o retorcido do fío. Este contrapeso ou voante 
é o que hoxe coñecemos como fusaiola5 (verticillus).

5 A palabra fusaiola -fusayola ou tortera en castelán- moi posiblemen-
te proveña do diminutivo italiano de fuso. En inglés falaríamos de 
spindle whorl, mentres que cossoiro sería a palabra utilizada polos 
veciños portugueses.

Rodríguez Calviño (2004:178-180) distingue ata seis 
tipos ou sistemas de fiado segundo as distintas 
variacións e posibilidades que ofrece este reducido 
instrumental ó que engade o torcido6 de fíos.

4. As fusaiolas do castro de Viladonga.

As fusaiolas que imos analizar fan un total de 439, 
entre as que distinguiremos algúns exemplares que, 
pola súas características morfolóxicas, nos poida 
parecer dubidosa a súa adscrición como fusaiolas7 e 
algún outro que, aínda ser rematar, pensamos que si 
estarían pensados para funcionar como contrapeso 
ou volante do fuso8. Un caso excepcional é o das 
pezas sigladas como 70-07.817 e 70-07.818, xa que, 
realmente, trátase de dúas partes fragmentadas 
da mesma fusaiola e decidimos contala como unha 
soa a efectos estatísticos, se ben as dúas pezas por 
separado poderían ter realizado perfectamente a súa 
función.

Á hora de comezar o estudo, démonos conta de que 
non existe unha única sistemática descritiva que nos 
permita recoller todos os datos que cremos se poidan 
extraer destas singulares pezas, polo que o que se 
presenta a continuación é unha escolma na que se 
tentou recoller os aspectos máis significativos das 
fusaiolas de Viladonga. Como non podía ser doutra 
maneira, centramos a nosa atención en aspectos 
coma os materiais utilizados, a forma das fusaiolas, 
o diámetro, o diámetro da perforación, o peso, a 
decoración ou o estado de conservación no que se 
atopan, pero tamén tentamos extraer conclusións a 

6 O torcido é un sistema que permite unir dous ou máis fíos nun só, 
conseguindo un produto máis resistente e groso ou incluso conse-
guir distintas combinacións de cores (CALVIÑO, 2004:180).

7 Un lixeiro desgaste no burato central, a desviación deste con res-
pecto ó centro ou determinadas sinais de impacto no lateral da fu-
saiola poderían ser unha sinal de que estamos ante unha pesa de 
tear e non unha fusaiola, ou que esa peza cumpriu as dúas funcións 
nalgún momento. Algúns exemplos poderían ser as pezas A70-
12.257 e A70-24.572.

8 Referímonos a pezas que presentan unha perforación central que 
non chega a atravesar a peza ou incluso algún exemplar que ten ini-
ciada a perforación por ambas caras. Estes indicios, xunto coa súa 
forma, tamaño e peso fannos pensar que ían ser utilizadas como 
fusaiolas.
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partir das interrelacións que nacen da combinación 
de todos ou parte destes aspectos, como veremos 
claramente no apartado relativo ó momento de inercia.

4.1 Os materiais.

Unha das principais características do conxunto é a 
utilización case exclusiva de material lítico (Fig. 2 e 3), 
concretamente a lousa ou pizarra. Esta particularidade 
faise aínda máis evidente cando confrontamos 
as fusaiolas de Viladonga cás aparecidas noutros 
contextos similares, tanto dentro da cultura castrexa 
como no mundo romano, ibero ou incluso noutras 
culturas europeas da antigüidade. Na inmensa maioría 
dos casos vemos como prevalecen as fusaiolas 
realizadas en cerámica, xa sexa ex novo ou a partir de 
cerámica reutilizada.

Fig. 2: Materiais de fabricación das fusaiolas 
Fig. 3: Porcentaxe sobre o total

Das 439 estudadas, 254 fusaiolas están realizadas 
en lousa, unhas 165 pezas están realizadas en xisto 
metamórfico, 18 están feitas en arxila -6 delas a partir 
de cerámica reaproveitada- e 2 en chumbo, se ben 
estas dúas, principalmente a peza siglada como 70-
32.947, preséntannos certas dúbidas acerca da súa 
utilización coma contrapeso do fuso.

A masiva utilización de material lítico, en contra do 
habitual uso das fusaiolas cerámicas, pode entenderse 
a partir da abundancia da lousa como materia prima. 
Esta rocha, formada pola compactación de baixo grao 
de lutitas, presenta unhas características físicas, entre 
elas a fisibilidade, que permiten grandes posibilidades 
de traballo sen un instrumental moi complexo e sen 
necesidade dun gasto elevado de tempo e enerxía. 
Ademais das fusaiolas, a lousa está presente en 

gran parte da estrutura e instrumental do castro, polo 
que os seus habitantes coñecían, sobradamente, as 
posibilidades e os inconvenientes do seu traballo.

A maioría da lousa ou pizarra usada en Viladonga 
presenta unha cor gris azulada característica, se ben 
é usual a presenza de exemplares con tons máis 
claros. No relativo á estrutura mineral, son comúns 
os exemplares cunha alta porcentaxe de sulfuros 
de ferro cristalizados en forma de pirita (FeS2). Este 
mineral, ó desprenderse, é o responsable dos ocos 
que aparecen na superficie de numerosas fusaiolas.

En canto ós escasos exemplares cerámicos, tanto 
os realizados de novo coma os creados a partir de 
fragmentos reutilizados, presentan unha manufactura 
moi basta, na que é posible apreciar o uso de 
desengraxantes cuarcíticos de gran groso. En case 
tódolos exemplares é posible observar as marcas das 
pegadas dos dedos.

Sobre os exemplares realizados en chumbo, podemos 
destacar o alto nivel de carbonatación que presentan. 
Durante o proceso de restauración do exemplar 70-
24.188 observouse unha anomalía na súa superficie 
formada, aparentemente, durante o proceso de 
carbonatación (Fig.4). Esta anomalía podería deberse 
á presenza de restos dalgún tipo de fibra en contacto 
co chumbo, aínda que esta observación é difícil de 
constatar sen recorrer a probas máis específicas que 
poderían afectar a integridade da peza.

Fig. 4: Vista ó microscopio da posible anomalía na peza de chumbo 
70-24.188. Foto: Rita Sanmamed.

Fig. 2 Fig. 3
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Fig.5: Districuión das fusaiolas de Viladonga según a forma

Fig.6: Distribución das fusaiolas por peso Fig.7: Distribución das fusaiolas por diámetro
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4.2. A forma e o peso. O momento de inercia.

O cadro de distribución dos tipos de fusaiolas no 
castro de Viladonga segundo a súa forma (Fig.5), 
móstranos a prevalencia das formas aplanadas ou 
discoides sobre o resto. A efectividade das fusaiolas 
de forma discoide parece probada a xulgar pola 
súa incontestable maioría -supera o 90% do total- 
aínda que, no caso de Viladonga, seguramente sexa 
o tipo de material elixido para a súa fabricación o 
que determine a prevalencia dunhas formas sobre 
outras. Para distinguir entre as fusaiolas discoides e 
cilíndricas utilizamos o grosor das pezas, considerando 
que teñen forma cilíndrica as fusaiolas discoides que 
presentan un grosor superior a 1,5 cm.

Un caso ata o de agora único en Viladonga, ó tratarse 
dunha fusaiola lítica de forma esférica, é o do exemplar 
70-22.816, que ademais presenta a particularidade de 
que o burato non atravesa a fusaiola.

En canto ó peso das fusaiolas, as cifras van entre os 
3,59 gramos da máis lixeira ata os 53,83 gr da máis 
pesada. Unha vez agrupadas (Fig.6), observamos 
como o conxunto predominante sería o formado 
polas fusaiolas situadas entre os 15 e os 30 gr de 
peso. A partir desta última cifra o número de fusaiolas 
diminúe considerablemente, sendo practicamente 
residual a porcentaxe de fusaiolas que supera os 50 

gramos. A media resultante do conxunto atópase nos 
20,36 gr.

O diámetro das fusaiolas vai dende os 2,3 ata os 8 
cm, sendo a media dos valores de 4,22 e a moda, ou 
valor máis repetido, de 4 cm. Como podemos ver no 
histograma de distribución das fusaiolas por diámetro 
(Fig.7) o grupo dominante confórmano as fusaiolas de 
entre 4 e 5 cm, con algo máis de 230 exemplares. 

En canto ó diámetro da perforación, os valores varían 
entre os 0,3 e os 0,6 cm, cunha media de 0,95. A 
metade da mostra, unhas 200 fusaiolas, teñen valores 
comprendidos entre 0,9 e 1 cm.

O momento de inercia (MI) é unha medida que 
representa a inercia rotacional dun corpo con 
respecto a un dos seus eixes. Dito doutra maneira, 
é a medida que representa a resistencia dun 
obxecto para cambiar a súa velocidade de rotación. 
O momento de inercia só depende da xeometría do 
corpo e da posición que presenta o eixo de xiro, polo 
que non se ve afectada polas forzas que interveñen 
no momento. A razón pola que decidimos incluír este 
cálculo é que o uso do MI simplifica, en gran medida, 
o estudo dos parámetros rotacionais das fusaiolas, 
xa que aglutina os datos de diámetro, grosor, masa, 
forma e material nun só valor numérico.

Fig.8: Histograma de MI (en g/cm2)
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Co fin de non desvirtuar os valores resultantes de 
Viladonga, para a realización dos cálculos9 tentamos 
desbotar as fusaiolas que presentasen graves danos 
estruturais.

Á hora de analizar os resultados obtidos do cálculo 
do momento de inercia, debemos ter en conta que 
os exemplares que presentan valores de MI baixos, 
situados entre 2 e 50, adoitan caracterizar as fusaiolas 
utilizadas para a realización de fíos moi finos -coa 
técnica do fuso totalmente suspendido- mentres que 
os exemplares con valores superiores a 50 deberían 
ser considerados como fusas para o torcido de fíos 
(BERTOCCO, 2013:427).

Como podemos ver no histograma de valores de MI 
(Fig.8) a maioría dos exemplares sitúanse en cifras 
inferiores a 50 g/cm2 polo que se podería inferir que 
os fíos fabricados no castro de Viladonga non debían 
ser moi grosos, se ben esta suposición é difícil de 
comprobar sen a existencia de restos de tecidos. En 
calquera caso, a pericia da persoa que fía suporía un 
valor a ter en conta moi difícil de cuantificar.

4.3 O proceso construtivo. As marcas de fabricación.

As fusaiolas atopadas en Viladonga, principalmente 
as fabricadas sobre xisto ou lousa, non presentan 
un proceso construtivo nin decorativo demasiado 
elaborado, prevalecendo as formas simples e 
escasamente decoradas sobre as máis complexas. 
A partir dalgunhas fusaiolas nas que son ben visibles 
as marcas de fabricación ou de uso, e cunhas poucas 
horas de experimentación, podemos intuír algunhas 
técnicas de fabricación:

• Desbastado. A forma e o tamaño das pezas líticas 
-así como a dos escasos exemplares realizados a 
partir de cerámicas recicladas- comeza a definirse 
a partir dun primeiro momento no que as pezas 
son desbastadas, xa sexa por medio de obxectos 

9 Dependendo da morfoloxía das fusaiolas utilizamos as seguintes 
fórmulas para o cálculo de MI: 
Fusaiolas discoidales de espesor constante: MI= ½ mr2 

Fusaiolas subesferoidales: MI= ¼ mr2 
Fusaiolas bicónicas e troncocónicas: MI= ½  mr2 x 0,75.

metálicos ou mesmo outras pedras que poidan 
actuar a modo de percutor ou desbastador, segundo 
o caso. En canto as fusaiolas de lousa -debido a súa 
pizarrosidade-, resulta básico que no momento do 
golpeo esta se atope ben asentada nunha superficie 
plana e o golpeo se realice nun ángulo o máis próximo 
posible ós 90º, co fin de que a forza do impacto non 
se estenda ata o interior da peza, o que provocaría a 
separación ou ruptura da súa estrutura laminar.

• Incisión ou esgrafiado A zona a desbastar pode ser 
definida por medio dunha lixeira incisión, que axudaría 
a manterse dentro dos límites e aproximarse máis 
facilmente a forma e tamaño desexados. Un exemplo 
desta técnica pódese observar na peza 70-24.571. O 
esgrafiado é utilizado como técnica decorativa nalgúns 
exemplares, formando liñas simples, cruciformes, 
serpentiformes ou soliformes. 

• Taladrado. Marcas de taladrado poden apreciarse 
tanto nas pezas líticas como nos escasos exemplares 
de cerámica reutilizada. Coa chegada da romanización 
e a extensión do uso do ferro é probable que este 
traballo se realizase con punzóns ou puntas diste 
material, incluso con ferramentas máis complexas 
como pode ser o trépano. As deducións extraídas 
da arqueoloxía experimental, xunto coa análise das 
pezas metálicas documentadas no propio museo de 
Viladonga, lévanos a propoñer como método máis 
eficaz e probable para o taladrado o uso de punzóns 
de ferro de forma cadrada, xa que permiten unha 
perforación máis rápida, eficaz e con menos esforzo 
que cás puntas metálicas redondeadas10.

• Pulido. O pulimentado é una técnica que se pode 
apreciar nunha gran cantidade de pezas, se ben é 
certo que non todas presentan acabados de alta 
calidade. 

• Torneado. Da mesma forma que xa apreciara 
Rodríguez Calviño para algúns exemplares do castro 
de Elviña e da Cidadela (op. Cit.,186), o uso do torno 
horizontal parece ser o motivo de que algunhas pezas 
de Viladonga, principalmente os escasos exemplares 
líticos de perfil cónico e bicónico, presenten unha 

10 Os punzóns ou puntas de forma cuadrangular posibilitan unha 
velocidade de perforación e uns acabados de maior calidade debido 
a que no seu avance facilitan o desaloxo do material sobrante, en 
contra do que ocorre cás puntas redondeadas lisas.
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factura de moi alta calidade. As marcas de torneado 
tamén se poden observar nalgunhas pezas discoides 
de perfil plano.

O uso do torno horizontal tamén explicaría a perfección 
e simetría acadada nalgunhas pezas con decoracións 
a base de acanaladuras ou círculos concéntricos (83-
8.001) ou os cantos tan ben rematados de exemplares 
como o 83-8.000.

• Modelado. Pode documentarse nas escasas pezas 
realizadas en cerámica. O modelado faise a man, de 
forma pouco coidadosa o que provoca que se poidan 
distinguir facilmente as sinais dos dedos, coma na 83-
1520.

• Molde e fundición son dúas técnicas necesarias 
na fabricación dos exemplares de chumbo, ás que 
seguiría un pequeno lixado ou pulido para eliminar as 
impurezas sobrantes.

 4.4 A decoración.

A decoración das fusaiolas de Viladonga vai 
asociada ás pezas líticas, existindo soamente unha 
peza de arxila decorada (83-1.520). Pola súa parte, 
nos exemplares de chumbo, podemos observar 
decoración a base de 5 acanaladuras concéntricas na 
peza siglada como 1970/24.188.

Contabilizáronse un total de 33 fusaiolas que 
presentan algún tipo de decoración ou marca 
intencionada11, o que fai un 7,51 % do total da mostra. 
O tipo decorativo predominante son as series de 
puntos perforados concéntricos, cun total de 16 
fusaiolas que presentan esta decoración, o que se 
corresponde co 50% das decoradas e o 3,64 % do 
total. Falamos de pequenas perforacións, de reducido 
tamaño, que se poden distribuír de forma máis 
ou menos aleatoria (70-210) ou formando círculos 
concéntricos (83-3.988) xa sexa por unha ou polas 
dúas caras (70-206).

11 A peza 70-24.571 está contabilizada neste apartado, a pesar de 
que, como sinalamos anteriormente, cremos que as incisións que 
presenta correspóndense con marcas relacionadas co proceso de 
fabricación, e non cun tema decorativo propiamente dito.

Outro tipo decorativo moi utilizado son as liñas incisas, 
moitas veces formando círculos concéntricos ó redor 
do burato central, como pode verse nas pezas 70-217 
ou 83-8.001.

As decoración soliformes tamén aparecen 
representadas entre as fusaiolas de Viladonga (83-
8.001).

Moitas pezas presentan un excelente acabado, con 
moi bos pulidos en ambas superficies e cantos. A 
preocupación polo detalle pode tamén apreciarse 
na peza A70-33.225, que presenta unha bonita 
decoración no canto. Dita decoración confórmase a 
base de dúas series de símbolos angulosos, similar 
a un espigado, que no medio se enfrontan formando 
unha “X”.

Como sinalamos no anterior apartado, algunhas 
pezas presentan “graffiti” a base de liñas incisas ou 
esgrafiadas. Ditas liñas poden presentarse formando 
liñas cruzadas e rectas -en forma de “X”, de “V” ou 
de “A”- e outras veces trazos que hoxe nos semellan 
símbolos abstractos. A maioría destes símbolos están 
gravados dunha forma intencional, aínda que parece 
difícil outorgarlles un significado concreto, se ben 
unha explicación posible, sería que se tratasen de 
marcas de propiedade.

Para finalizar este apartado, simplemente sinalar 
que, a xulgar polo observado, non cremos que poida 
existir un especial interese por decorar as pezas dun 
determinado material, tamaño ou feitura primando, 
na inmensa maioría dos casos, a funcionalidade das 
pezas por riba do aspecto estético.
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LOCALIZACIÓN (CATA) NÚMERO LOCALIZACIÓN (CATA) NUMERO

Indeterminada. 207 I-11 4

12-P  e 12-S (muralla) 10 I-15 4

12-T 2 I-19 1

12-D 4 I-20 5

12-E 4 I-22 4

13-Ñ 6 I-23 4

2-2 2 I-25 13

A-10/A-11 2 I-26 3

A-11 6 I-27 1

A-12 2 I-29 2

A-15 2 I-31 1

A-20 4 I-34 7

A-23 2 I-36 1

A-25 2 I-40 1

A-4 2 I-44 2

A-8 2 I-45 7

AB-29 4 I-46 2

AC-29 26 I-50 2

D-8 1 I-51 9

D-9 2 L-3 8

E-5 3 Ñ-9 3

E-6 15 V-5 5

E-7 1 ESPACIO 45 3

F-5 1 I-16/I-17 (E69A) 1

F-6 1 E64B 1

I-1 10 E65 2

I-3/I-4 1 E68A 2

I-4 1 E79A 2

I-7 1 E80B 1

I-8 1

4.5 A distribución dos achados: análise espacial e 
áreas de actividade.

O precario rexistro arqueolóxico relativo ás primeiras 
intervencións realizadas no castro, alá polos anos 70 
do século pasado, imposibilita a localización exacta 
de gran parte das fusaiolas achadas neses primeiros 
anos. Este feito condiciona, desafortunadamente, case 
calquera análise espacial1 que se poida extraer deses 

1 Varios artigos publicados na revista do museo abordan o problema 
da análise espacial e a distribución das actividades realizadas no cas-
tro (Llana & Varela, 1999 ; LLana & Varela, 2003).

datos, xa que o resultado final é moi posible que se 
mostre desvirtuado. Para ser honestos, menos dunha 
cuarta parte das fusaiolas contabilizadas para este 
estudo poden ser adscritas a unha localización máis 
ou menos concreta dentro do xacemento, e dentro 
deste pequeno grupo, apenas unhas corenta contan 
cunha posición estratigráfica coñecida. A continuación 
expoñemos unha táboa/resumo coa distribución dos 
achados.
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5. Conclusións.

A principal conclusión, e a máis evidente, é que 
as fusaiolas do xacemento do castro de Viladonga 
caracterízanse pola uniformidade na elección do 
material utilizado para a súa fabricación, prevalecendo 
as pezas líticas sobre calquera outro material. O 
entorno xeolóxico onde se atopa o castro, con gran 
abundancia de lousas e xistos, así como a relativa 
facilidade cá que se poden fabricar fusaiolas a 
partir deste tipo de pedras, explicaría, de por si, 
a prevalencia das pezas líticas, sen embargo, a 
existencia dun conxunto lítico destas características 
nun contexto cultural tan avanzado parece tamén 
rebater algunhas teorías que avogan por unha suposta 
evolución tecno-tipolóxica dende unhas fusaiolas 
líticas, de forma aplanada e menos elaboradas ata 
outras, supostamente máis modernas, realizadas en 
arxila e con formas máis complexas. En definitiva, a 
partir dos achados do castro de Viladonga no se pode 
inferir ningunha correlación entre a forma das fusaiolas 
e a súa cronoloxía.

A máis que considerable cantidade de fusaiolas 
recuperadas neste xacemento, o achado de outro tipo 
de materiais como poden ser as agullas, o peite ou 
ripo (1970/00607) ou mesmo as tesoiras (1974/00005), 
fálannos da importancia que podería ter acadado a 
actividade téxtil para os habitantes do castro. Neste 
punto, á hora de extraer conclusións sobre a elevada 
cantidade de fusaiolas, debemos ter en conta a ampla 
superficie escavada e a prolongada ocupación do 
castro, pero tamén é certo que ás fusaiolas realizadas 
sobre líticos deberíamos de supoñerlles unha vida 
útil tamén prolongada, incluso de varias xeracións. 
Seguindo este mesmo razoamento, poderíamos inferir 
que a cantidade de pesas de tear tamén debería de ser 
elevada, pero o certo é que, hoxe en día, o número de 
pesas de tear e irrisorio en comparación coa cantidade 
de fusaiolas. En calquera caso, e a tenor dos datos 
expostos, parece lexítimo pensar en Viladonga como 
un importante centro de produción de fío, xa fose 
para a veciña Lucus Augusti -o castro dista apenas 25 
km da cidade- ou mesmo para a exportación a outras 
zonas do imperio ou, incluso, á propia Roma.

Se falamos da decoración, e tendo en conta que, 
porcentualmente falando, as fusaiolas decoradas 
non son moi abundantes dentro do mundo castrexo, 
podemos concluír que os motivos aparecidos en 
Viladonga son relativamente comúns, sendo posible a 
súa identificación noutros xacementos da época.

En canto á distribución espacial das fusaiolas no 
castro, as carencias metodolóxicas das primeiras 
intervencións non nos permiten extraer conclusións 
definitivas, pero si que parece probable que unha 
parte importante dos labores de fiado, ou cando 
menos, da fabricación das fusaiolas, se concentrase 
en determinadas partes do castro en detrimento 
doutras, como poderíamos supoñer a partir da, cando 
menos aparente, acumulación de pezas existente en 
sectores como o AC-29, E-6 ou I-25 ou, pola contra, a 
aparente ausencia de mostras na vivenda principal do 
barrio central do poboado.
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BREVE PRESENTACIÓN DE UN ANILLO 
DE BRONCE DEL MUSEO DO CASTRO 
DE VILADONGA A TRAVÉS DE SU 
HISTORIA Y SU CONSERVACIÓN

Introducción.

La finalidad de este artículo es la de divulgar una pieza 
poco conocida del Museo do Castro de Viladonga, la 
cual ha sido tratada en el laboratorio de conservación y 
restauración del museo este año 2017. Gracias a esos 
tratamientos, nos hemos asegurado su perdurabilidad 
a través del tiempo así como aportar más datos sobre 
la misma. Esta pieza, encontrada en la excavación de 
1996 refleja como este yacimiento sigue “vivo”, ya 
que nos aporta valiosa información sobre la vida en el 
castro cuyas excavaciones comenzaron en el año 1971 
(ARIAS, F. ET AL., 2013: 25). Campaña tras campaña, 
año tras año, continúa este castro mostrándonos 
estructuras y objetos que nos ayudan a comprender 
mejor como vivían nuestros ancestros. La pieza a la 
que dedicamos este artículo es un sencillo anillo de 
bronce, un adorno personal de algún habitante del 
castro, el cual es uno más de los cientos de piezas 
que continúan saliendo a la luz en este singular castro 
romanizado.

Fig.1: Zonas de excavación.

La excavación.

La pieza fue descubierta, como ya hemos adelantado, 
en las excavaciones del verano de 1996, cuyas 
intervenciones se desarrollaron siguiendo estos 
tres objetivos: la excavación de dos sectores de 
la croa y el antecastro oeste, la consolidación o 
acondicionamiento de los restos del yacimiento que lo 
necesitaran y una limpieza general que va unida a las 
otras dos actuaciones.

El llamado Sector 2 corresponde a la zona del 
antecastro (Fig.1) y el anillo apareció en el Sector 1 
que corresponde a la zona de la croa, delante de la 
entrada principal, más concretamente en la calle 1 que 

Rita Sanmamed Otero
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corresponde a la calle principal del castro. (LÓPEZ, L. 
ET AL., 1996: 17-24).

El lugar de extracción es denominado VD. 1 96.20 del 
que según se dice en la memoria de las excavaciones, 
cito textualmente: ¨[…] continúa coas mesmas 
características que na capa anterior, terra solta e negra 
con algunhas pedras e bastante material, entre o que 
atopamos tégulas rodadas e algún bronce (moedas, 
un anel e chapiñas de bronce). A ben seguro que se 
trata do nivel de frecuentación e abandono da rúa.” 
(López, L. et al., 1996: 25).

Estas anotaciones nos aportan datos sobre la fase 
de enterramiento y posibles factores de alteración. 
Los contextos de enterramiento dan información muy 
valiosa a los conservadores y restauradores ya que 
nos ayuda a comprender “que le pasa” a nuestro 
objeto, pudiendo relacionar formas de alteración con 
agentes. En la conservación, todas las fases por las 
que pasa un objeto arqueológico son importantes, ya 
que el paso de una a otra puede ser clave a la hora de 
desarrollarse nuevas formas y procesos de deterioro. 
Quizás, la fase de excavación sea la más decisiva en 
el futuro del bien arqueológico, ya que el ambiente y 
las condiciones a las que ha estado sometido durante 
un largo periodo cambian radicalmente, por lo que es 
muy importante que estas sean controladas y saber 
comprender las necesidades individuales de cada 
pieza dependiendo de su estado y de su material de 
fabricación.

La pieza.

El Museo do Castro de Viladonga, posee una 
destacada colección de orfebrería en la que los anillos 
tienen una presencia destacada tanto por su número, 
unos quince según la catalogación oficial, como por 
la variedad tipológica y de materiales tales como 
azabache, oro, plata, bronce o hierro. Los anillos son 
elementos simbólicos que están muy relacionados 
con la romanización de las poblaciones galaicas y 
el Castro de Viladonga es un claro ejemplo de este 
hecho. (Durán, Mª. C. et al., 1999: 30-34).

Fig.2: Dibujo arqueológico realizado hacia 1999 por Marta Cancio.

Este anillo está realizado en bronce y su chatón está 
decorado por incisión (Fig.2). La datación de esta pieza 
se sitúa entre el siglo III y V d.C. Encontramos una 
descripción muy acertada publicada en la revista Croa 
(Durán, Mª. C. et al., 1999: 30-34) en un interesante 
artículo sobre anillos aparecidos en las excavaciones 
del Castro de Viladonga hasta ese momento y dónde 
lo describe de la siguiente manera: “Anillo incompleto 
de bronce aparecido en la campaña de 1996 [...]. Mide 
2 cm de diámetro máximo, y el aro es de sección 
plana y se ensancha en la zona del chatón, que es de 
forma rectangular (1x 0,8 cm). El estado de la pieza 
impide apreciar si lleva alguna figura o inscripción. […].

Tratamiento en el laboratorio de conservación y 
restauración.

Tras su excavación, la pieza ha estado depositada en 
el almacén del Museo do Castro de Viladonga hasta el 
presente año 2017 en que, debido a una revisión del 
almacenaje, un conjunto de bronces de la excavación 
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de 1996 fueron llevados al laboratorio de conservación 
y restauración para valorar su estado y mejorar su 
almacenamiento. Entre los bronces estaba este anillo 
que presentaba un estado de conservación malo y 
cuya intervención se valoró como de urgencia, ya que 
la pérdida de material era notable y una parte del aro 
estaba ya casi irremediablemente desprendida. (Figs. 
3 y 4).

Fig.3: Fotografía de la pieza al ingresar en el museo.

Al realizar la diagnosis de su estado de conservación 
se determinó que la pieza todavía conservaba núcleo 
metálico, pero este era muy escaso y la mineralización 
del metal era casi total, por lo que su fragilidad era 
extrema, dato que nos explica la ruptura del aro.

Encontramos, de forma generalizada, corrosión 
por picadura o crateriforme en toda la superficie 
de la pieza, cubierta en gran medida por corrosión 
deformante muy porosa, de color verde y algo rojiza. 
La parte del chatón presentaba dos zonas distintas, 
una de ellas, donde se apreciaba una línea incisa, 
seguía este esquema de corrosión por picadura y 
corrosión deformante cubriente pero que no afectó 
del todo a la decoración, es decir, cuando eliminamos 
estos productos de corrosión porosos podemos 
apreciar la superficie original. Por el contrario, la otra 
mitad del chatón estaba muy alterada por la corrosión 
y esta atacó de la superficie original hacia el interior, 
provocando que la decoración se perdiera.

Fig.4: Detalle del chatón antes de la intervención.

El aro, muy mineralizado, poseía  menor cantidad 
de estas corrosiones y eran apreciables dos fisuras 
provocadas por su estado.

Los exámenes visuales y los análisis cualitativos 
realizados en el laboratorio, nos permitieron 
determinar que las corrosiones de color verde 
se trataban de carbonatos de cobre, malaquita, 
CuCO3*Cu (OH)2, los cuales estaban mezclados en 
menor medida con óxidos de cobre, cuprita, Cu2O, 
corrosión de color rojizo.

Generalmente la cuprita suele ser la primera corrosión 
que aparece y es normal que aparezca asociada a la 
malaquita. Ya que todavía existía material metálico, se 
realizó un test de cloruros para asegurarnos de que 
estos elementos no estaban activos en la pieza, ya 
que su presencia provoca el desarrollo de procesos 
corrosivos muy peligrosos para la conservación de 
materiales de bronce.

Durante la actuación de conservación, se realizaron 
distintas limpiezas que se centraron en eliminar, por 
una parte, las tierras que cubrían la superficie de la 
pieza y por otra, la corrosión deformante que cubría 
esa decoración incisa central, que parecía ser mayor 
de lo se apreciaba a simple vista.
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Fig.5: Zona reintegrada.

Se alternaron distintos tipos de limpiezas a medida 
que se avanzaba. Esta fase ha sido extremadamente 
delicada y se realizó bajo lupa binocular puesto que 
había que diferenciar con precisión la superficie 
original de los productos de corrosión y de las zonas 
de decoración incisa, que podría ser confundida con 
las picaduras y cráteres producidos en antiguos 
procesos corrosivos. De manera mecánica, se fueron 
eliminando estos elementos y puntualmente se utilizó 
una pequeña cantidad de EDTA1 para las zonas de 
corrosión deformante. También hay que mencionar 
una limpieza final puntual, mecánica y en seco, con 
lápiz de fibra de vidrio, que nos ayudó a definir por 
completo las líneas de decoración del chatón. Sobra 
decir que durante los tratamientos las condiciones 
de humedad relativa y temperatura eran controladas, 
así como la neutralización absoluta de los productos 
químicos usados. 

Ya que existía núcleo metálico y no había corrosión 
activa, la pieza fue sometida a un tratamiento de 
inhibición2 para evitar nuevas alteraciones en el 

1 El E.D.T.A o AEDT, corresponde al ácido etilendiaminotetraacético 
y, en este caso, se usó como sal disódica a una concentración del 
10% en agua desionizada. Este producto es muy utilizado en conser-
vación para la limpieza de distintos materiales.

2 Para la inhibición se utilizó Benzotriazol (BTA) al 3% en alcohol etí-
lico; se trata de un derivado heterocíclico del nitrógeno que con el 
cobre forma un compuesto estable que protege al metal.

futuro. Dada la fragilidad de la pieza, provocada por 
la mineralización del metal y las corrosiones por 
picadura, se procedió a consolidar puntualmente 
las fisuras aparecidas y se aplicó una protección 
final con una resina acrílica3, para formar una capa 
que aislara a la pieza del medio ambiente. Una vez 
el anillo se encontraba estable, se llevó a cabo una 
pequeña reintegración estructural de una zona del 
aro desprendida que, aun habiendo sido adherida 
con Paraloid B484, se determinó que necesitaba 
un refuerzo extra para que el fragmento no corriera 
peligro de desprenderse en un futuro y tuviera mayor 
entereza.

Para esta reintegración estructural (Fig.5) se valoró 
su reversibilidad así como su efectividad. Nuestro 
objetivo era añadirle a esta parte el material faltante 
que le ayudara a recuperar su estabilidad.

Se utilizó como material reintegrante una vez más 
Paraloid B72 a una concentración alta y como carga, 
pigmentos naturales que tuvieron una doble función: 
por una parte darle ese cuerpo y fuerza a la resina y 
por otra reintegrar cromáticamente usando un tono 
más claro al original para su fácil diferenciación.

El resultado final de esta intervención ha sido 
satisfactorio ya que hemos frenado la degradación 
acusada que sufría el anillo cuando llegó a nuestras 
manos y, por otra parte, hemos conseguido aportar 
nuevos datos sobre el objeto, ya que durante las 
distintas limpiezas se iba descubriendo una figura 
en el chatón que a día de hoy todavía no se puede 
determinar ciertamente de que se trata (Figs.6 y 7).

3 Tanto para la consolidación como para la protección, se aplicó Pa-
raloid B72, una resina acrílica muy utilizada por su estabilidad y su 
solubilidad en distintos disolventes. Las concentraciones y disolven-
tes utilizados fueron escogidos atendiendo a las necesidades de la 
pieza.

4 Este tipo de Paraloid es extraordinariamente adherente en metales 
además poseer una gran resistencia, durabilidad y flexibilidad.
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Figs.6 y 7: Aspecto de la pieza una vez terminada la intervención.

Decoración descubierta.

Según varios especialistas consultados, podría tratarse 
del rostro de un león, pero nos hallamos ante una 
figura muy simple y tosca a lo que hay que añadirle la 
pérdida de gran parte del gravado, por lo que es muy 
difícil afirmar con rotundidad de que se trata, aunque 
la idea de la figura del león no sería extraña ya que la 
representación de animales en anillos y otras piezas 
del Castro de Viladonga es algo muy común (LAGO,V., 
2016: 40-45), y el mencionado felino aparece 
claramente en dos piezas, una de ellas es un anillo de 
hierro en el que el chatón tiene engarzado una piedra 
de azabache, donde el león aparece representado 
mediante grabado y de cuerpo entero (Fig.8).

Fig.8: Anillo de hierro con azabache engarzado

La otra pieza es un aplique de bronce en el que se 
aprecia la cabeza de un león vista de frente. Por lo 
tanto, solo nos cabe seguir indagando por si en un 
futuro apareciera este mismo motivo representado en 
algún otro objeto.

Esta curioso anillo será expuesto próximamente en la 
sala 3, vitrina 2 del Museo do Castro de Viladonga.

Conclusiones.

Por el laboratorio de conservación y restauración 
arqueológica de cualquier museo pasan multitud 
de piezas que, al igual que en una consulta médica, 
presentan diferentes síntomas que deben ser 
resueltos por el conservador y restaurador gracias a un 
diagnóstico del estado de las mismas. La conservación 
preventiva es clave a la hora de asegurar que una 
pieza no sufra alteraciones y debe estar presente 
tanto en el almacenamiento como en la exposición. 
Otras veces, hace falta intervenir y, en estos procesos 
de tratamiento para frenar la degradación o asegurar 
su conservación, las piezas nos aportan datos que 
pasan muchas veces desapercibidos en el momento 
de su excavación. Al igual que un cuadro esconde 
imágenes inéditas debajo de su degradado barniz, 
en la conservación arqueológica encontramos restos 
orgánicos que nos dicen qué podía contener una 
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cerámica en el momento de su abandono, o como en 
este caso, dar a conocer una extraña figura grabada.

Son los conocimientos y la experiencia del 
conservador y restaurador el que, además de “curar”, 
debe aportar datos e información que complementen 
el trabajo de arqueólogos, químicos, historiadores, 
biólogos y demás profesionales que, de una manera 
u otra, colaboran en la generación de conocimiento 
sobre nuestro patrimonio. Todos juntos somos los 
encargados de resolver preguntas y asegurar el futuro 
y la perdurabilidad de nuestros bienes arqueológicos 
para el disfrute de las generaciones venideras y así, de 
esta manera, seguir escribiendo la historia.
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Nesta nova edición do Boletín Croa e seguindo 
unha orde cronolóxica dos traballos de campo que 
realizamos nestes últimos anos, amosamos outras 
dúas enquisas feitas aos veciños da contorna do 
castro de Viladonga, nas que de novo atopamos temas 
moi interesantes, algúns vinculados ao patrimonio 
arqueolóxico e outros moitos a ese patrimonio 
inmaterial que enriquece a nosa historia recente.

Enquisa: Castro de Ribeiras de Lea. 13 de marzo de 
2015)

JESÚS DOCANDO DOCANDO

(San Estevo de Loentia)

“Nacín no ano 20 en Loentia e teño 94 anos, fago 95 
para o 14 de Septiembre. De 18 marchei para a guerra 
hasta os 24, ós 25 caseime, tiña que casar”.

Guerra

A Guerra de 1936 en España, como todas as guerras, 
foi devastadora para a poboación, foron moitos os 
galegos mobilizados que tiveron que estar anos na 
fronte, nalgúns casos varios membros da mesma 
familia; Jesús foi un deles e ao preguntarlle falounos 
das súas vivencias.

“Estiven na parte de Levante, Teruel, Castellón de la 
Plana, Valencia e todo por aí” 

“...Non pasei tódolos seis anos na Guerra porque había 
13 quintas, do 27 ó 41 e eu era do 41 e entonces... 
e un compañeiro meu que era de Vigo, chamábanlle 
Manolo, zuáronlle as balas nos oídos e todo e non 
lle tocou nada de nada, a min tocoume nunha perna 
un pouco, xa non quixen ir ó hospital, que me faga 
as curas aí o practicante, porque si te mandaban ó 
hospital despois mandábante a outro regimiento, e 
alí estabamos xente conocida, como a familia, e eu 
quería mellor quedar alí que non..., faime as curas aí, 
o practicante, que eu non vou para o hospital e así foi 
e seguín alí hasta que se acabou a Guerra.... e o rapaz 

Gloria Abelleira Vega  /  Carolina Pérez Pérez
Ana María Rubiero da Pena 
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este que eu dicía que non lle pasaba nada, despois 
acabouse a Guerra, pasamos a Valencia, de Valencia 
destináronnos a Galicia, cada un ó regimiento que nos 
pertenecía e vindo no tren deulle un patatús e caeu 
morto....”.

“...Acórdome dunha carta que lles mandei ó meu pai e 
á miña nai cando estaba na Guerra:

Para mis padres queridos
dos letras voy a mandar,
sacarles de la pena 
que por su hijo tendrán.

Madrecita de mi vida
que llorando te dejé,
ten valor no suspires
que tu hijo está muy bien.

Ha sido la patria España 
que me apartó de ti, 
una España grande
por la que hay que luchar y morir.

Cuando voy hacia el frente
aún iza la bandera,
luchando como un hombre.

Quiero resaltar tu nombre 
con la sangre de mis venas,
y cuando yo vuelva 
orgullosa te verás.

Y mandarte una medalla
con la Virgen del Pilar
y para el padre querido
la bandera nacional.

Contesta pronto esta carta,
te lo pido por favor,
y al recibir estos saludos
se me ensancha el corazón.”

Camiños Reais

No S.XVIII coa chegada a España da dinastía borbónica 
proxéctase unha rede principal de camiños que iría unir 
a capital do Estado coas poboacións máis importantes 
do mesmo e estas cunha rede secundaria, son os 
coñecidos como Camiños Reais; espazos utilizados 
acotío que en moitos casos aproveitaron as anteriores 
calzadas romanas.

Os veciños da contorna de Viladonga aos que 
preguntamos refírense ao uso dos camiños 
históricos como unha rede viaria necesaria nos seus 
desprazamentos, isto é o caso, por exemplo, do 
tramo de camiño existente entre Viladonga e a fonte 
de Couto de A, hoxe intransitable e recentemente 
estudado e publicado por Ricardo Polín1.

Cando a Jesús lle preguntamos polos Camiños Reais 
fálanos de dous tramos, un que saía dende Castro 
de Ribeiras de Lea cara á parroquia de Ansemar no 
concello de Castro de Rei e outro cara á parroquia de 
Arcos no concello de Outeiro de Rei.

“Un (Camiño Real) sae de aquí de Castro (Castro 
Ribeiras de Lea), por ejemplo, e vai a Ansemar e sale á 
carretera de Meira”. “..., Agora hai carreteras”.

“E o outro sale de aquí de Castro (Castro Ribeiras de 
Lea) e pasa por, e vai por Arcos”. “... pola Ponte romana 
(de Duarría)... pasa ao lado da Ponte romana”.

A Jesús tamén lle preguntamos polo chamado barrio 
do Real, preto de Viladonga, queriamos saber se 
o topónimo deste barrio respondía a unha posible 
relación cun posible camiño real que pasara por el.

“(O barrio do Real) non ten nada que ver co Camiño 
Real. O camiño era un camiño que iba seguido, un 
camiño amplio, e circulaba moito personal para aquí 
para a feira de Castro e eso, ahora xa todo é en coches 
pero antes todo era a patitas”.

“Era un camiño de terra, terra e auga, coa lama non 
era moi bo camiño pero bueno, íbase pasando por él”.

1 POLÍN, Ricardo. (2015): “O Camiño Medieval e Real de Meira nos 
Castros de Viladonga. Da súa marxinación no Camiño Xacobeo do 
Norte e no ‘Camiño natural de San Rosendo”, en Croa, Nº 25, pp. 
48-57.
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Medorras

As medorras, medoñas, mámoas, modorras, 
madorras... son enterramentos prehistóricos de época 
megalítica (inicios do IV e todo o III milenio) con ou 
sen estrutura pétrea no interior, cuberta de terra e 
forma circular.

Ao longo da historia, estes túmulos foron destruídos 
ou violados na procura de “tesouros” ou, máis 
recentemente, pola necesidade de acondicionar o 
terreo para uso de explotacións agrícolas e forestais, 
apertura de vías de comunicación, etc.

“...Medorras había unha pero ahora está metida 
en forestales, unha medorra pequena, tiña dentro 
un furado, e logo despois había que subir arriba e 
despois había un furado, cando eramos pequenos 
e andabamos coa facenda pois ibamos brincar alí a 
medorra”.

O Castro de Viladonga e a presenza de mouros

A tradición popular vinculada ao patrimonio 
arqueolóxico refírese constantemente ás mouras 
e aos mouros coma seres dunha raza diferente, 
antigos poboadores constantemente relacionados con 
mámoas, castros, ríos, fontes, covas... No castro de 
Viladonga, xa no traballo feito por Felipe Senén nos 
anos 70 sobre “O Folclore do Castro de Viladonga e 
da súa bisbarra” aparecen varias referencias á súa 
presenza neste xacemento2. Nesta enquisa atopamos 
de novo relatos sobre estes personaxes que a través 
dun túnel subterráneo levaban aos seus cabalos e 
bestas beber ao río Azúmara.

2 “No Castro vivían os romanos i os mouros...” (M. Álvarez). “Alí, 
sempre se dixo que viviran os fenicios i dempois os mouros” (J.B. 
Iglesias). “A xente de antes decía que alí viviran os mouros” (C. da 
Vega). “No Castro vivían os mouros hastra que os botou de España 
o Apóstol Santiago...” (R. Abelleira). “Os que fixeron o Castro, din 
os antiguos, foron os romanos cando viñeron a Lugo... dempois os 
mouros” (M. Castiñeiras), en LÓPEZ GÓMEZ, Felipe S. “O folclore 
do castro de Viladonga e da súa bisbarra”, p. 624. “Nas Trabes, na fin-
ca de Ramón de Palmeiro hai unha boca pola que os mouros levaban 
a bebelos cabalos...” (C. da Vega), p. 625. “Algús vecinos de por eiquí 
fixéronse ricos a conta do Castro e do ouro que deixaron os mouros” 
(M. Castiñeiras), p. 629.

“Eu teño oído que antiguamente levaban os moros 
as bestas por un canal ó río a beber... as bestas si, 
por una canal baixo terra e levábanas ó río a beber que 
quedaba cerca”. “Ó río Azúmara desde o castro (Castro 
de Viladonga)”.

Anécdotas

Na conversa con Jesús tamén tivemos ocasión de 
coñecer algún relato sobre a súa nenez que deixan 
entrever acontecementos e costumes dun tempo 
dado.

“Teño levado moitos paos por traste.... no medorro 
este que che decía antes, meu pai fora a Cuba e traía 
unha bufanda grande e mandáranme gardar un rebaño 
de cabras, tiñamos un can grande e eu levaba o can 
comigo e entonces prendín o can pola bufanda e ateino 
a un toxo, dentro do furado ese do medorro e despois 
eu escapei pa baixo a ver que facía, cando me dou 
cuenta chega coa bufanda en dous pedazos, cortouna 
cos dentes e saliu con ela e despois meu pai....”.

“E outra vez estabamos, meus pais iban de viaxe, e 
estabamos os irmaos, eramos sete irmaos e a maior 
era a que, claro, facía a comida e un quería que lle 
botase primeiro a el, e outro a outro, e outro a outro, 
eu era o cinco, a min non me tocaba de primeiro, eu 
collín unha taza, que había unhas tazas antiguamente 
de barro, collín unha taza e metina no pote, saqueina e 
comín antes cos outros...”.

Ruadas

O tempo de lecer é outro dos grandes recordos. 
Ademais das diferentes festas e feiras, aproveitábase 
calquera traballo comunal para pasar un momento 
de vagar, a música, o baile, os xogos, as adiviñas,en 
xeral, a creatividade do pobo manifestábase nestes 
encontros.

“...Bailabamos, xogabamos un pedazo,... xuntábanse 
as mozas na casa para bailar, estabamos nunha casa 
de noite mozas e mozos”. “Nesa casa había unha 
moza ou dúas, pois era onde se facían as rúas”.
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“...Bailábase moito solto... Había gaita gallega, e cando 
non había gaita cantaban:

Telo, telo, telo
e non o queres dar
e despois de vella
pódelo salar.

Pódelo rascar,
pódelo salar
telo, telo, telo
e non o queres dar”.

Una vieja se cayó 
de lo alto de una Iglesia
no se hizo nada en los pies
cayó de cabeza. 

Eu subínme a unha figueira
por fartarme de tomates
veu a vella dos pimentos
deixalos para os rapaces.

Eu pedinllo a unha nena
xunto ao boqueiro do prado
contestoume a picarona
que estaba o prado mollado.

Miña nai por me casar
ofreceume canto tiña
e despois de casado
mandoume unha galiña.

Unha noite no muíño,
unha noite non é nada,
unha semaniña enteira
esa si que é muiñada”.

“Xogabamos á ‘garrocha’, pasábana por baixo das 
pernas, todos sentados en redondo e andaban 
pasando unha zapatilla por debaixo das pernas e o 
que a daba collido era o que ganaba... Primeiro xogar 
a baraxa e despois bailar, daquela xogábase máis a 
birisca que ao tute”.
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Enquisa: San Pedro de Santa Locaia. Casa de Val. 31 
de xullo de 2015.

DOSINDA e JULIA ELOISA (irmáns).

San Pedro de Santa Locaia. Casa de Val.

Dosinda naceu o 12 de Marzo de 1931 (84 anos), Julia 
naceu o 15 de Maio de 1933 (82 anos).

Monumento ao Sagrado Corazón de Santa Locaia.

O Monumento ao Sagrado Corazón emprazado no 
Monte da Escrita, na parroquia de Santa Locaia, no 
Concello de Castro de Rei, inaugurouse no ano 1931 
por iniciativa de Don Alejandro Rey Stolle e familia1, 
ata el chega un Vía Crucis, desfeito en parte en xuño 
de 2011, pero xa recuperado.

“... Recordamos de cando foi feito o Sagrado Corazón 
e quen o fixo. Don Alejandro Rey Stolle e familia, era 
alemán”. “Era un home moi rico que estaba ahí en 
Bazar...”. “Cando o fixeron aportaron os veciños carros 
que había daquela, das vacas, con pedras pa facer a 
carretera... que a carretera desde o sindicato aquí pois 
había un camiño de carros con moita lama e xusto, e 
os veciños e máis un camión que foi o que trouxo os 
bloques de cantería... que o demais foron os veciños 
a carros de pedras... desde a gasolinera hasta aquí, 

1 CARBALLO FERREIRO, Xosé Manuel. (2015): “Santa Locaia: Mo-
numento ao Sagrado Corazón”. Galicia Digital,

gracias ao Sagrado Corazón se fixo esa carretera... 
e despois axudou un Pillado..., viñera un obispo de 
Mondoñedo bendecilo... e hai uns anos tiraran sete 
cruces uns rapaces... pola festa...”

A morte, as ánimas e a relixiosidade.

A morte, un dos fitos básicos do ciclo da vida, está 
e estivo arrodeada de prácticas onde, en moitas 
delas, participaba a comunidade; a axuda e apoio dos 
veciños está presente cando morre un veciño como 
nos comentan Julia e Dosinda.

“Cando morría unha persona pois non había nada 
feito, collía noso pai e íalles axudar buscar pedras no 
carro pa facer a sepultura...”.

Unha das tradicións ou costumes no momento da 
morte é o ser anunciada con toques de campá. O 
número de badaladas avisa á comunidade de se o 
defunto é un home ou unha muller. Julia e Dosinda 
recordan que en Santa Locaia realizábanse tres toques 
de campá, dous na campá grande e un na pequena se 
se anunciaba a morte dun home e dous na pequena 
e un na grande se o que se anunciaba era a morte 
dunha muller. Coa campá tamén anunciaban incendios 
ou tocaban polos defuntos.

Gloria Abelleira Vega
Ana María Rubiero da Pena
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“Cando morría unha persona ían tocar a campana... 
aquí eran dúas campanas, a grande e a pequena, 
pa os homes dous na grande e un na pequena, para 
as mulleres dous na pequena e un na grande, (hoxe 
seguen tocando) pero o de estar tocando todo o día, 
coma antes, eso acabouse...”.

“Pasaban todo o día tocando... hasta que se 
enterraba... si había un incendio tamén (se usaba 
a campá) pero non moito... “que toquen a fuego”... 
dicían”.

“Había os responsos (Julia) e tocaban pa eles 
(Dosinda), facíanos polos difuntos e había que pagar... 
viñan despois polo ferrao de centeo ó ano”.

“..., Viña un delegao do cura cun carro cobrar a 
renta, tódolos anos, era polos responsos e o cura, 
don Plácido, que é o que nós recordamos de 
pequenas, que veu para aquí xa no ano 14 e entonces 
arrodillábase alí, rezaba o rosario e os responsos 
alí xunto do altar,... antes da misa, despois pa misa 
tocaban tres veces... decían tres folgas, tocaban pra 
misa, e despois na misa, aínda tiña alí outro chisme no 
altar pa decir que iba empezar”.

“... Era unha renta polos difuntos que houbera, ... se 
non había centeo era igual trigo”.

“... Cando éramos pequenos, don Plácido, facíanos 
unha festa, cando era a Comunión dos pequenos... 
facía unhos bolos pequeniños pa cada pequeno no 
forno del cocendo eh!, melindros, anís, viño dulce ou 
así, rosquillas...”.

“... Os frailes viñan hasta nove días...... o cura mandaba 
unha novena polas ánimas, aló cando son as ánimas, 
por noviembre ou así, ... daquela viña case nove días, 
un fraile, un cura ou o que lle chamase, ten vido un 
cura de Teixeiro (don Manuel)...”.

“... Había novena pola mañá, había catecismo ás once, 
que íamos á escuela a Castro de Rei e arrancábamos 
ás once para o catecismo... pola tarde outra vez 
novena...”. “... Íamos de pequenas apañar a monda aló 
pa baixo ao río e tiñamos que vir correndo para ir a 
novena e xa houbera catiuscas, os pés coma a lama 
que non había máis que zocas... todas esas cousas foi 
máis cando foi a Guerra”.

A Guerra.

“... Mataron moitas personas que non tiñan por que, 
nin poco nin mucho, decía papá, esa maldita guerra! 
Matando la mejor gente del país...”.

“... (Despois da guerra) “houbo unha cartilla do 
razonamento, que non había comida, o aceite era 
malísimo (Julia), xabón non había...”.

Outra consecuencia da Guerra foron as represalias 
cara aos vencidos e tamén, nalgún caso, cara aos 
vencedores.

“En primeiro lugar ó alcalde de Castro de Rei... 
Severino Rivas... arrastrao cun camión... arrastrárono ó 
chasis dun camión e levárono arrastrao pola carretera 
e chegaron a Portomarín e iba vivo e alí dos tiros, 
y allí quedó, ... e un señor de alí, de Cortapesas, 
Portomarín, díxolles ós fillos cando viñeron donde 
estaba enterrado o pai e onde o mataran... Unha 
maestra que iba, por ahí, non sei por onde iba, e 
levantou o brazo izquierdo e dixo: “Viva la República”, 
cun tiro e ó choupelo....”.

“Un falangista... dicen, pero non por aquí, foi por 
Asturias ou por alá. Dicían que viñera no río Lea nun 
caixón, morto... apareceu un caixón cun cadáver en 
cachos, dicían que fora un falangista...”.

Vendedores. Os portugueses.

A produción de excedentes e a necesidade da súa 
venda ou intercambio motivou o desenvolvemento 
dun amplo comercio, moito do cal deu lugar ao 
nacemento das feiras e mercados que dende antigo 
se celebraron e celebran en diferentes puntos do 
noso país. Nelas agrupábanse artesáns, gandeiros e 
todo tipo de vendedores entre os que se atopaban 
ambulantes vidos doutras zonas como é o caso dos 
portugueses.

“Si, ás feiras viñan os portugueses, sobre todo a 
Meira, e traían o xabón pinto que era de Portugal 
(de varios colores), ... pero todo ó calado, traían (as 
mulleres portuguesas) unhas faldas moi largas..., 
había unha canción que decía: “Que llevas en esa saia, 



Boletín do Museo do Castro de Viladonga66

que tanto vuelo le das, levo fabas e herbellos e café 
de Portugal”... o estraperlo estaba prohibido, non era 
legal pero cada un vendía como podía... e trigo igual, 
carros de noite levando trigo por ahí...”.

Xogos.

En Galicia, a lenta industrialización axudou a manter 
as tradicións populares, entre elas a creatividade no 
xogo. O feito de non ter un acceso doado a xoguetes 
industriais favoreceu a creación deles utilizando o que 
a natureza podía ofrecer, paus, pedras, mazarocas 
de millo, bugallas do carballo... Estas últimas, tamén 
chamadas carrabouxos, cocas ou cecidio, son unha 
reacción de defensa da árbore fronte a determinados 
insectos.

Bugalla do carballo

Os xogos dos nenos, en moitas ocasións, estaban 
relacionados coas súas vivencias, co que escoitaban 
ou vían, isto probablemente sexa a razón pola que 
os nenos de Santa Locaia xogaban á guerra. Para os 
rapaces galegos dos anos 40 e 50 do século XX, a 
guerra estaba moi recente e as súas consecuencias 
aínda se sufrían.

Segundo cada un destes motivos podemos falar, entre 
outros de:

Xogos simbólicos

“... E no colexio xogabamos á guerra, había unha raia e 
pa un lado estaban uns e pa outro lado outros e aquí 
había un sitio (fai un círculo nunha esquina), o que 
collían metíano alí e o do seu bando íao salvar e con 
tocarlle xa salía pero tiña que salir sin que o collesen...”.

Xoguetes de fabricación manual

“Nosoutros non tiñamos muñecas, e que faciamos? 
Faciamolas de trapos coa cabeciña redondiña, 
pegabamos o de baixo, os braciños envoltos tamén 
nun trapiño e aqueles son os brazos, e despois 
tiñamos unhas ovelliñas i o pelo, ós que eran negros, 
ós carneiros, quitabámoslles o que teñen riciño aquí 
polo lado da cara e cosíamosllo á cabeza... á cabeza 
metíamoslle lá dentro... os nenos tamén, facían se 
cadra unha bicicletiña de paos, do que podían... roda 
de diante e roda detrás (Dosinda)... Os nenos facían 
xoguetes de madeira... con rodas de madeira, eixe de 
madeira, anguiador e facían patines de dúas rodas... 
Fixo unha bicicleta de madeira, Manuel, o de Barrela...”.

Xogos en grupo

“... Despois había os bolos, había o xogo das bolas de 
carballo; chamábanlle un PX, poñían tres bolas (en 
triángulo) e... tiraban con outra bola... (Julia). Había 
que quitar do seu sitio as bolas con outra bola, tamén 
xogabamos ó aeroplano, a raia do tres, ... poñiamos 
unha raia e despois o que ía ganando podía poñer os 
pés en moitos sitios...”. “Outro xogo era tirar á corda, 
os pequenos dun lado e as pequenas doutro.... a de 
diante era a mai...”.

A luz eléctrica

“A luz eléctrica acordámonos cando veu... cando 
vimos a luz, aquelo era o cielo,... porque senón había 
que alumar con candil para muxir as vacas, pa darlles 
de comer, pa todo, e aos pequenos tocábanos ir 
alumar...”.
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Os criados e os traballos comunais

Os traballos comunais, pagados ou de colaboración 
veciñal, eran habituais no medio rural galego. O 
traballo organizábase por grupos, en moitos casos 
segundo a forza ou a destreza en facelo. Na sega 
por exemplo, non todos tiñan a mesma habilidade 
para facer as medas, co que había especialistas; nela 
homes, mulleres e nenos tiñan establecida a súa 
tarefa, os seitureiros, segadores ou gadañeiros, tanto 
homes coma mulleres, para segar, os “estendedores”, 
dos que falan Julia e Dosinda, xeralmente nenos, 
para estender a palla, os “ateiros”, para atar os 
feixes ou mollos, os malladores, colocados en 
dúas ringleiras enfrontadas para mazar a palla e 
así desprender o grao, e, xa nos primeiros anos do 
século XX coa chegada das primeiras máquinas, 
malladoras, limpadoras.... a distribución dos traballos 
continuou, uns facendo andar as máquinas, outros 
carrexando e limpando.

“Nas casas ricas os criados comían a parte... e pan de 
centeo e pos jefes habíao de trigo... (nalgunha casa). 
Cocían pos da casa e cando había gadañeiros, que 
eran os que ían cunha gadaña, a mao, e os pequenos, 
que eran os estendedores, a brazaos a herba 
extendíana detrás dos gadañeiros e bueno, levaron 
para comer para os gadañeiros pan de trigo e para os 
nenos de centeo... e un dos gadañeiros dixo toma que 
o merecestes tan ben coma nosoutros...”.

“(Nas mallas brincaban coas mulleres)... metían 
ás mulleres nos feixes de palla e levábanas para 
o palleiro,... (A primeira vez que fun a unha malla) 
empezamos a las 11 de la mañana e acabamos a las 11 
de la noche, espallando cara abaixo, no medio dunha 
costa... e os homes que subían por unha escadiña, 
cos feixes de palla (na cabeza)... había os que facían 
o palleiro que eran seleccionados xa, non sabían facer 
o palleiro todos... primeiro mallaba o dono da casa, 
despois os caseiros e así”.

O liño

Outro dos traballos comunais que tiveron unha 
importante presenza en todo o agro galego foi a 
semente e posterior transformación do liño na fibra 
coa que se ían confeccionar os tecidos para as roupas, 
utilizado ata o final da Idade Moderna en que se 
introducen as teas industriais.

Sementábase en terras de regadío polos meses 
de abril ou maio, entre o terceiro e oitavo día o liño 
empezaba a xermolar. Na segunda quincena de agosto 
estaba maduro polo que comezaba o arrincado ou 
recolección e posterior transformación.

Unha vez recollido, secábase e ben seco preparábase 
o labor de ripado para retirar a liñaza, a semente do 
liño; logo a rama levábase ao río para enlagar entre oito 
e dez días e de novo a secar. Cando estaba seco, xa 
nas casas, mallábase para romper a casca, mazábase 
e tascábase ata que perdía practicamente toda a parte 
leñosa. O último proceso antes do fiado era o asedado 
onde cun peite asedaban as fibras quedando tres 
clases de fío: os tascos, as estopas2 e o lenzo.

O fiado facíase no inverno, época na que os traballos 
fóra da casa eran poucos, aproveitábanse os días de 
mal tempo e a noite. Tanto o tascado coma o fiado 
era habitual que se convertesen en días de festa, 
onde despois do traballo, mulleres e homes cantaban, 
bailaban e “adivertíanse”.

Unha vez fiado, a mazaroca retirábase do fuso e as 
fibras pasaban polo sarillo para facer as madeixas de 
fío. As madeixas cocíanse con cinza para branquealas 
e unha vez secas colocábanse na debandoira ou 
argadelo para facer os nobelos. Para preparar o tear 
había que facer o urdido na urdidoira e así, pasando 
por el os fíos da trama, facer a tea.

“... Aquí había liño pero viñan fiadoras á casa” “ 
(pagábanlles) un sueldo... en cartos...”; “... a min no 
liño nunca me gustou fiar en cambio na lá si... e tiña 
14 anos e quen me enseñara fora ... a de Xoaquín, que 
ten 95 anos e viña a esfollar á nosa casa pa levar a 
folla pa facer colchóns de folla, e viña ela e o home...”.

2 O tasco e a estopa eran as partes máis bravas que quedaban des-
pois de asedar ou peitear as fibras do liño. O tasco podíase usar para 
tecer sacos, a estopa fiábase para facer roupas ou vestimenta máis 
gorda e de peor calidade.
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“O liño había que ter xente para mondalo, había que 
quitarlle as herbas...”.

“ (O liño) había que apañalo, e había unha cousa que 
lles chamaban ripas, que podían ser de ferro ou de 
madeira que había que pasalas para quitarlle a gra,... 
a gra poñíase a secar... e levabámolo en feixes ó río, 
o mellor nove feixes e tapados con pedras e despois 
estaba nove días no río, ós nove días sacábase e 
metíase no prado, todo en hileras, hasta que se 
secaba ben, e había que ir por el pa casa, en feixes 
outra vez, aló no inverno, metíase no forno, a secar 
máis e despois había un cepo para ilo mallando un 
pouco... cun mallico de madeira e no cepo redondo 
con tres pés... e despois había o mazote que, desque 
o mallaban, metíano... para ilo  triturando e desque 
salía do mazote había as tascadoras, eran mulleres 
cuns bancos, que estaba a tasca metida, que eran uns 
aparatos de madeira... e tascaban, quitábanlle o casco 
todo e poñíano en madiñas... poñíano nuns manojiños, 
e despois aquelo... cocíano nunha tinalla... con cinza, 
nunha tinalla dun bidón, de madeira, como os do 
viño...”.

“Había que secalo, eso xa eran as madeixas,... 
poñíano no argadelo3... que era o de facer os 
nobelos... (nun sarillo) de madeira cun manubrio, 
redondo, grande... para facer as madeixas que fiaban 
as mulleres...; as madeixas poñíanas en cinza, a 
ablandar... despois había que debanalo, había unhas 
debandoiras (argadelo)... despois xa pa poñelo no 
tear... (unha veciña) tecía (non só para ela tamén 
para fóra)... temos cobertores feitos por ela feitos 
de algodón e lá, ahora non os poñemos porque son 
moi pequenos, e uns sacos que temos do picote4... E 
tamén lles pagaban con cartos? Si...”.

3 O argadelo é o mesmo que a debandoira, utilizados para debandar, 
é dicir, desenvolver o fío dunha madeixa para facer un nobelo. Isto 
facíase despois do ensarillado, no sarillo colocábase o fío para facer 
as madeixas. Por último usábase a urdidoira para preparar os fíos do 
urdido do tear.

4 O picote era un tecido mestura de liño e estopa ou liño e lá que se 
facía nos teares.

A moenda

A moenda ou transformación dun cereal en fariña, 
levábase a cabo nos muíños hidráulicos, moi 
estendidos por toda a xeografía galega. Dende o 
regato máis pequeno ata o río máis caudaloso era 
usado como fonte de enerxía para mover os rodicios 
dos muíños. Na variedade de construcións dedicadas 
a esta actividade, en liñas xerais pódense facer dous 
grandes grupos, os pequenos muíños, dunha soa 
moa situados xeralmente en regatos ou ríos pouco 
caudalosos e aqueloutros de maior tamaño, as 
aceas, muíños de tres e catro moas que nos seus 
primeiros tempos terían o rodicio vertical no exterior 
da construción, transformándose nun momento 
determinado e colocando os rodicios horizontais. 
Estas aceas, como explican Julia e Dosinda eran 
máis usadas nas épocas do ano nas que os ríos tiñan 
menos aporte de auga porque ao estar situadas nos 
ríos con maior caudal asegurábase a mobilidade dos 
rodicios e en consecuencia que funcionasen as moas.

“(Íamos) moer a Quintela, a aceña porque o muíño de 
aquí non tiña auga... nunha parroquia que se chama 
Anllo... penso que pertence a Pastoriza...”.

“Levabamos o trigo ó lombo para Castro de Rei, 48 
quilos teño levado cando me tocaba... na cabeza... e 
despois traelo outra vez... o salvado metíamolo nun 
saco e a fariña noutro...”.

A escola

“(Na escola) ...había o silabario, había a camarada, 
...alí non podías falar galego... e cando chegábamos 
(levanta o brazo dereito): Ave María Purísima!”.

“Aos 14 anos ou así, había que deixala, despois fomos 
a unha pasantía... Un día (a un mestre) as mulleres 
non querían escribirlle porque lles dixera o cura que as 
mulleres non podían escribir que era pecado... unhas 
volveron e outras non quixeron escribir que dixera o 
cura que era pecado, a muller nin escribir nin ler letra 
de pluma...”.
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TEXTOS GALEGOS DE CREACIÓN 
LITERARIA SOBRE O CASTRO DE 
VILADONGA

Cómpre unha breve introdución para xustificarmos os 
criterios cos que esta achega foi elaborada polos dous 
autores que a asinan.

Aínda que non sempre foi así, as citas do castro 
(e/ou do museo) de Viladonga fixéronse xa moi 
frecuentes en todo tipo de bibliografía nos últimos 
vintecinco anos aproximadamente e as máis 
interesantes e significativas foron xa recollidas por 
un dos autores (F.A.V.) no Boletín Croa, desde o seu 
número 1 (de 1991, entrega ou capítulo I na p. 7) 
ata a entrega XI, publicada en Croa, Nº 14 (de 2004, 
p. 13-16). Recompiláronse alí as referencias de 
carácter científico e/ou cultural, nun amplo sentido 
e mesmo algunhas de carácter ‘turístico’ pero que 
se consideraron importantes pola súa extensión ou 
difusión. A partir daquela data (2004) deixáronse de 
publicar (quizais erradamente) aquelas recompilacións 
periódicas, por razóns moi diversas, coincidindo 
ademais a proliferación das de carácter impreso cun 
inxente e case inabarcable espallamento das citas, 
mencións e referencias tanto escritas como gráficas 
nas redes de internet.

En cambio, debemos recoñecer que as mencións 
ou referencias, directas ou indirectas, de carácter 
literario -calquera que fose este- só se empezaron a 
ter en conta en tempos máis recentes e cremos que 
sobre todo por dúas razóns: unha, loxicamente, pola 
súa maior frecuencia e diversidade; e outra, a raíz da 
dedicación do Día das Letras Galegas a Manuel María 
no ano 2016 e a propósito precisamente dunha maior 
difusión da poesía que este autor chairego dedicou 
ao Castro de Viladonga nos seus Versos do lume e do 

vagalume. A coincidencia destas dúas razóns motivou 
que algunhas persoas, amigas e boas coñecedoras 
deste conxunto patrimonial, demandaran unha 
recollida, ou cando menos unha escolma significativa 
das mencións de Viladonga, fose en poemas 
dedicados a este sitio arqueolóxico, ou ben inspirados 
por el (e que nos conste que así sexa), ou mesmo 
fose en escritos varios, publicados en formato de libro, 
unhas veces dentro de narracións noveladas, outras 
como ensaios e outras, en fin, como recompilación de 
artigos de diverso tipo, pretensión e destino.

O que aquí se recolle non ten, desde logo, carácter 
exhaustivo, pero cremos que si é unha escolma 
suficientemente significativa e representativa da 
presenza do castro de Viladonga e o seu museo 
anexo tamén na literatura galega en todas as súas 
multiformes expresións. Considerouse de interese, xa 
que logo, recoller estas referencias literarias, nas que 
respectamos sempre os textos coa súa lingua e grafía 
orixinal, acompañadas dun brevísimo comentario que 
permita contextualizar e comprender cada unha delas 
no seu tempo e nas circunstancias do seu autor ou 
autora, con cadansúa finalidade e, obviamente, o seu 
diferente resultado.

Felipe Arias Vilas
Manuel Cuba Rodríguez
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* O escritor chairego Manuel María Fernández 
Teixeiro era visitante asiduo (sempre con Saleta Goy) 
e mesmo devoto do Castro (Fig. 1), e no poema 
escrito a fins dos anos 70 (como xa se comentou 
no Editorial do Boletín Croa nº 14, de 2004) incluído 
en Versos do lume e do vagalume (1982) e dedicado 
a este xacemento, transloce claramente a súa 
preocupación e o seu estado de ánimo diante do 
sitio á altura daqueles finais dos 70, cando xa 
finalizaran as escavacións de Chamoso Lamas pero 
non se iniciaran aínda (o que se faría en 1982) as 
dirixidas por Arias Vilas, polo cal o Castro deixaba ver 
un certo abandono, aínda que eran ben visibles as 
súas impoñentes murallas e os diversos restos de 
estruturas descubertas ata entón na súa croa central, 
o que atraía xa numerosas visitas, tanto individuais 
coma (en menor medida) colectivas.

Castro de Viladonga, aberto aos ventos,
ollando as vagas nubes fuxidías,
illote de altivez e de impotencia,
ergueito como o puño dun petrucio
na soidade sen fin da Terra Chá,
habitado por cobras e lagartos,
xestas, uces, toxos e carqueixas
nas que aniña, cecáis, a cotovía
e florecen, ufanos, os balocos:
estalos pra ninguén, festas de nada...

Castro de Viladonga, círculo máxico,
símbolo do Pai Sol e máis da Vida,
feito da mesma terra que o meu corpo,
arraigado no ser da miña tribo
como unha mao nobre e xenerosa
ou colo maternal, pois na Galiza
só hai feituras de colo ou mar aberta.
¿Pra quen, pra que, por que
tantísima tenrura derramada...?

Castro de Viladonga, montón breve
de vellas pedras nas que vive
o silencio, a ruína, a soedade:
imaxe xusta e fiel da miña patria.

* Un vate espontáneo, con orixes na comarca e de 
nome Manuel Docando, como asina en data 3-9-
1988 no mesmo papel que logo fixo chegar ó propio 
museo (Fig. 2), é o autor dunha composición máis ou 
menos rimada e desde logo moi curiosa e singular, a 
cabalo entre o enxeño popular, a pretensión erudita, a 
transmisión oral e certos aires entre o kitsch e o naïf.
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Los castros y museo de 
Villadonga

Al Ministerio de Cultura
si les fue bonito hallar
en Viladonga su zona
un museo Estatal.

Casi, al norte de Lugo
tube la suerte de ver,
alto de quinientos 
metros
y sus cuevas de plecer.

Este monte forma copa
la cueva va suterranea,
vertical casi va ella
nadie se atreve a bajarla.

Dacta de antes de Cristo
segun sus escabaciones
consumidos ya 
los hierros
se forman mil opiniones.

Lo visité, estos días
la verdad, lo vi extraño,
ver cruzadas galerías
hechas por cuerpos 
humanos

Vi galerías antiguas
ví las piedras 
desgastadas,
objetos ya consumidos,
pero de miles de años.

Cubrian sus parapetos
dejando sus galerías,
nadie cree, que, en ellos,
viviría una familia.

Cien metros, 
circunferencia
cruzan paredes unidas,
no se sabe como 
estaban
esas humildes familias.

Se hallaron cosas de oro
cerámica grande e chica
piezas que yo no 
comprendo
en variadas galerías.

Este Museo, es hoy,
un capricho de Galicia,
por contar con 
estos Castros
y Villadonga, es su sitio.

Lo paseé, con ilusión,
pero pensando la vida,
cuantos años se pasaron
construyendo 
con fatigas.

Me gustaría grabarlo
para entenderlo mejor,
como bonito recuerdo
de todo lo que pasó.

Los sicólogos lo 
entienden 
en sus estudios 
lo aclaran,
con su intento 
y buena fe,
se lo explicaron 
a España.
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* Xosé Manuel Carballo Ferreiro, cura de Castro 
de Rei, escritor (e mago, e contacontos e argalleiro 
de moitas outras actividades, todas feitas a prol da 
comunidade chairega), cita Viladonga en varias partes 
da súa entretida novela Don Otto de viaxe pola Chaira 
(Ed. Citania, Lugo 1993, con debuxos de Alberto Varela 
Ferreiro), (Fig. 3), e nela dedica ó Castro todo o capítulo 
titulado ‘Un castro que os chairegos non trocarían, 
pelo a pelo, nin devolvéndolles moito, pola mesmísima 
pirámide de Keops’, do que entresacamos, en primeiro 
lugar, os comentarios entre o vello arqueólogo alemán 
don Otto e a súa muller Eurika ó estaren diante do 
Castro (p. 98):

...

Xa na cima do Castro, non ben traspasada a última 
muralla, Eurika non puido menos de exclamar:

- ¡Marabilloso!

- ¡Marabilloso e fantástico! ¡Único e irrepetible!

Remachou Don Otto.

A primeira emoción do momento impediulles ver a 
un home, vestido todo de pana negra, calzado con 
alpargatas brancas de esparto con trenzas e cuberto 
con “pajilla”, por caridade dun habaneiro, que comía á 
sombra dunha xesta un bo pedazo de pan e un cacho 
tampouco pequeno de touciño pola paletiña

...

Así mesmo, hai que ter moi en conta o resto do 
capítulo coa impagable intervención deste home, 
Faustino, un paisano do lugar coñecido logo coma 
o Tolo do Castro, da que se poden salientar, por 
exemplo, as súas duras admonicións diante do sabio 
arqueólogo teutón contra os que queren derramar as 
súas raíces e os seus mitos (p. 104 ss.):

...

Don Otto, sen poder esquece-lo que fora, botou man 
dunha pedra alargada, estreita e aguzada e púxose a 
sachar no chan.

Estando entretido neste enredo, despertou o tolo e, 
coma un energúmeno increpouno

- ¿Quen lle deu permiso para remexer nas miñas 
raíces? ¿Non sabe que aí está enterrado parte de min?

O vello asustouse ó pillalo desprevenido e, moi maino, 
respondeu:

- Perdoe, non era a miña intención molestar.

- Pois despertoume e mancoume. ¿Non ve que as 
raíces son moi delicadas?... Pero non teña medo... 
que eu non son agresivo... As miñas raíces son celtas 
¡sabe?...Boh...Eu ben sei que de todo celtas non son 
pero... 
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–achegouse o tolo a Don Otto e díxolle ó oído-, non 
llo diga a ninguén, porque convén que se crea que 
son celtas de todo... e só celtas. Vostede non diga 
tampouco a ninguén que non son de todo celtas... 
¿Promete que me ha de garda-lo segredo?

En voz moi baixiña preguntoulle Don Otto tamén ó 
oído:

- ¿Por que convén que se crea que son celtas de todo?

Sen ergue-la voz nin un semitón, seguiu o toliño:

- ¡Polo mito, que tamén  forma parte da identidade!... 
Vostede parece algo pampo señor estudiado... Olle 
como nos mira a súa muller ¿ou é a súa querida?... 
¡Boh!...Se cadra é a súa enfermeira...¿Sabe que 
pensa?... Pensa que o entolei.

E sen máis púxose a cantar con ritmo de pandeirada...

...       

* Margarita Ledo Andión, escritora e profesora de 
fondas raíces chairegas, inclúe estes dous textos na 
publicación Menciña Vermella, impresa en Valencia 
en 2002 e feita para acompañar a orixinal Exposición 
audiovisual contemporánea do mesmo título, creada 
en 1994 polo artista Bernardo Tejeda, tamén de Castro 
de Rei e instalada no Museo do Castro de Viladonga 
co gallo da celebración do Día Internacional dos 
Museos o 18 de maio de 2002.

...Lugar no que non se pode acada-lo Outro, o que nos 
chega, como a voz do lobo, dende aló do alén, como 
non se pode, esquiva-lo tempo: no uso dos materiais 
recoñecíbeis, nas codificacións –na construcción– dos 
conceptos, nas tecnoloxías e nas formas mediáticas 
e indecorosas da cultura visual. Porque tampouco se 
pode deixar que se reduza o mundo para os espacios 
institucionais, e alonga-lo nó, a orixe da ideación, 
para esa vulva de pedra clandestina que se sitúa no 
interior de Viladonga. O sublime contra o pintoresco, 
a suxeitividade dende o espacio que nos é externo 
e que é colectivo, os materiais que tronzan o alento, 
os ollos como sinal rápida á beira da autoestrada. 
Outravolta as duplicidades. Reaxese, agora, cara un 

lugar lonxano e ignoto, cara Castro de Rei, dende o 
modo de vida estándar da civilización e do mundo de 
producir formulacións estéticas. Ate se esvaer nos 
circos de ameneiros de onde, con toda parsimonia, 
esa luzada.

(Santiago, septembro 1994).

Construcción espacial en terceira e cuarta dimensión, 
como as obras de Pevsner, ‘Menciña vermella’ 
intervén nun lugar que, en si mesmo, leva a sinatura 
do tempo. Intervén no Castro. Ao contemplar a obra 
de Bernardo ben como escultura, ben como elemento 
dun certo sistema que o autor vai pechando en circos 
con cada unha das súas realizacións, ben como 
artefactos da cultura industrial, o noso imaxinario vai 
producir o seu propio diálogo con ‘Menciña vermella’ , 
pero sob ese interior interminable do Castro.

Cando polo medio do verán volte ver ‘Menciña 
vermella’ xa non a poderei relacionar cos pequenos 
envases, mediados dunha densa suspensión azul e 
verdeirlanda, que gardo na miña estantería dende a 
exposición do 94. Cando volva ver ‘Menciña vermella’ 
como se luíra no paradoxo do Land Art. Nunha obra de 
factura seriada, hipermaterial e, ao tempo, enigmática, 
o lugar vai levarme ao obsesivo acabado de muitos 
traballos de Bernardo, tal os muitos traballos que se 
desenvolveron na historia do Castro.

No diálogo final, ese no que a obra comunga o seu 
límite físico coa transferencia entre contrarios, 
movemento continuo de nos propios arredor da 
sospeita.

(Dublín, maio 2002).
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* Xosé Miranda, escritor e profesor lugués de longa 
traxectoria, fai referencia escrita ó Castro de Viladonga 
nunha das súas novelas, a destinada maiormente á 
xente nova e titulada Álvaro e Álvaro (Ed. Xerais, Vigo 
2004, p. 20), acompañando un debuxo alusivo da 
autoría de Patricia Castelao (Fig. 4).

...

Non se desanimou e seguiu buscando a entrada das 
Covas [Refírese á Cova do Rei Cintolo, na que o rapaz 
Álvaro, protagonista da novela, se desdobra noutro 
Álvaro distinto]. As horas ían pasando. Tiña fame e 
sede.

E mentres, o outro Álvaro foi por un camiño seguro, 
recto, ancho e dereito ata a saída, atopou os seus 
compañeiros, que nin se decataran da súa falta, 
uniuse ao grupo, conversou con un e con outro sen 
que ninguén apreciase o cambio, fixo bromas coa 
profesora, subiu ao autobús, cantou con todos, riu, 
durmiu un pouco, visitou o Museo do Castro de 
Viladonga, conversou co seu director, don Felipe Arias, 
que era un señor de barba que parecía que sabía 
moito dos antigos (pero máis sei eu, que o meu avó 
Cantescoito viviu naqueles anos) e volveu á Coruña.

...

O mesmo Miranda, autor para quen os castros 
son motivo e escenario habitual de varios dos seus 
relatos, inclúe, no capítulo Lenta Luz nos Lousados 
(1973-1982) da obra titulada As Cidades Mergulladas 
(Poesía reunida 1973-2002) e publicada por Ed. Xerais 
(Vigo 2003), este curioso poema cheo de humor e 
sátira no que, pódese dicir que de xeito anecdótico, 
aparece citado o Castro de Viladonga así coma outras 
referencias da mesma comarca como Meira e o río 
Miño.

Vintetrés meigas candongas
para chamar a atención
foron a bailar a conga
o fox-trot e o charlestón
ó castro de Viladonga.
Velliñas meigas, traídas
polo vento, o corazón
vai combatendo as feridas
con cuba-libre de ron
e outras bebidas.
Destragadas feiticeiras,
drogadas, sen ton nin son
entraron todas na feira
causando tal sensación
cal nunca se vira en Meira.
Todas vinterés no Miño
botaron a maldición:
“Que a túa auga sexa viño”.
Pero a desesperación
ten máis moas ca un muíño.
(1980)
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* Xosé Neira Vilas, un dos escritores galegos máis 
coñecidos pola súa extensa produción literaria e a 
súa circia personalidade, fala do conxunto patrimonial 
de Viladonga nun artigo publicado orixinariamente 
no xornal El Correo Gallego e logo recollido no libro 
Xentes e camiños (Ed. Xerais, Vigo 2005, p. 163 s.). 
Aínda que con menos frecuencia que Manuel María, 
as visitas de Neira Vilas ó xacemento de Viladonga 
foron varias, sempre coa súa compañeira Anisia 
Miranda e a miúdo cos seus bos amigos Mini e Mero, 
facendo en todas as ocasións asisados comentarios 
e preguntas sobre o sitio e a súa significación 
arqueolóxica e histórica para Galicia. Aínda que 
este texto é maiormente descritivo e con escasas 
connotacións de creación literaria, incluímolo aquí por 
ser da insigne autoría de quen é.

No Castro de Viladonga

Coma quen viaxa ó pasado, visitamos con grande 
interese o Museo do Castro de Viladonga -mostra 
cabal da cultura castrexa- que se acha na Terra Chá, 
a 25 quilómetros da cidade de Lugo e moi preto da 
Serra de Meira. Aténdenos Felipe Arias, o director.

O castro foi habitado polos romanos do século III da 
nosa era, ó tempo que se construía a muralla lucense, 
pero existen evidencias de estruturas materiais 
anteriores, é dicir, da Idade do Ferro.

Este xacemento descubriuse en 1911, cando un 
campesiño do lugar atopou un torques de ouro. Nos 
anos setenta comezaron as escavacións, baixo a 
dirección de Manuel Chamoso Lamas, e quedou 
á vista toda a croa, con vivendas, murallas, foxos, 
antecastros e demais.

Nunha segunda fase consolidouse a descuberta e 
clasificáronse os materiais atopados, tales como 
torques, doas de colares, aneis de ouro, ferro, 
bronce e acibeche, unha arracada, moedas, arreos 
de cabalería, balanzas, armas, ferramentas, muíños 
manuais...

Tendo en conta a importancia arqueolóxica deste 
castro foi que se creou o museo, con función 
conservadora, científica, didáctica e comunicativa. 

Intégrano catro salas que en conxunto están 
dedicadas ó Medio natural e Hábitat, Cultura material, 
Crenzas e Información complementaria, todo instalado 
mediante a máis moderna técnica museística e de 
xeito moi atractivo e didáctico. Conta ademais cunha 
sala de actos, biblioteca, salas de traballo, laboratorio 
fotográfico, sala de debuxo e reprografía, almacén de 
fondos arqueolóxicos e outras instalacións.

Sobre os castros queda aínda moito por investigar, 
como sobre outros aspectos da romanización de 
Galicia. Dinos Felipe Arias que, por exemplo, non 
apareceu ningún cemiterio ou crematorio. Especúlase 
con que puidesen guindar os mortos no río. Non se 
sabe. Esta e outras incógnitas están por resolver. 
Mentres, en Viladonga seguen traballando, indagando.

Paga a pena achegarse a este museo e desandar dous 
milenios para saber algo máis dos nosos devanceiros.
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* Delfina Amoroso Abuín forma parte da Asociación 
de Amigos do Castro de Viladonga e unha das 
súas afeccións é cultivar a poesía, cunha grande 
sensibilidade como amosa nesta composición 
publicada en Xistral. Revista lucense de creación 
poética (Concello de Lugo, nº 18, 2015, p. 12 s.) e 
inspirada neste xacemento tal como recoñeceu a 
propia autora.

Pedras muiñeiras

A música sae case que celestial das entrañas da terra.
Notas longas e lixeiras debuxan un sorriso.
Sol que reflicte mil cores e acompaña a Soedade.
As pedras, tesouro da vida, caen limpas e 
escachizadas.

O seixo branco,
folerpas de neva nas mans do pequeno trobador
que dá forma á súa morada

E ti, home,
arquitecto dos soños
debuxas no vento
xuntas, levas, carretas, unha riba doutra, pedras
procuras un lar , unha domus, onde poder facer o teu 
niño.

Unha xornada, un ano, un lustro, un século
e pedra sobre pedra
compós unha bonita xeometría

O tempo, testando na croa, no cumio do monte
escollido polos anteras
amosa o seu esplendor

Ti, el, o neno, o avó, a nai
dobrados os xeonllos no chan
agochando o aterecido corpo no longo solpor
e arroulados polas meigas do sono e do lume
pechades os ollos na noite escura.

A nai terra olla para vós
trobadores das leiras
das cimas, dos montes,
da auga.

Natureza que,
sinxela e fermosa,
amosa o seu rostro agradecida.

Espállase o sol
e inunda os campos da colleita,
a choiva fecunda o manto negro que a acolle.

Trísceles,
torques que adobían as mulleres
escintilan sobor do liño
que as viste.

Círculos, rectángulos habitados por almas xemeas
gardan o seu destino.

O gran froito dos homes e da terra
esmorece entre dúas pedras muiñeiras
nacendo nun novo berce.
E así xurde un pobo.
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* Dolores Teijeiro Díaz, informante da tradición oral 
da comarca, creou esta composición poética, datada 
o 12-04-2016 en Santiago de Duarría e recollida 
por Ana Rubiero da Pena e Carolina Pérez Pérez 
no artigo publicado en Croa, 26, 2016 (“Proxecto 
de recuperación da tradición oral na contorna de 
Viladonga (I). Concello de Castro de Rei”, p. 64).

O Castro de Viladonga

Fuche pai
fuche nai
fuche vida
fuche riqueza.
Fuche ledicia
fuche pensar
fuche saber
fuche soñar.
Fuche traballo
fuche suor
fuche alonxar
fuche lágrimas.
Fuche sangue
fuche finar
eres polvo eres terra.
Eres anacos de pedra
eres anacos de barro
eres beleza beleza
eres Castro de Viladonga.
Eres tesouros riqueza
arrastras os teus amigos
que fan contigo unha festa
disfrazados de romanos.
Levando o casco na testa
veñen dos pobos de fóra
queren pisar a túa terra
túa e máis miña
esta terriña galega.
Pandeiretas e pandeiros
gaitas e a xente aquela
fan soar Nesa Terriña
a nosa música galega.
E outros centros culturais
e ese Museo
eres Castro eres Castro
cultura e máis desexo.

Xosé Otero Canto, profesor xubilado de lingua e 
literatura e tamén prolífico escritor, ten dedicado 
moitas páxinas a elementos e episodios varios do 
patrimonio e da historia chairega e en 2016 compón un 
longo poema romanceado (unha das súas querencias 
literarias) sobre o tema do acervo inmaterial que 
rodea a fonte de Coutodá da parroquia de Ramil, con 
vinculacións co propio Castro de Viladonga.

Lenda da princesiña encantada

I

Na fonte de Couto de Á
de Ramil mora unha xana
ao rente dunha capela
alcumada Santa Ana,
da casa dos Vilamarín
hoxe xa deshabitada,
xorde unha lenda celta
na fonte referenciada.
Lavadoiros da parroquia
onde a roupa desañaban
as mulleres seareiras
nas augas limpas e claras
que abrollan dende unha furna,
oco en pedra paredada,
que vén do fondo do castro
de Viladonga encanada.

II

Na fonte áchase unha troita
que é princesiña encantada.
Se te achegas silandeiro
sen que a sombra te acusara
poderás ver a raíña
movendo o corpo e a cara.
Non sabemos quen llo fixo,
nin por qué se transmutara,
mais é certo que alí mora
unha moura enmeigada,
agardando, supoñemos,
quen repoña a súa faciana
e o corpo que noutrora
con donaire acaneaba,
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-a xulgar nas xirigonzas
coas que a troita se randeaba-

III

Dende tempo inmemorial
vive na corga auxiliada
polas mulleres que ían
coas tinas enrodeladas
de roupa para enxaugar,
batida e debullada,
e mentres isto facían,
anacos de pan botaban,
eran frangullas pequenas
xa que o sal podía matala,
mais querían recordarlle
co que antano xantaba
pois hogano prefería
os saltóns que besbelleaban
e as miñocas lampexantes
que as lavandeiras chimpaban.

IV

Din os vellos vagarosos
que se por fado ou por azar
desaparecese a troita,
-que é princesa soberana
e raíña do lugar-
ou por se acaso morrera
esta troita principal,
corresponde na bisbarra
aos veciños repoñela,
collendo outra xarada
no río Azúmara que escorre
preto da fonte encantada,
paseniño e lizgairo,
envexoso e en compaña
dos ameneiros altivos,
salgueiros e ramallada,
en busca do Miño canso
para acabar a xornada.
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HISTORIA DE DOS HALLAZGOS 
ARQUEOLÓGICOS EN EL Nº 4 DE LA 
CALLE OBISPO AGUIRRE DE LUGO

En el año 1910, don Manuel Magadán Quintela 
descubrió un ara votiva y una cabeza de escultura 
femenina, ambas de época romana, en el solar de la 
casa que estaba construyendo para su residencia; la 
casa llevaría el nº 4 de la calle del obispo Aguirre. Los 
hallazgos habrían de hacerse un sitio de renombre en 
la historia de la arqueología lucense.

En la misma zona (entorno de la puerta Aguirre de 
la muralla) se produjeron otros hallazgos de época 
romana; algunos en los años noventa del siglo XIX y 
otros contemporáneamente, entre los años 1988 y 
2017.

Fig. 1. D. Manuel Magadán1.

1 Agradecemos a la familia del Sr. Magadán la foto y a Julio Reboredo 
Pazos la mediación.

Fig. 2. La casa nº 4 de la calle del obispo Aguirre2.

2 Planos del arquitecto Leoncio Bescansa Casares. Archivo Histórico 
Provincial de Lugo (en adelante, citado AHPLu), Concello. Obras par-
ticulares, sig. P 260-21.

Carmen Sánchez Milão
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Fig. 3. La calle Aguirre hacia 1911. A la izquierda, la casa ya 
construida. Foto de la colección de Julio Reboredo Pazos.

La calle Obispo Aguirre antes de su apertura

Fig. 4. Inmediaciones de la puerta del obispo Aguirre antes de su 
urbanización. En rojo, el solar donde se construiría la casa nº 4. 
En azul, la línea aproximada por donde se trazaría la calle en esa 
margen3.

3 AHPLu. Plano de Lugo, en Atlas de España y sus posesiones en 
Ultramar, Francisco Coello, 1864 (detalle), sig. P 250-3.

Fig. 5. La calle Aguirre después de 1905. A la izquierda, el muro del 
solar donde se edificaría la casa nº 44.

La documentación que conservamos sobre la apertura 
de la calle y puerta del obispo Aguirre no nos permite 
hacer una reconstrucción fidedigna de la zona con 
anterioridad a las obras.

Sabemos que en diciembre de 1893 se da cuenta de 
los proyectos primitivo y reformado. Los proyectos 
comprendían las memorias y los planos respectivos, 
los estados de cubicación y los presupuestos previos. 
Se aprobó el proyecto reformado5. En el año 1894 
se propone el ensanche de la calle “hasta dejar 
descubiertas las pilastras de la puerta”6.

Para abrir la calle se expropiaron, entre otros 
inmuebles, una parte de la casa nº 1 de la calle 
Clérigos, propiedad de don Manuel Pardo de la 
Vega. Como consecuencia, debían practicarse, 
posteriormente, determinadas obras de 
reconstrucción de los muros de cerramiento de la casa 
y su huerta; construir una nueva escalera y desmontar 
cien metros cúbicos del solar de la huerta, para salvar 

4 Portfolio Galicia, Pedro Ferrer (ed.), La Coruña, 1904. Información 
facilitada por Xabier Louzao Martínez.

5 AHPLu, Concello. Actas capitulares, sesión supletoria de 23 de di-
ciembre de 1893, sig. 0130, libro 215, fol. 119.

6 AHPLu, Concello. Actas capitulares, sesión supletoria de 1 de di-
ciembre de 1894, sig. 0130, libro 216, fol. 172 v.
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la diferencia de nivel con respecto a la nueva calle7. El 
terreno expropiado se cedió al Ayuntamiento a cambio 
de la parte que el Círculo de las Artes poseía entre el 
de Sr. Pardo y la línea de la nueva calle8.

En el año 1908, D. Manuel Magadán Quintela compra 
la finca9 que colinda por el norte con la huerta y casa de 
D. Manuel Pardo de la Vega (ahora, de sus herederos) 
y al Sur con la muralla (el terreno topaba con la 
muralla, a la que se adosó una cuadra, cuyos restos 
aún pueden verse hoy), al este con la calle del obispo 
Aguirre y al Oeste con la huerta de los herederos de D. 
Manuel Neira Ulloa10. La licencia para construir la casa 
le fue entregada por el Ayuntamiento el 22 de junio de 
1909 e hizo la declaración para la contribución de la 
misma -una finca urbana sin nombre-, el 30 de marzo 
de 1911. Constaba de planta baja y principal, de 464 
m., incluido el terreno destinado a jardín11 y distaba 
de la muralla 24 m. y unos treinta de la esquina del 
cantón o plaza principal.

7 Expediente de expropiación de parte de la casa nº 1 de la calle de 
los Clérigos. AHPLu. Concello. Obras Públicas, exp. 37-4 (1), fol. 2v., 
sig. 0473-4-1.

8 AHPLu. Concello. Obras Públicas, exp. 37-4 (1), fols. 4 v. y 5 r., sig. 
0473-4-1 (2).

9 AHPLu. Protocolos de Lugo, escribano Antonio Neira Lledín, escri-
tura nº 793, sig. 81.890 (sept.-dic.), fols. 2646 r.-2649 v.

10 AHPLu. Facenda. Amillaramientos, sig. 106.835.

11 AHPLu. Ibidem.

Figs. 6 y 7. El ara a “Júpiter” y la cabeza de “matrona o diosa 
romana”12.

La divulgación de los hallazgos

Los hallazgos darían que hablar. La escultura se 
publicó en enero de 1910 en los periódicos locales El 
Norte de Galicia del día 26, El Progreso, del 27 y en 
Mondoñedo del 28. El Boletín de la Real Academia 
de la Historia13 les dedicó un artículo en ese mismo 
año de su descubrimiento y el Almanaque Gallego 
de Buenos Aires para 191114 reprodujo una foto de la 
escultura, con una breve información al pie, lo mismo 
que la Geografía General del Reino de Galicia15.

12 FITA COLOMÉ, F., “Nuevas lápidas romanas del Norte de Gali-
cia”, Boletín de la Real Academia de la Historia (en adelante, citado 
BRAH), tomo 56, cuaderno V (mayo de 1910), nº 4, 1, “Ara votiva de 
Lugo”, p. 352.

13 FITA COLOMÉ, “Nuevas lápidas romanas…”, cit.

14 CASTRO LÓPEZ, M., Almanaque Gallego de Buenos Aires para 
1911, Buenos Aires, 1910, p. 8. Información proporcionada por Ofelia 
Carnero Vázquez, del Departamento de Documentación del Museo 
Provincial.

15 AMOR MEILÁN, M., “Lugo”, en CARRERAS y CANDI, F. (dir.), 
Geografía General del Reino de Galicia. A Coruña: Ediciones Galle-
gas, 1980 (vol. 8, tomo 1, p. 206). Reproducción facsímil de la edición 
original: Barcelona: Casa Editorial Alberto Martín, 1928.
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Los periódicos relatan únicamente la aparición de 
la escultura. La descripción de la pieza, que incluye 
las medidas (28 cm. y el cuello 9 cm. de alto) en los 
distintos medios es similar16, obra del mismo anónimo 
periodista17 que trata de “querido amigo” al señor 
Magadán18.

La prensa refleja el ambiente social en el que sucedió 
el hallazgo, aludiendo a los largos años de estancia en 
América del señor Magadán, a su amor por su pueblo 
o a las merecidas consideraciones de que disfruta en 
Lugo (El Norte de Galicia, cit.).

De este periódico trasladó Fidel Fita, entrecomillada, 
citando el número de la edición, la descripción de 
la cabeza con mínimas variaciones sobre el texto 
original, para su artículo del Boletín (“Nuevas lápidas 
romanas…”, cit.), porque tuvo en sus manos el 
periódico, del que Manuel Magadán le envió dos 
ejemplares19.

Las fuentes citadas adornan los hallazgos con 
calificativos elocuentes de la expectación que 
debieron suscitar, ratificados por el padre Fita con 
el de “notabilísimos” (BRAH, p. 352, cit.). El Norte 
de Galicia hace hincapié en el “valor arqueológico 
extraordinario” y “para la historia de las artes en Lugo” 
y por consiguiente de Galicia, dado que está labrada 
“en mármol de la provincia”. Tal diagnóstico lo recibe 
de un “perito muy conocedor de las condiciones 
geológicas del mármol de esta provincia” (El Norte de 
Galicia, cit.).

En la descripción se analiza el rostro, el peinado y 
se juzga el aspecto general diciendo que “parece 
recubierta de un tejido delicado como si fuera un panal 
de cera diminuto”, lo que nos acredita la degradación 

16 Tanto es así que el periódico Mondoñedo (“Importante hallazgo”, 
de 28 de enero de 1910), lo refleja expresamente: “de El Norte de 
Galicia del miércoles copiamos lo siguiente…”.

17 El Progreso, 27 de enero de 1910, sección de “Lugo”, le llama 
“colega”.

18 El Norte de Galicia: “Importante hallazgo en la Calle del Obispo 
Aguirre”, 26 de enero de 1910, p. 2.

19 Carta de Manuel Magadán a Cándido Romeo, 8 de marzo de 1910. 
Archivo de la provincia de Castilla de la Compañía de Jesús (en ade-
lante, citado AESI-A). Serie documental de Fidel Fita Colomé, Corres-
pondencia (Cartas de Jesuitas), sig. 598.

del material ya en el momento de su exhumación, 
semejante a la de su estado de conservación actual.

Sin duda la razón de su fama se debió, sobre todo, a la 
curiosidad y al atractivo que despertaron los hallazgos 
en su propietario, el Sr. Magadán, que consciente de 
su importancia, les procuró la atención de la prensa y 
de los estudiosos Antonio López Ferreiro (Canónigo 
archivero de la catedral de Santiago) y de Fidel Fita 
Colomé (director de la Real Academia de la Historia). 
El señor Magadán cruza con Fidel Fita varias cartas, 
según nos cuenta el propio académico (“Nuevas 
lápidas romanas…”, p. 351, cit.). Esta correspondencia 
le era remitida por el padre Cándido Romeo y, al 
menos en alguna ocasión, enviada a su hermano José 
e incluso a través de éste20.

Las cartas -excepto una, que es de septiembre de 
1914- están fechadas entre los meses de febrero y 
abril de 191021. No pudimos leer la primera o primeras 
(?) que le remite el Sr. Magadán a Antonio López 
Ferreiro (escritas antes del 5 de febrero, fecha en 
la que le contesta el archivero, que fallecería poco 
después, el 10 de marzo de ese año), ni tampoco 
la primera que le dirige a Fidel Fita (en ella -escrita 
antes del 23 de febrero- es donde le da “detalles de 
la cabeza”, según dice en la de 23 de marzo). Sí que 
conservamos, de estas dos personalidades de la 
época, su opinión sobre la cabeza en sendas cartas 
depositadas en el Museo Catedralicio-Diocesano, 
antiguo Museo Arqueológico Lucense, primera 
institución depositaria de las piezas22.

20 El padre Romeo era jesuita en el Colegio del Apóstol Santiago de 
A Guarda (Pontevedra), y se ve en el “compromiso” de ponerlo en 
contacto con el padre Fita, miembro asimismo de la Compañía, ya 
que el Sr. Magadán era padre de un alumno de ese colegio. Carta de 
Cándido Romeo a Fidel Fita, La Guardia (Pontevedra), 23 de febrero 
de 1910. AESI-A., sig. 598, cit.

21 No hemos localizado la totalidad de las cartas, que conocemos 
gracias a las referencias que constan en las mismas y por las men-
ciones concretas que hace el padre Fita en su ya citado artículo del 
Boletín de la Real Academia.

22 Carta de Antonio López Ferreiro a Manuel Magadán, Santiago, 5 
de febrero de 1910 y Carta de Fidel Fita a Cándido Romeo, Madrid, 
26 de febrero de 1910.
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Fig. 8. Museo Catedralicio-Diocesano de Lugo (MCDL). Carta de Antonio López Ferreiro a 
Manuel Magadán. Santiago, 
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La cabeza se descubrió -no sabemos la fecha exacta- 
hacia mediados del mes de enero aproximadamente 
y el ara el día 22 de marzo. Éstos no fueron los 
únicos restos extraídos del subsuelo de la finca; el 
Sr. Magadán cuenta: “de entre los escombros fui 
sacando y reuniendo varias piedras graníticas; y entre 
ellas trozos de columnas, y una redonda forma (sic) 
de las de molino, mucho más pequeñas, todas ellas 
sin inscripción”23. Ignoramos el paradero de esos 
materiales, ya que no aparecen asentados en ninguno 
de los Registros de las dos instituciones (Museo 
Arqueológico Lucense y Museo Provincial de Lugo) en 
las que constan las entradas de la escultura y del ara.

Además se hallaron otras tres aras que se reutilizaron 
en los muros de la casa. Una, en particular, se integró 
al “fondo de la escalera que da al sótano”, y no se pudo 
leer por estar colocada con la escritura hacia dentro 
de la pared24. En cuanto a dos de las lápidas que se 
aprovecharon como aparejo en los muros, no hemos 
hallado noticias de su lectura. Seguramente pasaron 
inadvertidas durante el derribo del edificio en los años 
setenta del siglo pasado.

Por otra parte, hay que comentar que, en la entrega 
de las piezas en depósito al Museo Provincial, no 
solo figuran el ara y la cabeza de Venus, sino también 
“cuatro pequeños bronces del Imperio romano” (de 
Quintilo, Salonina, Aureliano y Constantino el Magno), 
una moneda de cobre de Felipe IV y un hacha de 
bronce de dos anillas que previsiblemente formaban 
parte de los hallazgos que realizó el señor Magadán en 
su propiedad, aunque no disponemos de ningún dato 
que nos lo confirme25.

23 Carta de Manuel Magadán a Cándido Romeo, Lugo, 23 de marzo 
de 1910. AESI-A, sig. 598, cit.

24 Don Manuel Magadán informó de ello a los encargados del Mu-
seo Arqueológico Lucense cuando acudieron a su casa para trasladar 
el ara, aclarando que no pudo evitarlo porque no estaba presente 
cuando se edificaron los muros. Museo Catedralicio-Diocesano de 
Lugo (en adelante, citado MCD). Transcripción manuscrita (s.d., s.f.) 
del BRAH, 56, cit., nota inserta en p. 4.

25 Museo Provincial de Lugo (en adelante, citado MPL). Libro de 
Registro, 1 de julio de 1932, números 27/30, 31, 32. Sí que Manuel 
Magadán (en carta de 8 de marzo, AESI-A, sig. 598, cit.), escribe: 
“en breves días hacer cavar algo más en el mismo sitio, lo que aún 
no se hizo porque el operario que encontró la escultura no dándole 
importancia edificó una pequeña pared encima… si algún más resto 
aparece se lo comunicaré seguidamente”.

Don Manuel Magadán conservó en su poder el ara y 
la escultura hasta que, el 23 de diciembre de 1919, las 
cedió en depósito al Museo Arqueológico Lucense26. 
En 1932 cambiarían de adscripción, pasando al 
Museo Provincial en el que ingresan el 1 de julio27. 
El levantamiento del depósito se hace mediante 
autorización de Manuel Magadán a Manuel Vázquez 
Seijas, todavía secretario de la Junta del Museo 
Provincial, para que efectúe el cambio de los objetos 
a su nueva sede.

Antes de ceder las piezas por primera vez (el Museo 
Arqueológico Lucense se funda en 1918), el señor 
Magadán había vuelto a escribir al padre Fita para 
consultarle si las piezas serían “dignas de figurar en 
el Museo de esa Corte”, ya que en Lugo no existía 
ningún museo para acogerlas28.

26 Números 3 de la Sección de Iconología: “Busto marmóreo de 
matrona ó (sic) diosa romana” y 14 de la Sección de Epigrafía: “Ara 
votiva dedicada a Jupiter (sic) Ahoparaliomego”. Museo Arqueológico 
Lucense (en adelante, citado MAL). Recibo (“copia”) del depósito 
(manuscrito, firmado: “El conservador del museo”). Fue el primer 
museo fundado como tal en la ciudad (actualmente, es el Museo 
Catedralicio-Diocesano).

27 MPL. Libro de Registro, números 25 (“Un busto en mármol de 
diosa o matrona romana”) y 26 (“Una piedra de ara votiva romana”).

28 Carta de Manuel Magadán a Fidel Fita, Lugo, 15 de septiembre de 
1914. AESI-A, sig. 598, cit.
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La cabeza de escultura29.

Tradicionalmente, la cabeza de escultura se ha 
definido como “matrona o diosa romana”, título basado 
en las primeras y autorizadas críticas de Antonio López 
Ferreiro y de Fidel Fita Colomé30.

Los dos historiadores vieron en la obra la imagen de la 
diosa Venus; específicamente la de Milo para Antonio 
López Ferreiro. De las halladas en Hispania, establece 
un paralelo con las de Mérida, Cartagena, Herramélluri 
y Tardajos. Para documentar su opinión recordaba 
(citando al padre Risco31) la existencia en Lugo de 
un pedestal dedicado a la diosa, bajo el nombre de 
Celeste, (LÓPEZ FERREIRO, cit.).

Fidel Fita la compara con las venus de Libia y 
Deobrígula, apoyando su tesis en otra antigüedad 
hallada en Lugo, un ara que el Collegium divi Augusti 
32 debió ofrecer a la Venus Augusta (FITA COLOMÉ, 
“Nuevas lápidas…”, cit., p. 356)33. El tipo iconográfico 
lo deduce de los retratos monetales de Antonia 
Augusta, madre del emperador Claudio y de Statilia, 
segunda mujer de Nerón (FITA COLOMÉ, “Nuevas 

29 Agradecemos al Museo Provincial de Lugo el acceso a la escultu-
ra fuera de la sala de exposición.

30 MAL. Recibo (“copia”) del depósito, cit. y MPL. Libro de Registro, 
cit.

31 La piedra apareció no lejos de la puerta de San Pedro de la mu-
ralla, en el lienzo interior, hacia la del Castillo. Llevaba grabada una 
inscripción en la que Pallares leyó una ofrenda al “celeste” Augusto. 
PALLARES GAYOSO, J., Argos divina, ed. Alvarellos, Lugo, 2011, pp. 
15-16. Reproducción facsímil de la edición original: Santiago, Impren-
ta del Doctor Don Benito Antonio Freyz, 1700.

Por su parte, el padre Risco la atribuye a la diosa Celeste. RISCO, 
M., España Sagrada, ed. Alvarellos, Lugo, 2011, tomo 40, pp. 19-21. 
Reproducción facsímil de la edición original: Madrid, Oficina de la 
viuda e hijo de Marín, 1796.

Sobre la inscripción, ver: ARIAS VILAS, F., LE ROUX, P., TRANOY, A., 
Insciptions romaines de la province de Lugo, Diffusión de Boccard, 
Paris, 1979, pp. 17, 19 y 29 (nº 1).

32 “Se supone” situado hacia la puerta del obispo Aguirre. VÁZQUEZ 
SEIJAS, M., Lugo bajo el Imperio Romano, Diputación Provincial, 
1939, p. 15.

33 La dedicatoria del altar se hace a la diosa “Poemana”. En efecto, 
Hübner (inscripción 2.573) habla de un COLL[E]/GIV[M…/…], aun-
que su lectura y significado no están claros. Ver: Inscriptions romai-
nes…, cit., p. 33 (nº6).

lápidas…”, cit., p. 356). Otra posibilidad que apunta es 
que perteneciera a “alguna joven sobre cuyo sepulcro 
descollaría” (MAL, FITA COLOMÉ, cit.).

Argos Divina y España Sagrada, narran repetidos 
testimonios sobre una escultura que estaba en la 
ciudad cerca de la muralla (?), que han propiciado la 
conjetura de que la cabeza de Venus le perteneciera34: 
“una figura de una doncella esculpida en piedra, con 
un escudo en la mano, la otra tenía levantada, parece 
hubo en ella saetas, figura por la cual los romanos 
significaban a España”. Francisco Dávila reconoció, en 
lugar de saetas, un manojo de “espigas”35.

Consideraciones previas

Para una comprensión objetiva de la pieza, procede 
hacer hincapié en las limitaciones que presenta 
su análisis, que conciernen al material en el que 
está elaborada, a su estado de conservación, a su 
significado para la historia de la arqueología y el arte de 
Galicia y, por último, a las circunstancias de su hallazgo.

Por lo que respecta al material36, desde siempre fue 
calificado como mármol37, cosa que parece deducirse 
de su apariencia. Sin embargo, como no se han hecho 
análisis petrográficos, no podemos afirmarlo con 
rotundidad. Para nuestra exposición, daremos por 
hecho que se trata de un material marmóreo de color 

34 TRAPERO PARDO, J., “Restos romanos que existen en el territo-
rio lucense”, en Lucus, Boletín informativo de la Excma. Diputación 
Provincial de Lugo, nº 28, 1975, pp. 24-25.

35 La figura la vieron varios cronistas del siglo XVIII, Ambrosio de 
Morales y Mauro de Luzón Ferrer, Gil González. Parece que el canó-
nigo Pallares intentó buscarla, pero la dio por desaparecida. (PALLA-
RES GAYOSO, cit. pp. 14-15). Castella Ferrer la vio, estando en Lugo 
cerca de su muralla (RISCO, p. 18, cit.).

36 El material sirve también, además de la calidad en su ejecución y 
el grado de fidelidad al prototipo o modelo original, para determinar 
la condición de “provincial” o foráneo de un retrato. GARRIGUET 
MATA, J. A., “¿Provincial o foráneo? Consideraciones sobre la pro-
ducción y recepción de retratos imperiales en Hispania”, en VAQUE-
RIZO, D.; MURILLO, J. F. (Eds.) (2006), El concepto de lo provincial 
en el mundo antiguo. Homenaje a la profesora Pilar León, Córdoba, 
Vol. II, pp. 143-194.

37 “Encontró, al remover la tierra… una cabeza de mujer esculpida 
en mármol…” (El Norte de Galicia, cit.).
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blanco y grano grueso, admitiendo las consiguientes 
dudas sobre su origen38. Sin excluir la posible 
participación de un taller local39, nos inclinamos por su 
procedencia de otra provincia hispana, aun teniendo 
en cuenta que la adscripción provincial solo se puede 
determinar si se conocen otros factores como el 
material o el mármol local, a mayores de los diferentes 
grados de calidad que existen tanto a nivel urbano 
como provincial40.

El grado de deterioro general que afecta a la pieza, 
si dejamos a un lado la base del cuello, complica la 
percepción de los detalles y, por consiguiente, la 
valoración de sus características formales, por lo que 
esa la hacemos con la reserva que impone su estado 
de conservación, que no asegura un juicio concluyente 
sobre su funcionalidad, identidad o cronología.

Una cuestión de alcance es que pasa por ser el único 
ejemplo de retrato fisionómico hisparromano hallado 
en Galicia, o al menos el único conocido o divulgado 
hasta la fecha (20 junio de 2017). Se catalogó como 
una producción plebeya, dentro de la distinción que 
hiciera el profesor Bianchi Bandinelli en oposición a una 

38 “En opinión de un perito, muy conocedor de las condiciones geo-
lógicas del mármol de la provincia, de éste se hizo esa obra…”, Ibi-
dem, cit. “Quizás de las canteras de As Sasdónigas, Mondoñedo)”. 
ARIAS VILAS, F. Galicia no tempo (Catálogo de la exposición), Conse-
llería de Cultura e Xuventude/Arcebispado de Santiago, 1990, Ficha 
nº 19, p. 115. “Labrada en mármol del país”. BALSEIRO GARCÍA, A., 
CARNERO VÁZQUEZ, O., “Muestras escultóricas del arte provincial 
romano en el Museo Provincial de Lugo”, en NOGALES, T. Y RODÁ, 
I. (editoras), Roma y las provincias: modelo y difusión, XI Coloquio 
Internacional de arte romano provincial, vol. II, Ministerio de Cultura, 
2007, p 768.

39 O incluso regional. ALCORTA IRASTORZA, E., Cartafol do Museo, 
Guía gráfica do Museo Provincial de Lugo, Antonio Reigosa Carreiras 
(coord.), Deputación Provincial, 2007, lámina, 36. Obra posiblemente 
de un escultor local. BALSEIRO GARCÍA, A., CARNERO VÁZQUEZ, 
Op., cit.

40 LEÓN-CASTRO ALONSO, P., “Arte romano provincial: nuevo en-
foque y valoración”, en  NOGALES, T. Y RODÁ, I. (editoras), Roma y 
las provincias: modelo y difusión, XI Coloquio Internacional de arte 
romano provincial, vol. II, Ministerio de Cultura, 2007, p 34. 

corriente oficial o culta41. Más tarde, se encajaría en la 
corriente culta42, que agrupa a un “reducido número” 
de las esculturas romanas halladas en Galicia43.

Al ser fruto de un hallazgo casual, deja poco lugar para 
precisiones que nos hubiese afianzado una excavación 
con metodología arqueológica, que ya sugería en 1910 
Antonio López Ferreiro (MAL, cit.). Por ello hemos de 
valernos de aspectos como el formato, el acabado, la 
epigrafía, los detalles técnicos, para ubicar la obra en su 
contexto original. La cabeza, fijándonos en el corte del 
cuello, fue concebida para unir a un “cuerpo” (incluso 
son visibles las marcas dejadas por el encaje del cuello 
con su soporte, que dejan al descubierto la materia 
prima).

Descripción

La cara es de perfil redondeado, con ojos almendrados 
que enmarca un arco superciliar alto. Los párpados 
están resaltados, sin pupila y se aprecian incisiones 
paralelas a modo de pestañas. Los ojos no son 
simétricos44 ¿Se nota un sutil rasgo de pintura negra? 
La nariz es larga y recta; no se distinguen las aletas de 
las fosas nasales, perdidas por rotura.

41 Que excluye el sentido peyorativo. ACUÑA FERNÁNDEZ, P., 
CALO LOURIDO, F., FARIÑA BUSTO, F., “Escultura romana”, en Gran 
Enciclopedia Gallega, tomo 10, Gijón: Silverio Cañadas (ed.), p. 128. 
Hay que insistir en que el calificativo provincial no es sinónimo de 
mediocridad, ya que los distintos niveles de calidad pueden darse 
en unos y otros talleres, de Roma o provinciales. LEÓN-CASTRO 
ALONSO, P., cit., p. 35.

42 ARIAS VILAS, F., 1990, cit.

43 BALIL ILLANA, A., “Esculturas romanas de la Península Ibérica, 9. 
Cabeza femenina, nº 186”, pp. 225-226, Boletín del Seminario de Es-
tudios de Arte y Arqueología (BSAA), Universidad de Valladolid, 1988, 
Tomo 54, 223-253.

44 Balil le achaca a la pupila un retoque reciente. BALIL ILLANA, A., 
1988, cit., p. 225.
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Fig.9. Cabeza de “matrona o diosa romana”. Foto del Museo 
Provincial de Lugo.

A pesar de que no se notan las comisuras, la boca 
es pequeña y cerrada. Ambos labios, carnosos, 
tienen casi la misma anchura; el superior dibuja una 
ondulación central con deterioro general del perfil y 
rotura profunda en la parte izquierda.

El espacio que delimita el pliegue horizontal por debajo 
del labio inferior es mayor en relación al existente 
entre la nariz y el labio superior. El mentón sobresale, 
redondeado y levemente alzado, estableciendo un 
ángulo ligeramente abierto con respecto al cuello45.

Fig. 10. Cabeza de “matrona o diosa romana”. Vista del perfil 
izquierdo. Foto del Museo Provincial de Lugo.

45 “El largo cuello es una exageración con respecto al original, que 
es trasunto de un modelo del círculo praxitélico”. BALIL ILLANA, 
1988, cit., p. 226.
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La cabeza inicia un tímido giro a la izquierda que tiene 
su reflejo en su parte posterior y se hace patente en la 
trenza derecha, que queda debajo de la oreja, mientras 
que la otra va un poco por detrás de ésta.

Fig. 11. Cabeza de “matrona o diosa romana”. Vista del perfil 
derecho. Foto del Museo Provincial de Lugo.

Prácticamente todo el campo de la escultura está 
cubierto de micro orificios, que faltan en los puntos 
donde existen pequeñas pérdidas del material 
superficial y en otros donde se acumulan manchas 
de una sustancia de color blanco-grisáceo46. A ello 
se añade el visible maltrato, seguramente producido 
por las herramientas empleadas en su recuperación 
del subsuelo durante las obras de excavación, 
primero y de su extracción más tarde de la pared en 
la que quedó embutida como relleno, que dejan al 
descubierto el material pétreo.

Además de esto, debemos contar con las naturales 
modificaciones y/o intervenciones en su aspecto, 
en principio las propias de haber estado dos días 
incrustada en un muro47. Tiene horadado un orificio 
en la base del cuello, con la finalidad de introducir 
un vástago, que a simple vista, da la impresión de 
haberse ensanchado, aunque no hemos podido 
constatarlo documentalmente48. Las eventuales 
variaciones49 de los formatos que adoptó su soporte 
durante los nueve años que permaneció en poder 
de su dueño y de los posteriores, desde 1919 en los 
respectivos museos lucenses, se nos escapan. La 
ostensible diferencia del perfil izquierdo de la cara con 
respecto al derecho, podría deberse a una erosión 
producida por contacto sobre el suelo que le sirvió 
de cama o de un trabajo escultórico deliberadamente 
inconcluso (véase la figura 7)50.

46 Ver, más abajo, “estado de conservación”.

47 “El operario que encontró la escultura no dándole importancia 
edificó una pequeña pared encima que corresponde al portal de la 
casa en construcción, y por poco estuvo quedase (sic) nuevamente 
enterrada o entre los escombros, en donde estuvo dos días”. Carta 
de Manuel Magadán a Cándido Romeo, Lugo, 8 de marzo de 1910. 
AESI-A, sig. 598, cit.

48 “Este orificio por su aspecto, no parece original y ha sido una 
práctica común en este tipo de obras”. Informe elaborado por María 
Antonia Moreno Cifuentes, restauradora del Museo Arqueológico 
Nacional, a la que agradecemos su amistad. 

49 Ver nota nº 48.

50 Balil advierte de un propósito “non finito” y de un trabajo propio 
de la técnica de la labra en madera. en el que se advierte la huella 
propia de dicha técnica. BALIL ILLANA, A. “Esculturas de época ro-
mana en Galicia (aspectos y problemas)”, en Revista de Guimarães, 
88, 147-157, 1978, p. 155.
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Con respecto a su estado de conservación51, la 
superficie está erosionada debido a procesos físicos 
y químicos de meteorización, posiblemente por su 
exposición a la intemperie que ha producido estos 
cambios y deterioros. Hay disgregación sacaroidea, 
típica del mármol y picaduras que hacen pensar en 
deterioro de origen microbiológico.

Se aprecia una pátina de color ocre-marrón-anaranjado 
que por su aspecto y visualización, a falta de análisis 
más profundos, podría corresponder a una pátina 
natural de oxalato de calcio, propia de sustratos 
calcáreos (calizas y mármoles).

En el cuello se percibe una microfisura. La pieza 
conserva restos de pintura de color grisáceo y 
blanco de aspecto acrílico aplicada en la parte 
inferior del cuello.

El peinado

El peinado se estructura en una corona de pelo 
ondulante, ancha y espesa -sin separación de raya 
al medio apreciable- sobre el borde de la frente. La 
forman bucles, distribuidos todo a lo largo, por encima 
de las orejas, coleta en la nuca, y dos mechones de 
pelo en forma de tirabuzones pareados o trenzas, a 
ambos lados de la cabeza, por detrás de las orejas y 
pegados al cuello hasta los hombros.

La parte posterior se trabaja someramente, sobre todo 
la coleta, que apenas se esboza. Es un procedimiento 
extendido en imágenes cuya parte dorsal estaría fuera 
de la vista del espectador52, ¿tal vez podría decirse lo 
mismo del perfil izquierdo, escasamente nítido?. En 
las técnicas y procedimientos tenidos, en principio, 
por negligentes o defectuosos, entre otros las zonas 
poco visibles sin trabajar, la casuística admite toda 
clase de manifestaciones, de las que participan 

51 María Antonia Moreno Cifuentes, cit.

52 “La inmensa mayoría de las obras apenas se trabajan en sus zo-
nas traseras, lo que evidencia un casi exclusivo punto de vista fron-
tal, una ocultación o escasa visibilidad posterior. Por estar dentro 
de hornacinas o alejadas del espectador”. NOGALES BASARRATE, 
T., “Escultura romana en Augusta Emerita”. Actas del Congreso In-
ternacional 1910-2010: El yacimiento emeritense, José Mª Álvarez 
Martínez, Pedro Mateos Cruz, 2011, pp. 432-433.

talleres romanos, orientales y provinciales53.

Sigue el esquema y contiene los elementos (corona 
-turbante, coleta y mechones de pelo hasta los 
hombros) del “peinado de las Agripinas” (que ya 
está en boga en el cambio de era)54, pero sin los 
característicos rizos ensortijados, sino que sobre la 
corona se distingue una línea quebrada que recorre 
las ondulaciones de ésta, creando un efecto de 
redecilla. Deriva del tipo (capitolio o capitolino, el 
único unánimemente aceptado para Agripina la Mayor 
hasta el momento55) de las Agripinas de Aeminium 
(Coimbra, Portugal) y Segobriga (Saelices, Cuenca, 
España), muy semejantes entre si56.

Fig. 12. Agripina Maior, con el característico peinado. Anverso de un 
sestercio de calígula, con carpentum funerario en reverso57. Tipo de 
las emisiones de Calígula de los años 37/38, 39/40 y 40/41.

53 LEÓN-CASTRO ALONSO, P., cit.,  p. 37.

54 ALMAGO BASCH, M. “Dos buenos retratos femeninos hallados 
en Ampurias”, Ampurias 9-10, 1947-48, 43-53, p.4. Versión digital, con 
paginación original. Gabinete de Antigüedades de la Real Academia 
de la Historia.

55 GARRIGUET MATA, J.A., “¿Provincial o foráneo? Consideracio-
nes sobre la producción y recepción de retratos imperiales en His-
pania”, en VAQUERIZO, D.; MURILLO, J.F. (Eds.), El concepto de lo 
provincial en el mundo antiguo. Homenaje a la Prof. Pilar León, Cór-
doba, 2006, Vol. II, p. 169.

56 Su proximidad iconográfica y estilística fue establecida por Trill-
mich. NOGUERA CELDRÁN, J. M., ABASCAL PALAZÓN, J. M., CE-
BRIÁN FERNANDEZ ROSARIO, “El programa escultórico del foro de 
Segóbriga”, en NOGUERA CELDRÁN, J. M., y CONDE GUERRI, E. 
(editores científicos), Actas de la V reunión internacional de escultura 
romana en Hispania, Murcia, 2008, p. 285.

57 FRANCISCO OLMOS, de, J. “Monedas Genealógicas y de divini-
zación. La muerte en la moneda imperial de los Julio-Claudios”, en IX 
jornadas sobre documentación. La muerte en sus testimonios escri-
tos, Madrid, 2010, p. 108.
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En la cabeza de Lugo, las diferencias están en la 
corona de pelo, que a pesar de ser espesa como 
las de Aeminium y Segobriga, no peina los rizos 
ensortijados y recoge tanto las matas de pelo de la 
corona como los retorcidos (?) del cráneo en una 
coleta sobre la nuca (semejando un aditamento de 
pelo postizo), cuando en aquellas los mechones 
ondulados del cráneo descienden a ambos lados de 
la cabeza integrándose -en forma de bucles- en la 
corona, pero sin sujetarse a la coleta. En la cabeza 
portuguesa se distingue bien, al igual que en la de 
Lugo, el zigzag de los mechones (véase la figura 19, 
recuadro azul)58. Los ojos y la parte de la nariz en su 
unión con la frente tienen, asimismo, un parecido. 
La Agripina de Aeminium se ha fechado en la época 
Claudia tardía (igual que la de Segobriga, GARRIGUET, 
cit. p. 171), en el entorno del año 50 d. C.59.

58 Las líneas quebradas que serpentean los bucles de la corona es-
tán bien marcados en las depresiones, por la simplificación del tra-
bajo escultórico, se aprecian resaltados en la cabeza de la que se ha 
identificado (con reservas) como Drusila, de la Gliptoteca de Munich. 
En la de Lugo, el trabajo es técnicamente delicado y más sutil, quizás 
también por efecto del desgaste de la pieza.

59 Ibidem, p. 170.

La cabeza del foro de Segobriga, procede de otro 
taller y gira la cabeza hacia la izquierda; lo mismo que 
la de Lugo, en un gesto de inspiración helenística60. La 
expresión en la de Coimbra es estática y distante y en 
la de Segobriga, enérgica (GARRIGUET, cit, p. 171). En 
la cabeza de Lugo, pese al inconveniente de su estado 
de conservación, se percibe ese semblante serio 
y con carácter. Es también, como la de Segobriga 
una imagen que representa a una mujer en la edad 
madura61.

60 Ya observaron su dependencia de un modelo helenístico Alberto 
Balil (1988, cit., p. 226) y Felipe Arias (1990, cit., p. 6).

61 NOGUERA CELDRÁN, J. M., ABASCAL PALAZÓN, J. M., CE-
BRIÁN FERNANDEZ ROSARIO, 2008, cit., p. 286.

Figs. 13 y 14. Retratos de Agripina Maior. Agripina de Aeminium y 
Agripina de Segobriga, respectivamente.
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Fig. 15 Cabeza de “matrona o diosa romana” de Lugo. Atado de la 
corona.  Vista dorsal. Foto de Blanca Besteiro.

Otro detalle que aducir para exponer las divergencias 
con el modelo en la manera de peinarse, es la 
solución que se da en la cabeza de Lugo a la corona,  
resuelta por detrás de forma un poco confusa. El 
atado formado por la corona con los retorcidos del 
cráneo posiblemente fue lo que se entendió como 
un crobylos (véase la figura 16)62. Sin embargo, desde 
el turbante hasta la coleta, intuimos que imita ciertos 
rasgos propios del llamado “peinado de Octavia” (el 
flequillo en forma de tupé se alarga en un retorcido 
central acompañado de otros tantos que recorren el 
cráneo en forma paralela al central), que pertenece a 
la moda de la época de Augusto, fechado a partir del 
año 40 a. C., aunque la moda duró sobre todo en las 
provincias del Imperio hasta fines de siglo63.

62 BALIL ILLANA, A., 1988, cit., p. 226.

63 ALMAGRO BASCH, M., 1947-48, cit., p. 3.

Fig. 16. Áureo de Octavia. Obsérvense los retorcidos64.

Puede verse esa estructura en un retrato de Ampurias 
(véase la figura 18) que ya lleva el pelo por encima 
de las orejas y, un elemento de tiempos pretéritos, 
una trenza que desde la cima del frontal baja por 
el centro del cráneo hasta el moño. En el caso de 
las cabezas de Aeminium y Segobriga, en lugar de 
retorcidos, los mechones del cráneo tienen forma de 
S y discurren paralelos a una raya central que se abre 
desde la parte alta de la cabeza hasta la nuca. Tales 
elementos son difícilmente perceptibles en la cabeza 
de Lugo por efecto del desgaste, pero adopta el estilo 
y la disposición posterior de la trenza, que parece 
ser un “retorcido” central y otros tantos “retorcidos” 
paralelos al central, más cercano al peinado de Octavia 
(véase la figura 17)65.

64 FRANCISCO OLMOS, de, J., 2010, cit., p. 80.

65 Como se ve en las monedas del sistema romano de Marco An-
tonio y Octavia, hermana de Octaviano, acuñadas tras el acuerdo de 
Brindisi en 40 a. C. FRANCISCO OLMOS, de, J. “Monedas Genea-
lógicas y de divinización. La muerte en la moneda imperial de los 
Julio-Claudios”, en IX jornadas sobre documentación. La muerte en 
sus testimonios escritos, Madrid, 2010, pp. 61-124.
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Fig. 17. Retrato de Ampurias. Vista dorsal66.

Basándonos en el peinado, dando por supuesto que 
no lleva raya al medio (por lo menos, visible), habría 
que dilatar la cronología de la escultura de Lugo 
desde la época de Nerón en adelante, en la que esa 
característica del peinado de la familia julio-claudia va 
perdiendo peso67. Si bien, como ya dijimos, hay que 
contar con que algunos elementos perduran más 
tiempo en las provincias, y además con las variantes 
que introduzca cada mujer en su propio peinado.

66 ALMAGRO BASCH, M., 1947-48, cit., p. 10.

67 Museo Arqueológico Nacional (MAN), CER.ES. Escultura. Retrato 
de Popea.

Los dos mechones que caen a ambos lados del 
cuello, semejan una especie de tirabuzones o 
trenzas pareados o bien trenzas de “dos caminos” 
(que remiten a tiempos pretéritos griegos); las 
de Aeminium y Segobriga lucen tirabuzones 
entorchados68. En la de Lugo no están socavadas por 
detrás hasta el punto que lo hacen en los ejemplos de 
Aeminium y Segobriga, pero, sin embargo, utilizan ese 
mismo recurso.

Fig. 18. Cabeza de “matrona o diosa romana” de Lugo. Detalle del 
zigzag en azul. Foto de Blanca Besteiro69.

A pesar de que no es fiable la atribución nominal de 
un retrato solo por los rasgos fisionómicos, esta 
cabeza posee algunos como los ojos grandes con los 
párpados marcados, el engrosamiento del cuello a la 
altura de la laringe (véase la figura 19, recuadro rojo), 
la barbilla ancha sobresaliente y redondeada (ibídem, 
recuadro verde) y la nariz larga y recta y con algo de 
desviación, que definen el rostro de Agripina Maior 
(mujer de Germánico y madre de Calígula) en algunos 
de los retratos que se le atribuyen, por ejemplo el 
conservado en el Louvre o el del foro de Trajano en 
Roma.

68 Elemento que aparece en muchos retratos femeninos de Lusi-
tania datables en edad Claudia tardía. NOGUERA CELDRÁN, J. M., 
ABASCAL PALAZÓN, J. M., CEBRIÁN FERNANDEZ ROSARIO, 
2008, cit., p. 288.

69 Mi agradecimiento a Blanca Besteiro, restauradora del Museo 
Provincial de Lugo, por hacer estas fotos para mí.
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Los pequeños círculos, poco profundos y regulares en 
varios puntos de la parte posterior de la cabeza, nos 
hacen pensar en las huellas dejadas por impresión 
de algún utensilio de trabajo del escultor (quizás 
del trépano), en la tarea de la toma de puntos para 
reproducir el modelo, (véase la figura 20, flechas 
azules)70. Una particularidad en la que hay que fijarse 
es una protuberancia de la parte posterior derecha del 
cuello, que sobresale por debajo de la inflexión final 
que establece la corona, y paralela a la coleta que 
la obliga a adaptarse a su perfil (véase la figura 21). 
Forma parte del bloque de material sobre el que se 
labró la escultura ¿Podría tratarse de algún recurso 
técnico de seguridad para la instalación de la pieza?.

Fig. 19. Cabeza de “matrona o diosa romana” de Lugo. Flechas 
señalando las impresiones redondeadas.

70 NOGALES BASARRATE, T. (ed.), “Materiales y técnicas escultó-
ricas en Augusta Emérita y otras ciudades de España”, Cuadernos 
Emeritenses, 20, Museo Nacional de Arte Romano, Asociación de 
Amigos del Museo. Fundación de Estudios Romanos, Mérida, 2002, 
p. 162.

Fig. 20. Cabeza de “matrona o diosa romana” de Lugo. Vista dorsal. 
El recuadro enmarca la protuberancia.
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El ara votiva71

Figs. 21 y 22. Ara a “Júpiter” y detalle de la primera línea. Foto del 
Museo Provincial de Lugo.

71 Utilizamos para su descripción el texto de Inscriptions romaines… 
cit., pp. 31 y 32.

El ara porta la inscripción LAHO PAR/ALIOMEGO 
/ CAELIVS RV/FINVS EX / (hedera) VOTO (hedera): 
a Lahus Paraliomegus, Caelius Rufinus, por una 
promesa. Se propusieron distintas variantes para el 
nombre de la divinidad: IANO, IAHO y ALIONECO.

La discusión acerca del sujeto de la dedicatoria está 
en la primera línea, en la que no se distingue bien la 
letra del comienzo de la frase, una I o una L, claves 
para averiguar el nombre de la divinidad: IAHO o 
LAHO. Se prefiere la lectura, LAHOS. (LE ROUX, 
TRANOY, ARIAS, cit.).

Sobre esta pieza se han hecho varias interpretaciones 
y comentarios. La corrección de la L en H de la 
primera línea descarta una asimilación de Janus a 
una divinidad indígena, ya que el culto de Janus está 
poco atestiguado en la epigrafía ibérica. La dedicatoria 
se hizo en honor de una divinidad indígena, Lahus, 
seguida de un sobrenombre de función probablemente 
tópica. Se ha asociado a LAHA, considerada como una 
divinidad protectora de las fuentes.

Nicandro Ares corrige el texto en IAHO y lo asimila 
una divinidad oriental, identificada con Dionysos72.

Fidel Fita había leído73 I… AHOPAR/ ALIOMEGO/
CAELIVS RVFINVS EX (hedera) VOTO (hedera). En el 
renglón primero ve un intervalo y un punto ortográfico, 
que separa la I de la A, que determina la interpretación 
que cabe a la I. En el segundo renglón, en la segunda 
letra, prefiere la L a la I, idéntica por su forma a la del 
nombre Caelius.

De esta manera, vio el exvoto como una dedicatoria 
a Júpiter (tal vez) salvador de un naufragio, ya que 
Paralios en griego significa “ribereño del mar74.

72 ARES VÁZQUEZ, N., “Un viejo teónimo lucense”, en CEG, XXIII, 
1968, 16-28.

73 Lo más probable, es que hiciera la lectura guiándose por la foto 
y no por el dibujo que le envió Manuel Magadán. Carta de Manuel 
Magadán a Cándido Romeo, Lugo, 23 de marzo de 1910, AESI-A, cit.

74 “Nuevas lápidas romanas…”, cit., p. 352.
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La cabeza de “Venus”. Funcionalidad 
y  representación

Es difícil y arriesgada tanto una identificación de la 
obra con una divinidad o con un personaje imperial75, 
como determinar su funcionalidad. 

En cuanto a la representación de la diosa Venus, 
nuestra escultura está desprovista de atributos que 
caractericen dicha iconografía.

La supuesta proximidad al ara hallada también en la 
casa76 hizo pensar a su propietario en el pedestal de 
la estatua. Sin embargo, no podemos reconstruir un 
posible monumento. Podría tratarse de una estatua 
exenta, de cuerpo fabricado en serie o de otro tipo de 
soporte para sostener la cabeza. La documentación 
arqueológica conservada en otras provincias constata 
diversas tipologías funerarias, que no podemos 
extrapolar a este caso, ya que no conservamos o 
hemos identificado materiales que nos permitan una 
comparación.

Dado que apareció en un contexto amplio, 
especialmente rico en hallazgos de lápidas, junto con 
otros restos de significado cultural, entraría dentro 
de lo posible considerarla una escultura funeraria 
privada77. En el tramo comprendido entre la actual 
puerta de obispo Aguirre y la puerta de Santiago, 
se concentran abundantes restos de materiales 
arqueológicos, especialmente inscripciones  de 

75 Se ha personificado en la emperatriz Faustina Minor, mujer de 
Marco Aurelio, del período  Antonino (s. II, d. C.). ARIAS VILAS, 1990, 
cit.; ALCORTA IRASTORZA, “Retrato feminino”, A plástica provincial 
romana no Museo de Lugo, 2011, p. 34.

76 Cuando el Sr. Magadán se entera de que ha aparecido una pie-
dra con inscripción (recordemos que el hallazgo tiene lugar el 22 de 
marzo, después del de la escultura), se apresura a escribir al padre 
Fita con un dibujo del ara: un “pedestal descubierto… en donde fue 
hallada la cabeza de mármol… no pudiendo decir si pertenece a la 
misma por cuanto estaba colocada en la nueva pared pero al mismo 
lado donde se encontró esta. Lo que hace suponer estaría allí mismo 
o muy próxima debido a su colocación en la pared por los albañiles. 
Carta de Manuel Magadán a Cándido Romeo, Lugo, 23 de marzo 
de 1910. AESI-A. Serie documental de Fidel Fita Colomé (Cartas de 
Jesuitas). Caja nº 598.

77 Como hemos dicho más arriba, su contexto específico no puede 
determinarse por haber aparecido desubicada, aunque su dueño –
como dijimos, ver nota 65- la supuso próxima al ara.

época romana (las halladas al abrir la puerta Aguirre78, 
son inscripciones votivas y funerarias79), la mayoría, 
reutilizadas como material constructivo de la propia 
muralla. En la parte de atrás del Círculo de las Artes, 
se ha exhumado un edificio de planta basilical del 
siglo IV d.C., coetáneo a la construcción del recinto 
defensivo, que se ha musealizado in situ80 que fue 
objeto de una exhaustiva intervención arqueológica.

La hipótesis más acertada, en espera de la publicación 
de la  Memoria Técnica, parece ser la de su relación 
con actividades de culto81 y el hecho de que esa fase 
constructiva, pareja a la de la muralla, puede darnos 
pistas acerca de la misma82.

También musealizada, a estos restos, hay que sumar 
el antiguo hallazgo de la “piscina” de la plaza de Santa 
María.

Recientemente se ha llevado a cabo la excavación del 
solar colindante con la finca nº 4 de la calle Aguirre, 
donde se ha exhumado una domus alto-imperial sobre 
distintos pozos de extracción de arcilla y restos de 
improntas de cabañas castrexas, articulada en torno 
a un decumanus. Posteriormente se reedificó con 
ocasión de la construcción de la muralla, en cuyo 
momento se le añadió el pórtico de una calzada 
(eje viario que delimitaría una de las dos ínsulas 
existentes en el entorno de la catedral), incorporando 

78 Números 5, 15, 28, 32, 37, 49 de Inscriptions romaines…, p. 32, 
cit.

79 Los números 32, 37 y 28, que dibujara Bartolomé Teijeiro y envió 
a Fidel Fita, nos aportan un dato más sobre la apertura de la puerta. 
Aparecieron el 11 de junio de 1894 y mandó colocarlas él mismo por 
la parte del sur de la muralla, a la derecha según se entra de la puer-
ta, casi en el mismo sitio en donde aparecieron, el 13 de octubre del 
94. Carta de Bartolomé Teijeiro a Fidel Fita, Lugo, 25 de julio de 1896. 
AESI-A. Serie documental de Fidel Fita Colomé, caja nº 595.

80 “No existen yacimientos de esta época en la ciudad de Lugo tan 
claramente contextualizados como este”.  Pudo haber sido la parro-
quia del Salvador, posteriormente dedicada a Santiago. ABEL VILE-
LA, A. de, La ciudad de Lugo en los siglos XII al XV. Urbanismo y 
sociedad, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2009, p. 260.

81 Su identificación  formal con otros ejemplos como el de Benwel 
así lo confirma

82 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. L., Memoria de la Excavación en área 
y control de remoción de tierras, en la Plazuela del Colegio números 
2 y 3, 8 de julio de 2005, PP. 72 Y 75. Agradecemos a la arqueóloga 
Mari Luz Fernández Sánchez la consulta de esta documentación.
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nuevas dependencias como un balneum dotado de 
hipocaustum y piscinae en opus signinum, donde ya 
existe una reconversión de materiales constructivos 
como fustes y basas de columnas83. La entidad de 
esta domus nos induce a pensar en un destino más 
apropiado para la escultura. Así pues, aventuramos 
que se trataría de una escultura privada de ámbito 
doméstico de la dueña de la casa o de un miembro de 
su familia, retratada “a lo Agripina”84.

La desaparición de la casa de don Manuel 
Magadán Quintela

La casa de Magadán se derribó, después de la 
modificación de su arquitectura y de su cambio de 
uso -el último para hospedar la comisaría de policía-, 
a finales de los años 70 del siglo XX. El 11 de mayo 
de 1978 la Inspección Técnica de Monumentos y 
Conjuntos Histórico-Artísticos, de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, en una 
nota urgente, paralizaba la demolición, hasta que no 
se presentara para su estudio el proyecto del edificio 
que sustituiría al existente. El motivo tenía que ver 
con su ubicación en el entorno de la muralla. El 20 de 
octubre de ese año, el Ministerio autoriza por fin el 
derribo al haberse hecho las rectificaciones indicadas 
por la Dirección General85.

83 Información proporcionada por el arqueólogo Francisco M. Her-
vés Raigoso en mayo y junio de 2017. Le agradecemos su atención 
y sus aportaciones.

84 Augusto renueva la producción del retrato, no solo oficial, sino 
también la del retrato privado, que asume los cambios tipológicos 
del retrato imperial (más acorde con la idealización de la efigie indi-
vidual y con un tratamiento nuevo de los detalles del peinado), en 
los puntos más alejados de los territorios hispanos. Con la dinastía 
julio-claudia los retratos oscilan de los modelos imitativos, al dictado 
de los modelos oficiales, a los retratos más libres y menos definidos 
iconográficamente. NOGALES BASARRATE, T., El retrato en Hispa-
nia. Los albores del retrato en la Península Ibérica, en Hispania: el 
legado de Roma: en el año de Trajano, Zaragoza, 1988, 315-317.

85 Archivo General de la Administración (en adelante, citado AGA). 
Expediente 310/78, caja 73/11534.

Fig. 24. La casa del Sr. Magadán, alterada arquitectónicamente. En 
proceso de derribo en los años 70. AHPLu. Foto Vega, sig. 11.901-16, 
carpeta 120, abril-junio de 1978.

La casa era un inmueble de estilo modernista, con 
el valor añadido de integrar en sus muros bienes del 
patrimonio arqueológico, recordemos las tres aras 
halladas durante su construcción. Su presencia en 
la calle del obispo Aguirre contribuía, junto con la 
casa de Alvarado y el Círculo de las Artes, a dotar de 
carácter ese tramo desde la puerta de la muralla hasta 
el cantón.
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SOBRE A ETIMOLOXÍA DA PALABRA 
“VALURO”

Hai, penso, un descoñecemento ou idea moi 
terxiversada e incluso falseada da etimoloxía da 
palabra “valuro”, que a min me chegou por boca de 
Xosé Manuel Carballo Ferreiro, ao que lle agradezo 
o legado, mais..., quen eran os valuros? Hai quen 
os fai poboadores da antiga Veria, Cospeito, como 
Fernández de Boán e Felipe de la Gándara1, que din 
que alí se daba culto ao deus Baal e pénsase que a 
palabra valuro viría dos que seguirían as doutrinas 
deste, aínda que Baal sexa o deus da choiva e do 
trebón, ben representado na nosa Terra Chá ou 
Valuria como cunca na que os lóstregos fan aparición 
continuada, o mesmo ca Baal está representado cun 
raio na man destra, e viríalle moi ben acaído á Valuria 
aínda que sería unha quimera evolucionar como algúns 
pretenden a palabra valuro a partir de Baal.

O que si é verdade é que foi un pobo maldito e 
perseguido pola relixión cristiá a causa de non ser 
crentes debido precisamente ao enraizamento doutra 
relixión ancestral que hoxe por hoxe descoñecemos, 
mais que intuímos e que moi posiblemente a 
denominación dese deus ao que adoraban teña que 
ver coa palabra valuro.

1 Citados por RIELO CARBALLO, Isaac: Aproximación histórica ós 
baluros ou valuros. Caderno monográfico repartido en Castro de Rei, 
28-02-16 (= “Xosé Manuel Carballo e os baluros”, Cerna de Carballo. 
Xosé Manuel Carballo visto por 200 amigas e amigos. Xermolos-
Irmandade Manuel María. Colección Pedra Alveira nº 6. 2015).

Para Eladio Rodríguez González2 a verba valuro 
equivale a “brujo, hechicero, que a la vez oficiaba 
de médico, sacerdote, milagrero o profeta”. Como 
podemos ver, esta xente chamada valura non podía 
aceptar o cristianismo porque a súa concepción 
relixiosa non se acercaba para nada a esta nova forma 
de entender o mundo e a vida propia do cristianismo 
ou relixión que entra posteriormente na Valuria ou 
Terra Chá, e de aí que os valuros seguiran, aínda que 
perseguidos, desconfiando, como é natural, dunha 
relixión que lles queren impoñer.

O mesmo Eladio Rodríguez González chama tamén 
valuro ao habitante dos Montes Valuros “el que vive al 
pié de la antigua estación lacustre de Santa Cristina, 
cerca de la Sierra Valura”.

Se nos poñemos a pensar con certa claridade, 
observaremos que a persecución non soamente foi 
sobre os valuros, senón tamén sobre a palabra “valuro” 
e todo o relacionado con esta cultura, a xulgar pola 
denominación que nos fai dunha serra, chamada “Serra 
Valura” e que ninguén sabe onde está nin os mesmos 
chairegos oímos falar nunca deste topónimo que, como 
vemos, acabou varrido como apelativo topográfico. 
Como recordo da miña infancia, direi que cando unha 
persoa nomeaba a palabra “valuro”, inmediatamente 
baixaba o ton da súa voz como se estivese prohibido 
falar dela a non ser como alcume, e sempre en voz 
queda. Sabémolo ben os que vivimos a etapa histórica 
da Ditadura cando pronunciabamos o nome do ditador.

2 RODRÍGUEZ GONZALEZ, Eladio: Diccionario Enciclopédico Galle-
go-Castellano. A Coruña 1958-1961.

Xosé Otero Canto
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En Los viajes de José Cornide por España y Portugal 
de 1754 a 18013 fálanos de que o plantío de maciñeiras 
debera fomentarse en “la vega de Sarria” e logo “por 
las llanuras de la Balura, siempre pobladas sus riberas 
de robles”. Razoamos logo que a palabra Balura, e 
Montañas Baluras, non existen na actualidade e que 
a súa desaparición ben puidese ser froito dunha 
persecución deste pobo por parte dalgún estamento 
posiblemente relixioso ou político, aínda que os datos 
parecen acercarse máis ao primeiro. Deberiamos 
reivindicar hoxe e poñer en valor esta denominación 
xeográfica que nos atinxe a todos nós e sacala do 
eido do esquecemento, valorala e darlle a xustiza que 
merece para recuperar a nosa identidade valura.

Don Ánxel Fole4 sostiña que baluros é palabra derivada 
de “paluros”, e estes eran habitantes das palafitas nas 
cidades lacustres que tanto tiveron que abondar pola 
Chaira.

Esta derivación parécenos moi fantasiosa porque 
calquera filólogo sabe que un “p” inicial, xamais pode 
converterse no “b”; é dicir, unha bilabial-oclusiva-xorda 
inicial non pode evolucionar a unha bilabial-oclusiva-
sonora, e, polo mesmo, terían que seguir chamándose 
“paluros”, pero non “baluros”.

O que si é certo, é que o latín palus, paludis significa 
“pantano”, e se os valuros eran habitantes das palafitas 
e dos terreos pantanosos, habería que chamalos 
“palustre(m)” ou “palustres” mais nos Baluros.

O étimo máis parecido sería paludicu(m) que ao meu 
modesto entender nunca podería evolucionar a valuro; 
en todo caso sería “paludigo” ou “paluo” con poucas 
posibilidades da aparición dun “r” epentético.

3 ABASCAL, Juan Manuel; CEBRIÁN, Rosario (2009): Los viajes de 
José Cornide por España y Portugal de 1754 a 1801. Alicante: Espa-
grafic. Real Academia de la Historia.

4 Referido por CARBALLO FERREIRO, Xosé Manuel: “Carta aberta a 
Manolo Rodríguez”. Galicia Dixital. 25-02-2016.

Isaac Rielo escribe “...de aquí o de valetudinarii do que 
se derivou valuro ou baluro, persoa doente. Doenza da 
que se aproveitaban, alén doutras malas artes,  para 
moveren á piedade os sentimentos e as vontades 
dos parroquiáns”. Evidentemente, de valetudinarii 
non pode derivar, en todo caso do acusativo de 
valetudinarius, -ia, -ium que significa “enfermo”, “que 
goza de pouca saúde”.

Coido que os que evolucionan a palabra deste étimo, 
están quizabes metidos dentro dunha teima ou 
influencia relixiosa, da que non son conscientes, pois 
penso que é contraria aos valuros primixenios que 
non tiñan porque ser uns mendicantes, e o feito de 
que estas persoas se fixesen pasar por enfermos 
ou esmoleiros nun momento determinado da súa 
historia non presupón de ningunha maneira que os 
valuros nas súas orixes fosen o que a Igrexa católica, 
moi interesada polo que xa dixemos, lles puxera ese 
sambenito inquisitorial.

De valetudinarii sería imposible derivalo, en todo 
caso sería do acusativo latino valetudinariu(m) do 
que habería que evolucionar valuro e que a min 
persoalmente daríame algo así como “valdoneiro”, 
mais penso que sería moi difícil chegar a “valuro”.

Francisco Villar y B. M. Prósper no libro Vascos, 
celtas e indoeuropeos. Genes y Lenguas5 fálannos 
na páxina 35 e anteriores dun sufixo hidrónimo paleo-
europeo en -ur e -urium que xa está testemuñado por 
Plinio como palabra nativa hispana relativa ás augas. 
Estes mesmos autores tamén comentan a existencia 
dun étimo indoeuropeo *uro e *ura que significa 
“río de augas porcas e cenagosas”. De aquí si que 
xa podemos evolucionar a palabra “valuro”, do latín 
valle(m) que significa “val”, e de uro cuxo significado 
é “augas cenagosas”; é dicir “val de pantanos” 
onde moraban os nosos valuros, habitantes do Val da 
Chaira, posiblemente chamada VALURIA ou VALURA 
e nas palafitas lamacentas e palúdicas das que falaba 
don Ánxel Fole.

5 VILLAR, Francisco; PRÓSPER, B. M. (2005): Vascos, celtas e in-
doeuropeos. Genes y Lenguas. Salamanca: Edic. Universidad. Páxs. 
35 e anteriores.
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Probablemente outra das formas etimolóxicas máis 
acertadas para a palabra “valuro”, sempre co “v” e 
nunca co “b” podería ser do latín valles, de vallis,-is, 
cuxo acusativo sería valle(m) que evolucionaría a “val”, 
e da outra parte da palabra urus, uri, co seu acusativo 
uru(m) que significa e que evoluciona a “uro” ou 
“touro salvaxe”.

O significado de valuro sería, pois, o val onde viven 
os uros ou touros salvaxes. Aínda que os uros os 
situemos na Europa Central e Oriental, hai que pensar 
que na mesma Cantabria na Cueva del Castillo, 
coñecida cova da pintura prehistórica, constátase a 
presenza de uros, bisontes e rinocerontes. Véxase 
o libro Cantabria: historia e instituciones de Alfonso 
Moure Romanillo6.

En Asturias, na cova de La Loja distínguese coa 
técnica do camafeo a un cabalo e a cinco uros ou 
touros salvaxes, o que podería apuntar á existencia 
deles na nosa Chaira. No xornal El Comercio7 lemos 
o seguinte “A 50 metros de la entrada... entre 14.500 
y 15000 años de antigüedad... un artista primigenio… 
impregnó en la roca contornos de varios bóvidos con 
aspecto de uros (toros salvajes ya extinguidos…) …
Gracias a la utilización de alta definición se ha hallado 
la figura de un sexto uro. Así lo indicó ayer Óscar 
Sánchez encargado de la Cueva de La Loja”.

Tamén na mesma Galiza e no Courel concretamente, 
hai unha cova chamada “Cova do Uro”, e a súa 
denominación xa non nos deixa dúbidas da súa 
existencia e aínda hoxe dos descendentes do uro 
como serían a vaca friesa, a vaca limiá, entre outras 
e nin que dicir ten da nosa vaca rubia galega que 
polo seu porte e planta se achegaría a este rúmiante 
prehistórico.

Penso que esta evolución é das máis lóxicas a xulgar 
pola presenza dun val, a Valuria ou Terra Chá, chea 
de auga e por iso tamén chea de pastos, de comida 
moi abundante para os herbívoros, o mesmo que en 
Cantabria. En todo caso, cando os uros habitaban A 
Chaira, a temperatura era moito máis fría e conxugaría 

6 MOURE ROMANILLO, Alfonso. (2002): Cantabria, historia e insti-
tuciones. Universidad de Cantabria.

7 TERRY BAASTERRA/PANES, Xornal dixital El Comercio.es. 22-04-
14. l.

coa presenza destes uros ou touros salvaxes o mesmo 
que na Europa Central e Oriental, que en rabaños ou 
fatos pacerían tranquilamente nos longuísimos prados 
chairegos, onde os seus moradores, aínda hoxe lle 
damos culto á vaca.

Resumindo, diremos que o que máis acertado nos 
parece para evolucionar a palabra valuro, serían 
as etimoloxías procedentes de “val de augas 
pantanosas” ou ben “val onde habitan os uros ou 
touros salvaxes”.
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A DEVOCIÓN POPULAR 
AO SAN ADRIÁN NA TERRA CHÁ 
(LUGO)

I. Algúns trazos xeográficos sobre a comarca da 
Terra Chá.1

Dende unha perspectiva xeomorfolóxica, A Terra Chá 
é unha comarca que amosa dúas partes claramente 
diferenciadas: a primeira, situada no norte, abrangue 
a aliñación montañosa da Serra do Xistral, que separa 
esta bisbarra dos vales da Mariña; pola contra, a 
segunda comprende as superficies de erosión e 
penechairas situadas no centro e sur desta comarca, 
na que cómpre distinguir o espazo xeográfico bañado 
polo río Miño e os seus afluentes, así como algunhas 
pequenas lagoas -entre outras, as de Cospeito e 
Caque-2.

Con respecto ao clima, mostra trazos de 
continentalidade claramente reflectidos nas 
temperaturas -entre 5º e 11º-, e as precipitacións 
-entre os 900 e 1000 mm-, aínda que hai oscilacións 
importantes entre a planicie e a montaña.

En canto á demografía, é unha bisbarra que aglutina a 
unha poboación de 41.290 habitantes -Instituto Galego 
de Estatística do 2016-, distribuída nunha serie de 
entidades de poboación pertencentes aos municipios 
de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, 
Muras, A Pastoriza, Vilalba e Xermade, que ocupan 
unha extensión de 1.822,75 km2. O trazo máis peculiar 

* Doutor en Historia. Ex.Catedrático de Filosofía do I.E.S. Xoán Mon-
tes de Lugo.

2 Equipo “Ir Indo”. GUZMÁN LÓPEZ, Cristina; IGLESIAS PÉREZ, 
Montserrat; MIRAMONTES CARBALLADA, Ángel e outros. (2005): 
Galicia en Comarcas. Terra Chá e Meira, Vigo: Ed. “Ir Indo”, p. 23.

a nivel demográfico e o avellentamento da poboación 
debido a que o crecemento vexetativo é moi negativo; 
esta característica aínda se agrava máis nalgúns 
concellos como Abadín, Muras e Xermade, onde se fai 
máis patente a posibilidade de que non haxa ningunha 
substitución xeracional.

Con relación a actividade económica, podemos facer 
mención a unha comarca que ten como sostén a 
actividade agropecuaria, que da emprego a máis dun 
terzo da poboación activa; a modernización gandeira 
maniféstase tanto no alto grao de mecanización 
como no elevado número de reses por explotación. 
O sector secundario, pouco consolidado, baséase 
esencialmente no sector agroalimentario; así, é 
mester distinguir as empresas de transformación 
láctea, situadas no concello de Vilalba, como Vence 
S.A, Leche de Galicia, S.A, e Queserías de Vilalba; 
ou Lácteos Lorán S.L., situada en Abadín; así 
mesmo cómpre destacar outros sectores industriais 
como os transformados metálicos, a produción de 
plásticos (Grupo Ferroplast, S.A), en Muras; tamén, a 
transformación de pedra (Ingemarga, S.A.), en Guitiriz. 
Finalmente no sector terciario sobresaen unha serie 
de empresas comerciais, hostaleiras e de transportes, 
sendo Vilalba o seu principal centro de referencia, 
xa que é un relevante nó de comunicacións cara a 
Asturias, A Coruña, Ferrol, Lugo e Meira; neste eido 
tamén hai que distinguir as pequenas entidades de 
poboación de Guitiriz, Muimenta e Castro de Ribeiras 
de Lea, onde se empraza un importante centro de 
mercado gandeiro.

José Manuel Blanco Prado *
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Cartel anunciador da festa.

II. Datos haxiográficos sobre o San Adrián.

Naceu a finais do século III en Constantinopla. Foi 
oficial do emperador Maximiano, que se converteu 
ao cristianismo, casándose logo con Santa Natalia. 
Durante a persecución decretada polo emperador 
Licinio foi encarcerado coa súa muller Natalia, quen 
presenciou as torturas ás que foi sometido denantes 
de ser decapitado en Nicomedia de cara ao ano 306.

O seu culto está documentado, tanto en España como 
en Portugal, dende o século VII. En Galicia algunhas 
lendas convertérono nun santo aniquilador de serpes, 
especie que simbolizaba ao paganismo en xeral e ao 
demo en particular.

Nesta comarca a súa devoción está reflectida en tres 
santuarios nos que se celebra a súa festividade3:

3 O Santo Adrián amosa en Galicia as variantes dialectais de Adrán, 
Adrao, Adriao, así como o cultismo Adriano.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga106

En Fitoiro (Bretoña) (A Pastoriza), o cuarto domingo de 
xuño.

En Terrío (Goiriz) (Vilalba), o sábado seguinte á 
festividade da Ascensión.

En Carballido (Pacios) (Begonte), o domingo seguinte 
ao xoves da Ascensión.

Capela do San Adrián (Fitoiro)

III. Consideracións xerais sobre os santuarios.

Os santuarios son lugares de culto simbolizados por 
unha ermida, capela ou igrexa parroquial, ao que 
acoden devotos non só da comunidade parroquial, na 
que se sitúa o espazo sagrado, senón tamén doutras 
freguesías. Neste último caso adoitan vir dun xeito 
individual ou colectivo. Polo tanto, podemos facer 
alusión a un espazo xeográfico ao que o antropólogo 
W. A. Christian denomina “territorio de gracia”, sobre 
o que un santuario proxecta a súa influencia en 
función do poder de convocatoria que exerce a súa 
imaxe sagrada en cuestión. Este territorio –segundo 
Carme Pernas- pódese reducir a un ámbito parroquial, 
municipal, comarcal, rexional e extra-rexional, que é o 

menos frecuente4. Os devotos veñen a este recinto 
sagrado por un dobre obxectivo:

1º. Pregar da imaxe sagrada5 a súa intercesión ante 
determinadas peticións de índole material -prevención 
e sandación de doenzas, boas colleitas, facenda 
familiar, paro etc.,- e de carácter espiritual.

2º. Cumprir unha serie de promesas á devandita imaxe 
logo de que lles concedese as rogativas solicitadas.

“Los santuarios son percibidos como espacios 
sagrados, de los cuales irradia la salud material o 
espiritual, y a los que se acude de forma individual o 
colectiva”6.

“Los santuarios son lugares precisos de 
transformación de la energía divina para utilización 
humana y de transformación de la energía humana 
para propósitos divinos”7.

Por outra banda, o crego Xosé Antón Míguelez, na 
análise que fai sobre os santuarios, distingue os 
seguintes elementos: a vivencia do social vencellado 
a uns lugares e obxectos concretos; o predominio 
da emoción sobre a racionalidade; a cosmovisión 
estática e non histórica; e o carácter popular pouco 
institucionalizado8.

4 BLANCO PRADO, J.M.; PERNAS BERMÚDEZ, Carmen. (2002): 
“I. Introducción: As romarías e o seu significado” (Os santuarios do 
concello de A Pastoriza (Lugo)”, en Croa, Nº 12. Referencia de: Carme 
Pernas Bermúdez, p. 71.

5 A imaxe sagrada está representada por diferentes advocacións de 
Cristo, a Virxe e os Santos, que son avogosos ante diversos males.

6 PRAT I CAROS, Joan. (1989): “Los Santuarios Marianos en Catalu-
ña: una aproximación desde la etnografía”, en La Religiosidad popu-
lar, III. Hermandades, Romerías, Santuarios. Barcelona: Anthropos, 
p. 227.

7 WILLIAM A. CHRISTIAN, Jr. (1978): Religiosidad popular. Estudio 
antropológico en un valle español. Madrid: Tecnos, p. 126.

8 MIGUÉLEZ DÍAZ, Xosé Antón, “Relixiosidade popular galega. 
Aproximación e chamadas”, en Estudios Mindonienses. Anuario 
de Estudios Histórico-Teolóxicos de la Diócesis de Mondoñedo-El 
Ferrol. T.2, p. 248.
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A imaxe e os coitelos do San Adrián pousados no altar (Fitoiro)

Finalmente nos santuarios podemos apreciar a 
existencia dunha tripla dimensión:

1ª. Espacial. Tratase de lugares que son puntos de 
encontro, de contacto, de intersección das diversas 
zonas do real, da heteroxeneidade dos diferentes 
estratos da realidade (o divino e o humano, o sagrado 
e o profano)9. En moitas ocasións, os lugares onde se 
sitúan os santuarios están relacionados con lendas 
ou aparicións milagreiras de santos-as, con reliquias 
ou mesmo como lugares onde antano se celebraban 
prácticas pagáns e cultos á natureza…10.

2ª Temporal. Os santuarios son o eixo unificador 
dunha serie de ritmos vitais e cósmicos11. Así, nos 
momentos de transición anual correspondentes 
cos ciclos solsticiais-equinociais é cando adoitan 
celebrarse as festividades relixiosas.

3ª Sociolóxica. Nestes recintos sagrados reflíctese o 
seu sentido de identidade ou pertenza a un grupo por 
medio dunha serie de rituais. Tamén o seu sentido de 

9 BLANCO PRADO, J.M. (1991): Religiosidad popular en el municipio 
de Begonte, Lugo: Deputación provincial, p. 70.

10 BLANCO PRADO, J.M.; PERNAS BERMÚDEZ, Carmen. (2002): 
“I. Introducción: As romarías e o seu significado” (Os santuarios do 
concello de A Pastoriza (Lugo)”, en Croa, Nº 12. Referencia de Carme 
Pernas Bermúdez, p. 71.

11 MALDONADO, Luís. (1982): “Los Santuarios en la religiosidad po-
pular”, en Santuarios del P. Vasco y Religiosidad popular. II Semana de 
Estudios de Hª Eclesiástica del P.Vasco, Vitoria, p. 70.

integración de cara ao exterior. “La doble vertiente, 
hacia adentro, y hacia fuera del área de referencia de 
cada centro se completa de esta forma, creando una 
red de relaciones de signo diverso”12.

Finalmente, a dimensión sacra do santuario 
compleméntase cunha profana, na que os diferentes 
carruseis, os postos de churrasco e polbo, o xantar 
familiar e a posterior verbena, danlle un sentido pleno 
á romaxe, que participa -como acabamos de ver- dun 
dobre escenario: o sacro, simbolizado polo templo e o 
laico, representado polo campo da festa.

IV. Análise sobre os diferentes santuarios 
dedicados ao San Adrián.

1. O SAN ADRIÁN DE BRETOÑA (A PASTORIZA).

O recinto sagrado está situado na aldea de Fitoiro, 
parroquia de Sta. María de Bretoña, pertencente 
dende o punto de vista eclesiástico ao arciprestado de 
Bretoña e á diocese de Mondoñedo-O Ferrol e, dende 
o civil, ao concello de A Pastoriza e, xa que logo, á 
provincia de Lugo.

1.1. Trazos artísticos.

A construción do santuario data do ano 1917, aínda 
que xa existía referencia documental deste santuario 
no ano 1749. En visita pastoral dese ano ordenouse 
ao seu dono, D. Manuel de Puga, que realizase varios 
arranxos na capela, sendo multado en 1750 por non 
cumprir coa devandita orde. No ano 1801, mandouse 
reedificar a capela por encontrarse nun deplorable 
estado de conservación. En 1912, os veciños de Afoz 
e Fitoiro (Bretoña) solicitaron licenza ao bispo de 
Mondoñedo para cambiar a capela ao lugar coñecido 

12 FERNÁNDEZ DE ROTA, J.A. (1984): Antropología de un viejo pai-
saje gallego. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid: Ed. S. 
XXI, p. 259. LISÓN TOLOSANA, Carmelo. (1980): Invitación a la An-
tropología cultural de España. Madrid: Akal, p. 93. 
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como “campo de Abelleira”13. Un ano despois o bispo 
concedeulles a correspondente autorización para 
trasladala e bendicila. Actualmente érguese unha 
cruz de pedra baixo un alpendre no coto de Afoz, en 
lembranza do lugar orixinario da capela.

A capela, de planta rectangular, posúe un pórtico de 
entrada, os seus muros son de cachotería e a cuberta, 
de dúas augas, é de lousa. Na parte superior do lado 
dereito do pórtico hai unha placa de mármore que 
amosa unha inscrición na que se le14: “Esta capilla con 
todos sus enseres / fueron costeados los gastos de 
ella / por cuenta de D. Domingo Mourelle / D. Jesús 
Mourelle y D. Ricardo Gordás / con la ayuda de los 
vecinos del barrio / de Fitoiro y Afoz que portearon los 
materiales / bajo la administración de D. José Iglesias 
/ Año 1917”.

Devotos co “coitelo do san Adrián” (Fitoiro)

13 GARCÍA Y GARCÍA, Antonio. (2000): Historia de Bretoña, Lugo: 
Deputación Provincial, pp. 72-78.

14 RIELO CARBALLO, Nicanor. (1975): Inventario Artístico de Lugo 
y Provincia. T.I, Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, p. 272.

No seu interior consérvanse as tallas do Santo Estevo, 
San Adriano e á Virxe do Carme. Antano os seus 
titulares eran Santo Estevo e San Lorenzo, que se 
trocaron polo San Adriano debido á prevalencia do seu 
culto sobre os outros dous Santos.

Esta capela foi reparada a finais da década dos 
oitenta, levándose a cabo varios arranxos nas 
paredes, pavimento, ventás e interior. Así, Xurxo 
Pena, axudado polos seus veciños, deu cemento 
e cales ás paredes laterais da capela debido a súa 
deterioración. Así mesmo, Eduardo Iglesias de 
Afoz construíu por devoción as ventás e Gonzalo de 
Seselle restaurou o altar, a Virxe do Carme, e o San 
Adrián. Hai dous anos, o escultor de Bretoña, Villapol, 
construíu unha imaxe pequena do San Adrián coa que 
se leva a cabo o ritual de “poñer o santo”.

1.2. Piedade popular.

A festividade do San Adriano conmemórase o cuarto 
sábado e domingo do mes de xuño. Acoden fieis dos 
concellos de A Pastoriza , Castro de Rei, Cospeito, 
Meira e Riotorto. Deste último concello veñen tódolos 
anos un grupo importante de devotos procedentes da 
parroquia de Orrea (Riotorto).

Os pedimentos máis usuais ao santo fan alusión as 
doenzas ligadas coa pel, vultos, osos e bocio.

Así mesmo, os fieis que acoden con pedimentos ou 
para dar grazas, no caso de que fosen concedidos, 
cumpren cunha serie de promesas.
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Ritual procesional (Fitoiro)

Así, ao chegaren ao recinto sagrado, levan a cabo o 
“ritual de circunvalación”, consistente en dar unha 
ou máis voltas ao redor da capela de pé, portando 
nas súas mans unha imaxe pequena do santo. Logo 
realizan, no interior do santuario, dous rituais de 
contacto coa imaxe do santo, a saber, o de “poñer 
o santo” e o do “coitelo do San Adrián”. O de “poñer 
o santo” consiste en que un fregués do lugar de 
Fitoiro, chamado Xurxo Pena Seco, realiza unha cruz 
por riba da cabeza dos devotos cunha pequena imaxe 
do santo. Os devotos bican a imaxe e deixan unha 
esmola nunha boeta, mentres o poñente recita a 
seguinte xaculatoria:

Cristo vive, Cristo reina,
S. Adriano che dea a sanidad,
e che quite a enfermedad,
polo poder que Dios ten
e a Virxen María. Amén

Tocante ao “coitelo do San Adrián”, cómpre dicir que 
é unha variante do ritual anterior. Antano os devotos 
tocaban cuns coitelos de madeira a imaxe do santo 
e logo pasábanos polas súas partes doentes. Pola 
contra, outros dábanllos ao sancristán para que tocase 
a imaxe do santo e deste xeito podían pasalos polas 
súas partes doentes. Este ritual podía realizarse en 
calquera día do ano, sempre que o sancristán estivese 
dispoñible. Na actualidade, os devotos adoitan levar 
os coitelos para as súas casas onde realizan o ritual 
habitual. Noutrora os coitelos de madeira realizáronos 
José Lugilde Pena, Germán Lugilde Pena, e Plácido 
Lugilde Pena; este último facíaos de madeira de 
loureiro bendicido o Domingo de Ramos. Hoxe, fannos 
Xurxo Pena Seco e Eduardo Díaz Pena.

Ás 13,30 horas (o sábado) e ás 14 horas (o domingo) 
os devotos oen a única misa que se celebra no recinto 
sagrado. Logo participan na procesión que percorre 
o perímetro da capela. A disposición dos seus 
elementos é a seguinte:

En primeiro termo, a cruz do recinto sagrado levada 
por un fregués do lugar de Fitorio. A continuación, 
as imaxes do San Adrián, San Estevo e a advocación 
mariana do Carme, portadas nas andas por devotos 
da parroquia. Finalmente, vai o crego concelebrante 
e algúns devotos colocados sen distinción de idade 
e sexo. Noutrora ían devotos ofrecidos por baixo das 
andas do San Adrián. O trazo característico é que 
as andas do San Adrián son levadas por mulleres 
mentres que as da Virxe do Carme por homes.
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Imaxe pequena para “poñer o santo” (Fitoiro)

Finalmente, os devotos ofrecen esmola en metálico 
que adoitan entregar no intre de “poñer o santo” ou 
ben no esmoleiro da capela que posúe unha abertura 
de cara ó exterior. Tamén entregan candeas, flores e 
cirios que logo permanecen acesos nun lampadario 
situado ao carón do altar.

2. O SAN ADRIÁN DE GOIRIZ ( VILALBA).

O santuario está situado no barrio do Terrío, parroquia 
de Santiago de Goiriz, pertencente dende o punto 
de vista eclesiástico ao arciprestado de Vilalba, e a 
diocese de Mondoñedo-O Ferrol e, dende o civil, ao 
concello de Vilalba e á provincia de Lugo.

2.1. Peculiaridades artísticas.

O santuario está composto por unha nave cuberta 
con sinxelo artesonado e unha espadana dun só van. 
Diante da fachada principal hai un pórtico con catro 
columnas de pedra e sinxelo enreixado. No muro 
lateral dereito está encaixado un sartego que ten un 
burato exterior polo que se introducen esmolas en 
especie que se recollen dende o interior por outro 
burato feito no muro.

No presbiterio hai un retablo renacentista popular que 
consta de dous corpos: no primeiro hai unha imaxe 
barroca do San Pedro; ós lados unha imaxe primitiva 
do San Adrián, popular, do século XVII, e outro San 
Adrián, popular tamén, e máis recente. O segundo 
corpo presenta unha imaxe da Virxe da Inmaculada do 
século XVII. O retablo remata cun frontón triangular15.

Ritual do “coitelo do San Adrián” (Terrío)

No retablo da capela existe unha inscrición que fai 
mención ao ano en que se fundou e ás persoas que o 
fixeron. Lese o seguinte: “Esta capilla fundó D. Ramón 
y Luaces y su mujer Doña Ramona de Montenegro, 
año de 1685 y este retablo año de 1703”.

Ata ben entrado o século XX a capela pertenceu á 

15 SANTOS SAN CRISTÓBAL, Sebastián. (1980): Inventario Artístico 
de Lugo y Provincia, T.III, Madrid: Ministerio de Cultura, p. 211.
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“Casa do Rego” de Santadrao. Os seus membros 
encargáronse de ter conta dela e de comprar os 
ornamentos sagrados para celebrar os oficios 
relixiosos.

2.2. Rogativas e promesas.

O domingo seguinte á festividade da Ascensión e 
o 29 de xuño, celébranse as festividades do San 
Adrián e o San Pedro, respectivamente. Hai anos, a 
festividade do S. Adrián celebrábase o mércores antes 
da Ascensión.

Nestes días acoden devotos de todas as parroquias 
dos arredores e tamén de concellos próximos 
como Abadín, Begonte, Cospeito, Muras etc. Veñen 
suplicantes perante o santo para que lles conceda 
unha petición ligada con doenzas humanas e animais, 
mais tamén acoden logo de que o rogo foi atendido. 
Polo tanto é mester que cumpran cunha serie de 
promesas:

Así, realizan o “ritual de circunvalación”, que se 
fundamenta en dar unha ou máis voltas ao redor da 
capela, de pé, portando nas súas mans unha imaxe 
pequena do santo e figuras de cera, representando a 
animais; e ao corpo humano, enteiro ou parcial.

Ritual da circunvalación (Terrío)

Oen unha das misas que se celebran no santuario á 
maña, ao mediodía e a comezos da tarde.

Participan na procesión, acompañando ao San Adrián 
no seu percorrido ao redor do recinto sacro; ás veces, 
tamén polo campo da festa.

Levan a cabo os rituais de “poñer o santo” e o “coitelo 
do San Adrián”. Con respecto ao primeiro ritual, antano 
“os poñentes” estaban ligados á “Casa do Rego” 
de San Adrao, que usaban a mesma dinámica que 
en Fitoiro (Bretoña) mais empregando as seguintes 
xaculatorias:

Por tu corazón bendito / San Adriano, 
vos ilumine con su rostro./
El Señor vos bendiga / e sobre ti vos conceda su favor, 
/ y vos proteja,/ se fije en ti, / y te conceda la paz/
San Adrián bendito / che quite a enfermedad,/ 
e che dea sanidad,/
polo poder que Dios ten / e a Virxen María. Amén/
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En canto “ao coitelo do San Adrián”, noutrora houbo 
persoas relacionadas coa “Casa do Rego” como 
Manuel Blanco Lozano, Rosendo Rego Rego, Xosé 
María Rei Rego, e Xosé Antonio Blanco Teixeiro, que, á 
parte de facer os coitelos, logo pasábanos pola imaxe 
do San Adrián e dábanllos aos devotos, quen cumprían 
co ritual ao igual que en Fitoiro (Bretoña)16. Hoxe, 
xa os propios devotos tocan a imaxe cos coitelos e, 
logo, pásanos polas partes doentes cunha finalidade 
sandadora. Hai devotos que seguen co ritual nas súas 
casas e tamén os hai que realizan o seu propio coitelo 
de madeira e, ben dun xeito directo ou indirecto, 
bendíceno ou mándano bendicir -se eles non poden- 
para poder facer o ritual. Foi o caso de José Grandío, 
da parroquia vilalbesa de Martiñán que no ano 2016 
veu cun “coitelo de madeira” moi personalizado, 
pasouno polo pescozo da imaxe, logo pola pía de auga 
bendita e finalmente entregoullo á persoa que lle 
delegara o ritual.

Ritual do sartego (Terrío) (Goiriz)

Ademais, realizan dous rituais específicos deste 
santuario, a saber, o ritual do sartego e o ritual da 
fonte.

16  BLANCO PRADO, J.M. (2000): “A Recuperación da Ro-
maxe do San Adrián de Goiriz (Vilalba) (Lugo)”, en Boletín do Museo 
Provincial de Lugo. T.IX. Lugo, pp. 26-49.

No exterior e no lado dereito da capela está encaixado 
un sartego que ten dous buracos: un deles na parte 
interior do santuario e o outro na súa parte exterior. É 
costume depositar neste sartego crinas dos animais 
ofrecidos, como cabalos, eguas e vacas. Así mesmo, 
hai fieis que sacan algunha crina do sartego e lévana 
canda eles para cadansúa casa como elemento 
protector da cabana de seu.

Ao sur da capela, a uns douscentos cincuenta metros, 
hai unha fonte que leva o nome do San Adriano. Nela 
realízanse actualmente dúas prácticas rituais:

Por unha banda, algúns devotos lavan cuns panos 
de mesa e de tea as doenzas ligadas, dun xeito 
preferente, con garganta, osos e pel, e logo déixanos 
pendurando por riba dunhas silvas. Tamén adoitan levar 
botellas de auga para as propias casas coa finalidade 
de poder continuar co ritual. Ademais había o costume 
de pedir por si mesmo e por algúns familiares botando 
miolos de pan na fonte, mentres ían nomeándoos 
un por un. Segundo Xabier Rego, este ritual segue 
usándose, aínda que menos que antano. Ademais 
destes rituais, os devotos ofrecen esmola en metálico, 
candeas, cirios e figuras de cera, que simbolizan o 
corpo humano parcial ou totalmente, así como a unha 
serie de animais, como, cabalos, cochos, eguas, vacas 
etc. Tamén, algúns fieis seguen ofrecendo unha serie 
de produtos como unllas, cacheiras, queixos etc, que 
ao rematar os oficios relixiosos son poxados por un 
fregués da parroquia.

 
Ritual da fonte (Terrío) (Goiriz)
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Ritual da “poxa” (Terrío) (Goiriz)

Logo, os devotos, tanto en Fitoiro (Bretoña) como en 
Terrio (Goiriz), denantes de iniciar a marcha para os 
seus lugares de orixe, percorren o campo da festa 
para comprar rosquillas e outros produtos de tipo 
lúdico. Ademais, aproveitan esta ocasión para comer 
o polbo e outras viandas. Pola noitiña veñen os mozos 
da parroquia e doutras comunidades a divertirse na 
verbena e contribuír deste xeito a que a festa prosiga 
ata o mencer.

Exvotos de cera. Corpos de animais e humanos (Terrío)

3. O SAN ADRIÁN E O SAN XIAO DE CARBALLIDO 
(PACIOS) (BEGONTE).

A capela encóntrase no lugar de Carballido, parroquia 
de Pacios, pertencente dende o punto de vista 
eclesiástico ao arciprestado de Begonte e á diocese 
de Mondoñedo-O Ferrol e dende o civil ao concello de 
Begonte e á provincia de Lugo.

Ritual da “ventá cega”(Carballido)

3.1. Trazos históricos e artísticos sobre o santuario.

O recinto sagrado constitúe unha construción rústica 
de pedra, pequena, que posúe unha cuberta a dúas 
augas. No seu interior hai un pequeno retablo de 
madeira con dúas tallas que representan ao San 
Adrián e ao San Xiao. Ao seu carón, encontramos unha 
talla de madeira, que simboliza á Virxe da Ascensión.
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Ritual do “coitelo do San Adrián” (Carballido) (Pacios)
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Ademais, este santuario ten unha campá que foi traída 
dunha antiga capela do lugar de Vilaflores (Baamonde). 
Esta, segundo veciños do lugar de Carballido, serve 
para afastar as treboadas, sempre que se toque cando 
aínda non comezara a chover.

Por outra banda, sobre a orixe desta capela 
encontramos a seguinte lenda:“Hai moitos anos, 
nunha campa de Carballido, aparecéronse ao mencer 
as imaxes do San Adrián e San Xiao, que pertencían 
a unha capela, situada no vilar, que leva por nome 
San Julián, distante un km. e medio da devandita 
campa. Os veciños do lugar, perante este suceso, 
decidiron construír a nova capela no lugar de aparición 
das referidas imaxes”17. Non obstante, a motivación 
específica do cambio debeuse a que os campos 
existentes ao carón da antiga capela, quedaban nun 
estado calamitoso logo de celebrarse a festa. Isto deu 
lugar a que os propietarios das terras lindeiras coa 
capela -Antón de María, do lugar de Rañal (Pacios), 
a familia de Campos- decidisen provocar o traslado 
por medio da artimaña xa descrita. Por outra banda, 
tanto na antiga capela como na actual houbo un 
mordomo ata finais do primeiro cuarto do século XX; 
este encargábase de recadar as esmolas coas que se 
sufragan os gastos relixiosos e profanos da devandita 
capela: o 7 de Xaneiro, na honra do San Xiao e o 
xoves da Ascensión, na honra da Virxe da Ascensión, 
advocación mariana comprada pola “Casa de Villegas” 
(Carballido) (Pacios).

3.2. Motivacións. rituais. ofrendas.

A festividade neste santuario celebrábase o domingo 
da Ascensión. Acudían devotos do concello de 
Begonte e doutros concellos da Terra Chá, como 
Guitiriz, Outeiro de Rei, Vilalba e de Lugo capital18. 
Estes veñen pregar ao santo ou darlle as grazas 
por pedimentos ligados con dores de cabeza e das 
extremidades inferiores, bocio, vultos, e algo por 
doenzas de animais, como, cochos e vacas. Isto 
lévalles a realizar unha serie de promesas: Así, oen 

17 BLANCO PRADO, J.M. (1996): Exvotos e Rituais nos Santuarios 
Lucenses, Lugo: Deputación Provincial.

18 Hoxe o “territorio de gracia”, quedou restrinxido ás parroquias de 
bisbarra.

a misa solemne da unha da tarde. Participan na 
procesión, acompañando ás imaxes sacras, levadas 
nas andas por fregueses da parroquia. Poñen o santo 
do mesmo xeito que en Fitoiro (Bretoña) e en Terrío 
(Goiriz); non obstante, hai pequenas diferenzas con 
respecto as xaculatorias que empregaron os poñentes 
dende hai anos.

San Julián / San Adrián bendito / che dea a sanidade /
e che quite a enfermedad/ polo poder que Dios ten. 
Amén./
Dios te conceda por medio de San Adrián /San Julián / 
todo lo que le pidas. / En el nombre del Padre, del Hijo 
y del E. Santo. Amén.

Realizan o ritual “do coitelo do S. Adrián”, que é 
semellante aos dos outros dous santuarios. En canto 
a esta práctica ritual é mester facer mención a Manolo 
Rodríguez Ferreiro, que era o que construía antano “os 
coitelos de madeira”.

Ademais levan a cabo dous rituais propios deste 
espazo sagrado:

Así, introducen as súas cabezas nunha ventá cega, 
existente no interior do santuario, como medida 
profiláctica e curativa perante as doenzas da cabeza. 
Así mesmo, meten os seus pés nun oco situado no 
chan, delimitado por dúas lousas, como medida 
precautoria e curativa perante as doenzas reumáticas 
e varicosas das extremidades inferiores.

Por outra banda, ofrecen algúns cirios, e esmola en 
metálico.
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Ritual o “oco no chán” (Carballido)
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Ritual de “poñer o santo” (Carballido) (Pacios).

4. Consideracións antropolóxicas sobre estes 
santuarios.

O territorio de gracia destes santuarios non é 
homoxéneo. Este feito queda reflectido en que a 
afluencia de devotos aos santuarios de Carballido 
(Pacios) e Fitoiro (Bretoña) diminuíu nos últimos anos, 
debido, entre outras razóns, a que só se celebra unha 
misa a comezos da tarde. Pola contra, hai vinte anos 
que xurdiu a “Asociación de romeiros do S. Adrián 
de Goiriz” que comezou a fomentar a romaxe deste 
santo por toda a bisbarra.

Ritual da procesión (Carballido) (Pacios)

Nestes recintos sacros hai unha serie de rituais de 
contacto, como “poñer o Santo” e pasar as mans e 
panos polas imaxes de devoción. Por medio desas 
prácticas os devotos confían en sandar as súas 
doenzas ao establecer unha importante relación 
comunicativa, baseada en signos lingüísticos e 
somáticos encamiñados a acadar un efecto benéfico.

Ademais tamén se emprega o “ritual do coitelo do 
San Adrián”, mediante o que se tentan curar algunhas 
doenzas humanas. Isto é debido á crenza de que o 
coitelo, no seu contacto coa imaxe de devoción, queda 
sacralizado e, deste xeito, os devotos poden curar as 
súas doenzas por medio do seu corte simbólico.

Así mesmo, non só as imaxes dos santos serven 
para curar no seu contacto cos devotos, senón que 
tanto no interior dos santuarios como no seu exterior 
hai outros elementos, como ventás cegas, ocos 
-Santuario de Carballido- e fontes, sobre os que o 
santo proxecta a súa sacralidade, ás veces sen saír ao 
exterior. Así, no santuario de Goiriz, lévase a cabo o 
“ritual da fonte” que, como dixemos, consta de dúas 
prácticas rituais, xa anteriormente descritas.

Pois ben, na primeira parte deste ritual existe 
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a convicción de que axiña que os panos vaian 
podrecendo, as doenzas das persoas irán 
desaparecendo. Con este ritual o que se está levando 
a cabo é imitar dun xeito deliberado aquilo que se 
pretende acadar. É frecuente, segundo Frazer, que os 
ritos consistan nunha imitación dos efectos que se 
desexan producir.

Na segunda parte, estamos a referir a un ritual 
divinatorio, de “carácter higromántico”, con 
semellanzas importantes ao existente en San Andres 
de Teixido (A Régoa) (Cedeira).

Ritual do “coitelo do San Adrián” (Terrío) (Goiriz).

Por outra banda, a dimensión sacra transmítese 
ao exterior dunha maneira directa por medio da 
procesión. Así, as imaxes que saen na mesma 
santifican o espazo que percorren, proporcionando 
unha enerxía positiva a tódolos seres que se 
encontran no mesmo. Respecto a disposición da 
procesión, Álvarez Gastón distingue unha serie de 
trazos: trátase de manifestacións máis multitudinarias 

non só polos participantes activos senón tamén polos 
espectadores. Ademais é mester reparar no xeito de 
levar as imaxes de devoción, no pobo que toma parte 
e no que mira, así como no espírito da celebración 
reflectido en cantos, rezos e mesmo no silencio.

Finalmente, a paulatina desagrarización destas 
comunidades, fenómeno que podemos transpolar a 
case toda Galicia, vai levando paseniño ao abandono 
dunha devoción relacionada cun tipo concreto de 
sociedade. Non obstante, sempre seguirá habendo 
supervivencias deste tipo de relixiosidade dende 
o intre en que as doenzas coas que se acode aos 
recintos sacros teñen un carácter xeral e, ademais, 
a tecnoloxía médica aínda non é capaz de solucionar 
todos os males.
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AS PINTURAS MURAIS 
DA SALA DE RELIQUIAS E DO 
DEAMBULATORIO DA IGREXA 
DO MOSTEIRO DE MEIRA

A Orde do Císter nace no 1098 cando Roberto, 
abade de Molesmes, Albérico e Esteban Harding, 
xunto a outros 21 monxes abandonan o mosteiro 
de Molesmes cara ao deserto de Cîteaux (antiga 
localidade romana de Cistercium) na Borgoña 
francesa, para fundar un novo mosteiro seguindo a 
regra de San Bieito, fuxindo dos excesos de Cluny. 
(Fig. 1). 12

Fig. 1. Monxes fundadores da Orde Cisterciense.

O abade Roberto foi reclamado por Molesmes, 
obrigándoo a regresar ao mosteiro e deixando como 

1 * Conservador-restaurador de bens culturais. Administrador de 
ESTEO Técnica na Conservación e Restauración S.L.

2 ** Técnico de Turismo do Concello de Meira.

abade a Albérico, seguindo no cargo posteriormente 
o monxe inglés Esteban Harding. De Cîteaux (casa nai 
do císter) saíron 4 filiais: La Ferté, Pontigny, Clairvaux 
e Morimond. E como abade, na creación de Clairvaux 
(Claraval) foi o monxe Bernardo de Fontaine, coñecido 
posteriormente como Bernardo de Claraval. (Fig. 2).

Fig. 2. Fundacións do Císter en Francia. Wikipedia.

José Manuel Rey Aguiño * 
Yoani Jartín Salgado **
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Fig. 3. Orde da fundación do mosteiro de Meira. Clairvaux.

17
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O Mosteiro Cisterciense de Santa María de Meira 
data do século XII e trátase dunha filiación directa do 
mosteiro de Clairvaux (Claraval): a filiación número 
43. O monxe enviado como abade fundador deste 
mosteiro foi Frei Vidal, acompañado polo prior 
Roxelio e once monxes máis, portando os planos xa 
deseñados para crear a Domus Meirae. (Fig. 3).

Coma todos os mosteiros do Císter, acataban a “Carta 
de Caridade e Unanimidade” redactada polo terceiro 
abade de Cîteaux, Esteban Harding. Nela destaca a 
austeridade que debe reinar nos seus mosteiros, así 
como a pobreza, a oración, a caridade, a hospitalidade 
e o traballo manual (Ora et Labora) tal como 
promulgaba tamén San Bieito -referente espiritual da 
orde-.

As filiacións dos mosteiros cistercienses son 
concibidas dende a Casa Nai ou algunha das 4 fillas 
iniciais, de aí que as súas estruturas sexan similares, 
o que nos permite, en certo modo, imaxinar cal 
sería o aspecto orixinal das construcións: igrexas 
con planta de cruz latina, con arcos apuntados e 
bóvedas de canón, orientadas liturxicamente coa 
cabeceira cara ao leste e a fachada ao oeste; uso de 
grandes ventás abucinadas e rosetóns que permitan 
a entrada de luz (Fig. 4); falta de decoración (en caso 
de habela só formas vexetais e/ou xeométricas) no 
interior e exterior, incluídos os tímpanos externos; 
dependencias monásticas arrimadas ao muro sur da 
igrexa como son a sancristía, locutorio, sala abacial, 
biblioteca, refectorio, cociña, claustro e os dormitorios 
dos monxes e os dos legos.

Fig. 4. Imaxe do rosetón desde o interior da igrexa. Foto propia.

No caso de Meira non chegaron todas estas 
construcións aos nosos días. Soamente o fixo a 
grandiosa igrexa de 70 metros de longo e 14 de alto. 
(Fig. 5).
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Fig. 5. Nave central da igrexa. Foto propia.

Coma todos os demais da mesma orde, foi un 
mosteiro moi beneficiado por nobres e reis, 
outorgándolles privilexios, dereitos, bens e capital. 
Por este motivo, as propiedades da abacial meirega 
chegaban ata a Mariña Lucense (San Andrés de 
Boimente en Viveiro; Céltigos, Mazorgan en Ortigueira; 
e en Ribadeo) e Asturias (Santirso de Abres, Goge,...), 
ou incluso á Ribeira Sacra (San Román de Acedre e 
Rosende en Pantón), chegando a ter viñas no Bierzo 
e propiedades en Toro (Zamora). Ademais disto, dous 
mosteiros femininos da mesma orde dependían do 
mosteiro de Meira: o de Ferreira de Pantón e o de 
Santa María de Moreira en Castroverde.

Vendo isto non foi estraño que na Reforma de Castela 
dos Reis Católicos (s. XV-XVI) se elixise Meira como 
emprazamento para un dos 5 Colexios Maiores de 
Estudos. Neste caso o Colexio de Filosofía e Artes.

Este século e o seguinte (s. XVI-XVII) foron os máis 
esplendorosos para o mosteiro meirego antes da súa 
deterioración coa invasión de Napoleón a principios 
do s. XIX e a posterior Lei de Desamortización de 
Mendizábal, provocando a exclaustración e peche do 
cenobio no 1835.

Fe disto dano espléndidas obras conservadas como 
é o caso do edificio do Colexio, hospedaría, portería, 
Claustro dos Cabaleiros, dependencias do abade e 
do prior e aulas, que hoxe en día alberga a Casa do 
Concello e a reitoral (Fig. 6).

Fig. 6. Actual Casa do Concello e Reitoral. S.XVI. Foto propia.

Dentro da igrexa atopamos o sartego da nobre Dona 
María de Bolaño (1543) onde descansa o seu pai D. 
Pedro de Miranda alias o Cruel e home de confianza 
do Mariscal Pardo de Cela, axustizado canda el diante 
da catedral mindoniense. (Fig. 7).

Fig. 7. Sartego de Dona María de Bolaño. S.XVI. Foto propia.

Tamén se conserva a lápida do enterramento de Frei 
Atanasio Cepeda, predicador de Sobrado dos Monxes 
e parente de Santa Tareixa de Xesús (1659). Unha das 
pezas máis destacables é o retablo da “Lactación de 
San Bernardo” (1674-1677). Excepcional obra feita 
en nogueira e restaurada recentemente (2016), que 
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aínda descoñecendo a súa autoría é frecuentemente 
atribuído á escola de Xerónimo de Castro.

Sen dúbida, a xoia da coroa meirega en canto 
ao esplendor e abundancia do s. XVII, é a hoxe 
restaurada Sala das Reliquias construída por detrás da 
capela semicircular que configura o altar maior e que 
pasa desapercibida á vista grazas ao moi discreto e 
estratexicamente camuflado acceso. (Fig. 8).

Fig. 8. Ábsida central. Altar maior. S. XVIII. Foto Pradero.

A esta sala, concibida en orixe como oratorio ou sala 
de custodia, accédese por sendas portas enmarcadas 
e situadas baixo as ventás que dan luz do nacente ao 
altar maior.

O coro de monxes ocupaba os 3 primeiros tramos da 

bóveda da nave central, e no 4º arco estaba a reixa 
de clausura que separaba o acceso público e a zona 
reservada aos monxes. Na parte superior atopábase o 
coro alto de legos, e na inferior o espazo que quedaba 
para o pobo na misa dominical (os 5 últimos tramos 
da bóveda) que estaba realmente escuro e afastado, 
polo que sería practicamente imposible ver esta 
discreta entrada camuflada na decoración do retablo 
da Asunción do s. XVIII.

O acceso é a modo de pequeno deambulatorio 
que desemboca nunha estancia rectangular. As 
pinturas que atopamos nesta parede de entrada 
xa nos permiten intuír que estamos a entrar nun 
lugar especial e, pola decoración que o enriquece, 
certamente singular e importante. (Fig. 9).

Fig. 9. Deambulatorio de entrada á Sala de Reliquias. Foto Pradero

Unha sala chea de imaxes de santos e Papas 
representadas en 25 casetóns repartidos entre o muro 
leste (13 imaxes) e o oeste (12 imaxes). (Fig. 10).
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Fig. 10. Muro leste da Sala de Reliquias. Foto propia.

As representacións non son aleatorias, posto que 
observando as cartelas cos seus nomes (que grazas 
á recente restauración podemos ver) revélannos 
4 Papas enmarcando as catro esquinas da sala, 
os cales tiveron gran relación coa orde do Císter: 
Gregorio, Adriano 4, Benito (Abade de Fontfroide 
e papa en 1334) e Eugenio 3 (monxe cisterciense 
chamado Bernardo que foi abade de Tre-Fontane e 
posteriormente Papa co nome de Eugenio III en 1145). 
(Fig. 11).

Fig. 11. Papa Eugenio III. Muro oeste. Foto Pradero.

Todas as imaxes miran cara ao centro do muro oeste, 
onde aparece un volume abovedado con casetóns, 
onde se supón que se situaba o armario relicario e que 
custodiaba as sagradas reliquias do mosteiro (de san 
Atanasio mártir, de san Blas, de san Leodegario, de 
san Pedro Regalado, de san Roque, de santa Úrsula, 
de san Víctor, de san Magno, de san Teodoro, de san 
Xulián) como se citan no Tombo de Meira que estaban 
no sagrario. (Fig. 12).
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Fig. 12. Arco do Oratorio no muro oeste. Foto Pradero.

Na parte alta deste arco atópanse as imaxes de san 
Bieito á esquerda e san Bernardo á dereita, como é 
habitual nas representacións cistercienses. Neste 
caso comparten a zona alta da sala ao igual que os 
Papas. (Fig. 13).

Fig. 13. S. Bieito e S.Bernardo. Muro oeste. Foto Pradero.

Xusto debaixo dos pontífices deste mesmo muro 
oeste e de forma simétrica, atopamos a imaxe de san 
Roberto á esquerda e san Stephan á dereita. Estes 
dous santos e abades do Císter son os fundadores 
da orde: Roberto de Molesmes e o inglés Esteban 
Harding. (Fig. 14).

Fig. 14. S. Roberto e S.Esteban, fundadores da Orde Cisterciense. 
Muro oeste. Foto Pradero.

Na parte inferior do mesmo muro, do lado dereito, 
situado baixo unha pía, unha imaxe un pouco diferente 
ás demais representa a san Vidal, que consideramos 
que pode ser o abade fundador de Meira, pola 
situación inferior aos anteriormente citados e polos 
atributos que porta. Así mesmo está acompañado na 
parte inferior por abades de outros mosteiros da orde 
como é san Martín de Valparaíso. (Fig. 15).
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Fig. 15. S. Vidal. Muro oeste. Foto Pradero.

No muro contrario, destacamos dúas imaxes na parte 
media do muro que representan a san Froilán e a san 
Atilano. Estes dous monxes foron eremitas na ladeira 
berciana dos Ancares e posteriormente nomeados 
bispos: san Froilán bispo de León e san Atilano bispo 
de Zamora. Ámbolos dous se representan xuntos e 
con aparencia moi semellante no retablo da Virxe das 
Dores desta mesma igrexa de Meira. (Fig. 16).

Fig. 16. S. Froilán e S. Atilano. Muro leste. Foto Pradero.

A parte central inferior desta parede presídea san 
Alano; aínda que a día de hoxe o “S” de santo vese 
mutilado, é fácil deducilo. Este monxe era considerado 
como un gran estudoso e doutor na orde do Císter e 
a súa representación vai vencellada á existencia do 
Colexio Maior de Filosofía.

O teito abovedado representa a bóveda celestial coa 
presenza do sol, a lúa, estrelas e flores. Na parte 
superior dos muros norte e sur preséntanse sendas 
cartelas enmarcadas por anxos que, ao igual que nas 
pinturas de entrada e saída do deambulatorio (Fig. 
17), expresan un texto en latín que di: “realmente 
Deus está neste lugar”, no muro norte (Fig. 18) e “non 
é isto outra cousa senón a porta do ceo”, no muro sur. 
(Fig. 19).
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Fig. 17. Deambulatorio de saída da Sala de Reliquias. Foto Pradero. Fig. 18. Inscrición no muro norte. Foto Pradero.

Fig. 20. Imaxe do muro oeste e deambulatorio de entrada 
antes e despois da restauración. Foto propia.
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Fig. 19. Inscrición no muro sur. Foto propia.

O traballo de recuperación e restauración desta xoia 
pictórica e arquitectónica de principios do s. XVII 
foi unha nova obra de arte, posto que o estado de 
conservación era lamentable debido ao mal uso e 
a humidade maiormente. Por iso, detallaremos as 
labores de recuperación levadas a cabo, posto que 
merece especial atención pola calidade e dificultade 
do traballo realizado e porque a día de hoxe podemos 
contemplar e estudar esta obra dunha maneira máis 
completa grazas á información obtida coa restauración 
e recuperación das imaxes representadas. (Fig. 20). 
Un traballo sen dúbida delicado e minucioso que nos 
aporta unha nova perspectiva sobre esta sala e o 
conxunto monástico en xeral.

INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN E 
RESTAURACIÓN DAS PINTURAS MURAIS DA 
SALA DE RELIQUIAS E DO DEAMBULATORIO DA 
IGREXA DO MOSTEIRO DE MEIRA.

A Sala de Reliquias, co programa exhibido nela e 
formado por santos e papas vencellados á Orde do 
Císter, acompañados polo Beato Alano e presididos 
por san Bernardo e san Benito baixo un teito estrelas, 
flores e querubíns, pasou ao esquecemento e 
mesmo era descoñecida polo estudosos deste tipo 
de patrimonio ata hai pouco tempo. A programación 
e composición do conxunto orbita cara un expositor 
de reliquias situado no fondo da edícula e que 
desapareceu hai tempo. É ineludible reivindicar a súa 
atención pola súa singularidade, pola transcendencia 
da súa propia dimensión artística e polo cambio que 
provoca na lectura histórica do acontecido no século 
XVII cando se proxectou este novo elemento inserido 
nunha arquitectónica tan definida e axustada como 
é unha igrexa de estilo borgoñón e nunha ábsida 
semicircular como é a do caso.

O estado de conservación das pinturas murais 
non era o axeitado, polo que se promoveu unha 
actuación encamiñada á súa recuperación material 
e á restitución pública dun espazo que pasara a ser 
exclusivamente unha sancristía por unha cuestión 
práctica. Á hora de proxectar a intervención primou o 
enfoque cara a conservación preventiva entendéndoa 
como unha estratexia de conservación do patrimonio 
que se basea nun método de traballo sistemático para 
identificar, avaliar, detectar e controlar os factores de 
risco de alteración dos bens coa finalidade de eliminar 
ou minimizar ditos riscos actuando sobre a orixe dos 
problemas. Xeralmente estes factores e axentes de 
deterioración son externos polo que actuando sobre 
eles evítanse drásticos e incluso inútiles tratamentos 
sobre os bens e a súa deterioración e perda. Nesta 
estratexia de conservación preventiva conflúen 
obxectivos a ter en conta como son a sostibilidade, 
a optimización de recursos presentes e futuros, a 
necesidade e facilidade de aplicación dunha política de 
mantemento...

Por outra parte, as pinturas murais forman parte 
integrante dos edificios ou estruturas arquitectónicas. 
A súa conservación sempre debe considerarse 
comprendida na do soporte material do conxunto 
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arquitectónico ao que pertencen e no seu entorno. 
Calquera intervención que se execute no monumento 
debe ter en consideración as características 
especiais das pinturas murais co fin de preservalas. 
Por esta razón, antes de executar a intervención 
de conservación e restauración das pinturas 
murais, procedeuse á conservación preventiva coa 
planificación e execución dos traballos de reparación 
e mellora no Deambulatorio e Sala de Reliquias 
anteriormente mencionado, tamén realizados por 
ESTEO Técnica na Conservación e Restauración S.L.

Estado de conservación e causas de deterioración.

A Sala de Reliquias é unha edificación arrimada á 
ábsida orixinal. (Fig. 21).

Fig. 21. Fotografía da ábsida e da Sala de Reliquias, realizada antes 
de 1913.

Os pasos de ingreso e saída á ela son uns corredores 
curvilíneos porticados ideados para conectar a Sala 
coa capela maior da igrexa pola que se accede e coa 
que se conforma unha sorte de deambulatorio.

O soporte pétreo, granito na edícula, granito e xisto 
en muros e bóvedas e pedra calcaria nos plementos 
da bóveda principal, non amosa unha patoloxía 
salientable que comprometa a súa estabilidade. 
Non se apreciaron problemas estruturais nin danos 
preocupantes motivados por movementos ou 
asentamentos da estrutura arquitectónica, aínda que 
si era salientable a presenza de fendas nas arestas 
interiores das esquinas da Sala, que polo exterior 
estaban rexuntadas con morteiro de cemento. Isto 
obedecía á maior plasticidade dos muros elaborados 
con xisto fronte á menor compresibilidade da 
estrutura elaborada con granito e á presenza de 
empuxes nesta última. Tamén se observaron gretas 
con desprendemento do revestimento localizadas nos 
pasos de ingreso e saída e que se corresponden á 
unión da nova edificación coa fábrica borgoñona.

O estado de conservación da Sala de Reliquias e o 
Deambulatorio era consecuencia, entre outros, do 
paulatino paso do tempo, a falta de mantemento, a alta 
humidade e o desgaste asociado ao seu uso. A todos 
este factores habituais habería que engadir os efectos 
que sobre eles exerceron o mantemento e os cambios 
arquitectónicos: sollados externos e internos, recollidas 
de pluviais, cambios funcionais das carpinterías...

Era apreciable a deterioración dos morteiros e 
do soporte pétreo da estrutura da bóveda e da 
plementería, sobre todo no tramo situado sobre 
o muro oeste e que se corresponde á vertical 
onde se sitúa a canle de evacuación das augas 
pluviais do faldrón do mesmo lado da cuberta. A 
continua infiltración de auga pluvial a través deses 
elementos arquitectónicos, acontecida ata hai unha 
décadas, debilitou os morteiros extremadamente e 
seguramente provocou a migración dos sales propios 
do soporte pétreo e os de aporte externo, pola cara 
interna do volume interior da Sala de Reliquias. Polo 
mesmo motivo se detectara a presenza de algas 
verdes clorococales nas partes baixas sobre os 
morteiros e a pedra.
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Fig. 22. Representación do beato Alano con antigas catas de 
limpeza (franxas verticais)               

A deterioración das pinturas viña moi directamente 
influenciada pola acción pasada da humidade 
de contacto, ascensión capilar e infiltración. A 
consecuencia máis importante era o fenómeno de 
cristalización de sales nas capas de enlucido e no 
estrato pictórico. Estes problemas dábanse nas partes 
inferiores dos paramentos do volume principal sendo 
mais acusado no muro de orientación Oeste e no 
paso de saída. A afectación evidenciábase tanto nos 
perpiaños coma nos casetóns coas representacións 
pictóricas. (Figs. 22 e 23).

Fig. 23. Representación do beato Alano despois da súa restauración. 
.

A cristalización baixo a superficie, pola continua 
migración de auga no soporte murario en función dos 
parámetros higrotérmicos do ambiente, evidenciábase 
moi ben na esquina superior esquerda do paso de 
saída. Este fenómeno ten como consecuencia máis 
grave que, co proceso da cristalización que se da nos 
poros da pedra e do morteiro coa formación de cristais 
de sales, estes exercen unha presión sobre as paredes 
dos mesmos. Dado que a evaporación se acentúa en 
superficie, cando a presión é excesiva provoca a perda 
de morteiro por romper a súa cohesión e con el a 
parte correspondente da superficie pictórica.

Estes sales eran maioritariamente nitrato de calcio ou 
nitrocalcita dunha orixe indeterminada e que podería 
ser variada: excrementos de animais, formación de 
abonos, derrames de nitrato de calcio elaborado ou 
acumulado como produto intermedio para a obtención 
de nitrato potásico, elemento básico na obtención 
de pólvora negra. Non hai que esquecer que tropas 
francesas, durante a ocupación de principios do s. XIX, 
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estiveron no mosteiro e tiveron unha polvoreira preto 
da Sala de Reliquias.

As perdas importantes de soporte pictórico déranse 
nas escenas do muro occidental e nos «tímpanos» 
dos muros orientados cara ao Norte e ao Sur, 
provocados polo efecto da humidade ao disgregar o 
aglomerante do morteiro provocando a súa febleza 
e/ou perda de adhesión ao soporte murario. Esta 
deterioración implicou a separación dos estratos de 
morteiro perdendo a adhesión ao soporte pétreo e 
a incapacidade de acompañar á estrutura pétrea nos 
seus cambios dimensionais.

Por outra parte, na superficie apreciábanse numerosas 
abrasións e desgastes que afectan ás capas de 
enlucido, en maior abundancia no paramento oeste 
e nos panos curvos dos pasos de ingreso e saída da 
Sala. Neste últimos, pola súa tipoloxía e distribución, 
pódese estimar que puideron orixinarse pola rozadura 

das persoas ou das cousas por elas portadas 
durante o paso e, máis recentemente, polo apoio de 
elementos cotiás no paso de saída xa que deixou de 
ser empregado como tal.

Unha das importantes alteracións do conxunto 
pictórico supoñía a incapacidade de observar o 
cromatismo das pinturas. A alteración, que afectaba 
dun xeito desigual, derivaba fundamentalmente 
dos depósitos calcarios resultantes da cristalización 
dos sales de nitrato de calcio, pero tamén da 
colonización biolóxica, da presenza de restos de 
xeso, dos depósitos de po e sucidade acumulados 
e parcialmente absorbidos polos estratos pictóricos 
debido á súa natureza porosa, e do efecto do fume 
das velas e lámpadas empregadas no pasado na 
iluminación. A película pictórica dos casetóns era a 
que acusaba as maiores perdas e deterioracións nos 
morteiros, e os velos brancos de sales máis opacos. 
(Véxase a figura 22).

Fig. 24. Sección transversal, leste-oeste, da Sala de Reliquias.
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A orixe do problema.

As pinturas murais están indisolublemente 
vencelladas ao soporte murario que as sustenta; isto 
implica que a correcta conservación das mesmas 
condicionase inequivocamente a boa conservación 
e mantemento da estrutura arquitectónica. Por outra 
parte, a configuración e o marco arquitectónico 
experimentaron unha serie de cambios dende o 
século XVI ata a actualidade (Fig. 24):

Orixinalmente o perímetro exterior era de terra. 
Carecía de recollida de pluviais. O pavimento interior, 
moi probablemente, era de tarima de madeira sobre 
vigas e pontóns de castiñeiro. A cuberta, a pesar 
da ausencia de evidencias que o corroboren, é 
moi probable que fose a 3 augas e polo tanto sen a 
problemática canle de evacuación sobre o faldrón 
do lado oeste. As tres fiestras eran practicables. A 
dilución e difusión da humidade propia do subsolo e a 
pluvial era equilibrada, tanto dentro como fora da Sala. 
(Véxase a figura 21).

Nun momento indeterminado reformouse a cuberta 
para pasala de 4 a 3 augas, «liberando» a parte 
decorativa da ábsida do cumio que forman os faldróns 
que caen cara os lados da igrexa. A incorporación dese 
novo faldrón implicou a necesidade de executar unha 
canle que circundase a planta da ábsida e evacuase a 
auga dese faldrón. O desenrolo curvilíneo desa canle, 
executada con lámina de chumbo, derivou na aparición 
de fendas pola fatiga do material ao forzalo a adaptar á 
curva sen que quedasen sen pregues no lado da canle 
que limita coa ábsida.

Posteriormente procedeuse á colocación da recollida 
de augas pluviais nas cubertas de toda a igrexa. As 
baixantes desaugan directamente sobre a vertical 
meténdose directamente ao subsolo onde existe 
separación entre os paramentos e as lousas do 
sollado. Esta separación en moitos lugares era de 
entre 5 e 15 mm. Esta solución, acometida nunha 
intervención de 1988 (“Intervención na entorna da 
igrexa de Santa María de Meira”, Santiago Catalá Tobía, 
xullo 1988) ou nunha de 1996 (“Restauración da igrexa 
de Santa María de Meira”, Santiago Catalá Tobía, xuño 
1996), focalizaba nas esquinas da Sala o verquido da 
auga recollida en toda a cuberta.

No ano 1996 procedeuse á colocación do pavimento 
da Sala. A instalación da solución construtiva do 
chan consistiu na colocación dunha tarima maciza de 
carballo sobre restreles fixados en soleira de formigón 
e baixo lámina de polietileno. Esta solución construtiva 
ten un pretendido carácter impermeable. Foi unha 
intervención proxectada con boa intención pero con 
contraproducentes resultados para as pinturas murais. 
A confluencia desta actuación coa do sollado exterior, 
de granito e lousa, fixo que a humidade do subsolo 
focalizase a súa saída a través dos muros da Sala 
quedando estes permanentemente cunha alta carga 
de humidade.

Por todos estes condicionantes e pola deterioración 
que presentaban as pinturas, derivado dunha 
elevada humidade do soporte, determinouse que era 
necesaria unha planificación para eliminar, ou cando 
menos minorar ata o máximo posible, a influencia da 
humidade derivada dos mesmos e a interacción cos 
procesos de conservación e restauración e que os 
mesmos non estiven contraindicados. Os procesos 
necesarios para a execución da intervención de 
conservación e restauración, no sentido da eficacia 
da mesma e sobre todo da garantía e adecuación dos 
resultados obtidos, precisaban do concurso dunhas 
condicións de estabilidade para o cal é necesario 
anular ou neutralizar os factores que incidían 
activamente no proceso de deterioración.

As pinturas do pano oeste eran as que manifestaban o 
peor estado de conservación pola maior incidencia da 
humidade debido aos defectos de impermeabilización 
e á falta dun mantemento adecuado da canle de 
evacuación da auga do faldrón da cuberta cara 
a ábsida. Isto motivou que fosen intervidas de 
urxencia co fin de asegurar a estabilidade dos 
enlucidos que, pola dilatación extrema, derivou na 
formación de importantes bolsas e, na maioría delas, 
no desprendemento da parte central da mesma 
quedando finalmente unha especie de cráter. A 
solución a este problema foi o recheo do oco creado 
cun morteiro de cal e area.

Máis recentemente, as solucións construtivas 
adoptadas na instalación do pavimento, que nesta 
intervención foi demolido, supuxo que a humidade, a 
natural e a accidental, presente no subsolo se topaba 
cunha barreira impermeable que provoca a migración 
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cara ás zoas permeables máis inmediatas: os muros 
sobre os que están as pinturas murais. Esta solución 
construtiva, xunto coa urbanización exterior, creaba 
unha acumulación constante de humidade a modo de 
bolsa baixo a Sala e a consecuente ralentización dos 
procesos de difusión do vapor de auga. Este defecto 
acrecentaba a persistencia da humidade nos muros 
que de por si xa estaban expostos a aportes externos. 
Ao teren os muros unha permeabilidade maior que 
os pavimentos cos que se encontraba, a presenza 
de humidade de ascensión capilar é constante e os 
efectos da migración da mesma eran patentes tanto 
nos perpiaños como nos casetóns, presentándose 
nestes últimos a deterioración máis importante ao ser 
máis vulnerable o soporte de morteiro que o de pedra. 
A presenza de algas na parte baixa dos paramentos 
leste e oeste, especialmente neste último, 
testemuñan unha presenza constante de humidade 
no soporte.

Efectuouse unha análise do contido de humidade 
dos muros mediante o testeo e posterior procesado 
das lecturas efectuadas en 120 puntos de medición 
para confirmar as hipóteses iniciais sobre a orixe 
do problema. Dos datos obtidos deduciuse como 
conclusión a existencia dunha fonte de humidade 
ascensional por case que todo o perímetro da 
edificación. A existencia dunha maior humidade no 
paramento oeste aventuraba a probable entrada de 
auga pola canle de recollida de pluviais do faldrón que 
vai cara a ábsida. Púidose comprobar in situ que isto 
sucedía pola deterioración da lámina de chumbo con 
que se impermeabilizou.

Por iso estimouse que sería lóxico, primeiramente, 
proceder a desmontar o actual pavimento e á 
instalación da nova solución construtiva, xa que deste 
xeito se eliminaría o factor ao cal se lle pode atribuír 
maiormente ser a causa de que os muros presenten 
un exceso de humidade. As outras actuacións polo 
exterior, á parte da adecuada impermeabilización da 
canle de recollida de pluviais do faldrón do oeste, 
redundan na seguridade das pinturas murais e 
atenden ao carácter prioritario das intervención sobre 
os axentes de deterioración para así poder garantir a 
súa perduración.

Por estas razóns, promoveuse a elaboración dun 
proxecto para materializar unha proposta encamiñada 

a minorar o lesivo fluxo de humidade que, por unha 
desacertada solución construtiva adoptada no 
pavimento, migraba polos paramentos e danaba 
gravemente as pinturas murais. Determinouse que 
era necesaria unha mellora da ventilación da Sala 
polo que se estimou dotala dun pavimento técnico 
permeable ao vapor de auga, ao seren as xuntas 
pasantes e sen selar, e cunha cámara inferior aireada 
a través de 3 rexistros de ventilación que permitisen 
a comunicación co exterior, posibilitando a renovación 
do ar e a dilución da humidade do subsolo da Sala de 
Reliquias. Esta  actuación estendeuse polos pasos de 
entrada e saída ata o encontro coa planta orixinal da 
ábsida. (Fig. 25).

Fig. 25. Instalación do novo pavimento con soportes regulables en 
cámara ventilada.

Por outra parte, estimouse necesaria a recuperación 
e melloras das prestacións da solución construtiva 
orixinal dos paramentos revocándoos polo exterior, 
mellorando o aspecto e as características das 
superficies dos muros ao dotalos de impermeabilidade 
a auga e permeabilidade ao vapor de auga. Deste 
xeito, pretendeuse reducir ao mínimo a posibilidade 
e a cantidade de auga de choiva que pode ingresar 
nos muros e, polo tanto, migrar cara ao interior e así 
producir as temibles e lesivas cristalización de sales 
nas superficies das pinturas murais. Aproveitouse 
a intervención arquitectónica para canalizar 
directamente as baixantes da recollida de pluviais á 
canle que percorre perimetralmente o templo baixo o 
sollado exterior. (Fig. 26).
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Fig. 26. Sala de Reliquias tras a intervención de reparación e mellora 
da súa arquitectura.

Os resultados.

Despois de efectuar a intervención de reparación e 
mellora arquitectónica e antes de iniciar a intervención 
de conservación e restauración das pinturas, 
constatábase a baixada dos valores de humidade 
relativa. A maior baixada deuse na cota inferior e 
máis preto á cimentación, cun descenso puntual 
máximo do 56,5% e sendo a media porcentual 
nesa liña de 33,88%. Sen dúbida, a demolición do 
sollado impermeable e a instalación da nova solución 
construtiva contribuíra decisivamente ao desecado 
dos muros e a que a humidade do subsolo diminuíse. 
A humidade mitigaríase parcialmente polos rexistros 
de ventilación con saída ao exterior e se difundiría no 
ambiente interior da Sala equilibrándose co ambiente 
da igrexa a través da fiestra do muro Norte e a da 
edícula.

Altura da toma de lectura respecto a cota 0 do pavimento a 20 cm a 120 cm a 200 cm

Media da humidade do soporte ANTES da intervención na arquitectura 1,83% 1,34% 0,95%

Media da humidade do soporte DESPOIS da intervención na 
arquitectura 1,21% 1,11% 0,74%

BAIXADA -33,88% -17,16% -22,11%

Intervención de conservación e restauración das 
pinturas murais.

Unha vez realizada a conservación preventiva, o 
obxectivo da actuación pasou a ser a conservación 
curativa e a restauración das pinturas murais da Sala 
de Reliquias e do Deambulatorio.

A conservación, que comprende a conservación 
preventiva, xa comentada, e a conservación curativa, 
debía respectar o significado e as propiedades físicas 
do ben cultural en cuestión. A intervención curativa 
debía deter os procesos daniños presentes e reforzar 
a estrutura do ben. Estas accións se acometen cando 
os bens se atopan nun estado de fraxilidade notable e/
ou se deterioran a un ritmo considerable.

A restauración tivo por obxectivo mellorar a 
interpretación da forma e o contido das pinturas 
murais, sempre e cando se respectase a obra orixinal 
e a súa historia. A reintegración estética contribúe a 
diminuír a percepción visual da deterioración e debe 
levarse a cabo prioritariamente en materiais que 
no sexan orixinais. A actuación sobre os materiais 
orixinais se limitou exclusivamente ás zonas que 
resultasen turbadoras e na mínima intensidade 
precisa. A reintegración e as reconstrucións 
realizáronse de tal xeito que fosen discernibles do 
orixinal. (Figs. 27 e 28).



Boletín do Museo do Castro de Viladonga138

Figs. 27 e 28. Paramento leste antes e despois da intervención.

Todas as intervencións, tales como a consolidación, 
a limpeza, a reintegración..., axustáronse a un criterio 
de mínimos a fin de evitar calquera menoscabo na 
autenticidade dos elementos materiais e pictóricos. 
Documentáronse graficamente as testemuñas da 
historia da obra, as evidencias das catas de sondaxe 
na procura de capas subxacentes e as probas de 
eliminación das capas superpostas.

Na elección dos métodos e materiais empregados 
na conservación e restauración das pinturas murais 
tívose en conta a posibilidade de que nun futuro se 
apliquen tratamentos distintos. O uso de novos 
materiais e métodos debe basearse nun conxunto de 
datos científicos suficientemente amplo e variado, así 
como no posible resultado de probas realizadas tanto 
en laboratorio como na obra. Débese ter en conta que 

non se coñecen os efectos potencialmente daniños 
que os materiais e métodos novos poden producir 
nas pinturas murais a longo prazo. En consecuencia, 
promoveuse o uso de materiais tradicionais, sempre 
que estes sexan compatibles cos compoñentes das 
pinturas e da estrutura de soporte.

A intervención sobre as pinturas murais consistiu 
principalmente en:

• Eliminación de po, sucidade e de eflorescencias 
salinas con brochas suaves e co auxilio de aspiración, 
exclusivamente para recoller os restos soltos, con 
sumo coidado nas zonas nas que o estrato pictórico 
se atopaba levantado ou disgregado.

• Consolidación de substrato disgregado. 
Inicialmente prevírase o emprego dun consolidante 
de natureza calcaria afín ao orixinal, a auga de cal, 
pero esta só se empregou nos morteiros de cal. Os 
outro substratos (pedra calcaria e pedra granítica) 
presentaban unha maior intensidade da deterioración. 
O granito tiña unha película superficial que ocasionaba 
unha diminución da permeabilidade que derivaba 
na escamación e a exfoliación de partes. A pedra 
calcaria presentaba unha exfoliación en grao extremo 
polo empuxe mecánico dos sales. Onde foi preciso, 
procedeuse ao microestucado como método de 
suxeición e aseguramento.

Para a cohesión do soporte, confiouse na aplicación 
de produtos nanométricos. Fixéronse probas con 
Calosil, Nanoestel e Nanorestore e, do estudo dos 
resultados obtidos, dos resultados obtidos, das 
prestacións intrínsecas de cada produto, dos métodos 
de aplicación e das limitacións impostas polo soporte 
e o marco arquitectónico, escolleuse como idóneo 
o Nanorestore. Este destaca por constituírse por cal 
nanofásica en dispersión de alcol isopropílico, co cal 
garántese unha óptima penetración nos materiais 
porosos por succión capilar ademais de que o nitrato 
de calcio é altamente soluble nese disolvente. A 
consolidación, onde houbese estrato pictórico, foi 
precedida da fixación e limpeza previas.

Atendendo as indicación da ficha técnica procedeuse á 
aplicación sucesiva de Nanorestore en concentracións 
que ían dende o 7,40% ata o 32,50% en alcol 
isopropílico desnaturalizado.
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Preparáronse 5 concentracións distintas, que 
se aplicaron de menor a maior porcentaxe ata a 
saturación do soporte. Empregouse para a aplicación 
unha pistola aerográfica HVLP para así exercer a 
mínima presión sobre as escamas e partículas sen 
cohesión e acadar unha alta transferencia e pouca 
dispersión e perda de produto.

• Fixación e preconsolidación dos fragmentos 
con perigo de desprendemento. Como medida 
preventiva e protectora, estimando a previsible 
incompatibilidade do estrato pictórico cos adhesivos 
naturais hidrosolubles, realizouse a fixación provisional 
con resina acrílica para evitar a perda de pezas e 
fragmentos durante o tratamento de restauración 
e que finalizou coa suxeición definitiva destes. En 
función do tamaño, peso das pezas ou zonas a 
suxeitar e influencia da gravidade, empregáronse unha 
das seguintes opcións:

As zonas non adheridas e con bordos abertos ou os 
fragmentos soltos de certa entidade polo volume 
ou peso, protexéronse con gasas de algodón 
adheridas con resina acrílica, Paraloid B 72, en alta 
concentración, para evitar no posible a penetración 
da resina nos poros da zona a suxeitar, para así poder 
eliminala con máis facilidade.

Os fragmentos e pezas pequenos e medianos 
suxeitáronse provisionalmente con papel xaponés no 
canto de gasas téxtiles.

Inicialmente valorouse a posibilidade de empregar un 
adhesivo natural como a cola de coello ou a colletta, 
coas debidas reservas pola posible inestabilidade do 
estrato pictórico fronte a un adhesivo acuoso. Nesta 
fase desbotouse esta opción, aínda que despois 
comprobouse a súa validez e vantaxes e de feito 
empregouse no arranxo das antigas restauracións.

• Consolidación e recheo de abulsados e recheo 
das grandes perdas de soporte. As zonas con 
abulsamentos e perdas de adhesión correspóndense 
principalmente cos «tímpanos» e os tramos curvos 
exteriores dos pasos de ingreso e saída, sobre todo 
pola confluencia, nun mesmo plano, da fábrica 
da ábsida e o da nova edificación. Os casetóns 
tamén presentaban algún abulsamento pero, 
porcentualmente, en relación a superficie total, 

representaban unha menor cantidade e eran de menor 
entidade.

Na elección do morteiro de inxección e de recheo 
considerouse como adecuado o morteiro PLM-A. 
Trátase dun morteiro de cales hidráulicas naturais 
con sílice micronizada como árido. Dada a pouca 
extensión e a verticalidade da totalidade dos morteiros 
(exceptuando o das xuntas da bóveda), a elevada 
consistencia do morteiro e a case ausencia de gretas 
nas representacións dos casetóns, a necesidade de 
apuntalamento foi case anecdótica.

Para proceder ao recheo dos ocos aproveitáronse as 
gretas e roturas existentes e, onde non as houbese, 
procedeuse a practicar mínimos orificios de xeito 
que permitiran introducir a cánula da xiringa e poder 
inxectar o morteiro.

A corrección da forma e da posición valorouse antes 
do inicio da operación e estivo condicionada a que 
a mesma non ocasionase danos significativos nin 
tensións innecesarias no morteiro.

• Tratamento de pezas descolgadas. Unha 
das pezas graníticas que conforman a estrutura 
abovedada, pola súa deformación, provocou un 
descolgue duns 3 cm. Esta peza, na liña recta superior 
no que se corresponde co primeiro tramo de casetóns 
preto do paramento Sur, insírese cos cantos en cuña 
entre as pezas que conforman os arcos da bóveda. 
Para recolocala foi preciso o esteado e o empuxe 
cun gato hidráulico para o cal aproveitouse a estada 
e protexeuse a peza cunha sección de madeira 
sobre a que se dispuxo unha almofada de escuma 
de polietileno. A xunta creada experimentou un 
aumento considerable respecto da concepción orixinal 
da estrutura aboveda antes de deformarse. Para 
compensalo, procedeuse a aplicar morteiro de Cal 
Hidráulica Natural NHL e a retacar o espazo existente 
con seccións de lousa adecuadas ao espazo a encher. 
O carácter laminar deste material permite a gradación 
fácil do grosor para así, finalmente, poder introducir a 
última peza creando a suficiente presión para asegurar 
a peza no seu sitio con total seguridade. As xuntas 
resultantes tratáronse ao igual que as restantes.

• Eliminación de cravos, morteiros novos e outros 
elementos alleos. Por toda a superficie existían 
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diversos elementos alleos (salpicaduras de pinturas, 
concrecións accidentais de morteiro...), grampas para 
a suxeición de condutores eléctricos, tacos de plástico 
e de madeira para a fixación de diversos elementos, 
cravos...

Elimináronse os morteiros modernos non tanto polo 
seu estado senón por exceder o nivel da superficie 
pictórica, porque se aplicaron para encher ocos 
creados na separación dos morteiros orixinais do 
soporte. Realizouse a retirada salvagardando o 
soporte pétreo orixinal, utilizando pequenos ciceis 
percutidos con martelos e microtorno. Basicamente 
empregáronse métodos mecánicos de diversa índole, 
tendo especial coidado cos soportes e estratos 
pictóricos orixinais.

Inserido no muro exterior do paso de ingreso, 
situábase un urinario que posiblemente se executou 
cando a igrexa se convertera en parroquial, porque 
daquela sería cando se empezou a empregar a Sala 
de Reliquias a modo de sancristía xa que a existente 
ata entón desaparecera coa ruína do mosteiro. Co 
consenso dos servizos técnicos da Dirección Xeral do 
Patrimonio Cultural decidiuse documentar e suprimir 
dito elemento e recuperar o pano pictórico orixinal.

• Eliminación de concrecións e eflorescencias 
salinas, depósitos calcarios e outros elementos 
alleos. Limpeza da superficie pictórica. A súa 
finalidade era acadar a domesticidade orixinal e 
recuperar a unidade estética do conxunto, desvirtuada 
pola acumulación de sales, deterioración, po e lixo, 
que danaron á película pictórica orixinal ou ben se 
superpuxeron a ela impedindo a súa contemplación. 
Empregáronse varios métodos. (Fig. 29).

Fig. 29. Na franxa horizontal central, proba de limpeza.

Tendeuse ao emprego do produto e método máis 
inocuo para a obra, partindo da premisa de que nunca 
se deben alterar as características dos materiais que a 
compoñen. Por iso intentouse reducir ao máximo os 
métodos húmidos e os que se basean en disolventes 
e produtos químicos, xa que poden presentar 
problemas: movemento de sales, dificultade de 
secado, difícil eliminación dos residuos...

Tras a realización das oportunas probas de viabilidade, 
determinouse que o método que permitía delimitar 
con precisión onde se aplican e a gradación da 
intensidade da acción, era a limpeza mecánica con 
gomas e lapis de febra de vidro. Segundo o resultado 
obtido en seco e de xeito puntual, en ocasións a 
humectación da zona mediante pulverización de auga 
e alcol en proporción 1:1, permitía abrandar algo as 
capas e progresar onde a capa de concreción era máis 
densa ou dura. Posteriormente utilizáronse esponxas 
wishab, cepillos, brochas suaves ou bisturí para 
eliminar os restos non desexados. De xeito puntual 
foi preciso empregar emplasto de algodón para 
potenciar a acción disolvente e posibilitar aínda máis o 
amolecemento da concreción. (Fig. 30).

Fig. 30. Testemuña da capa de concrecións calcarias, de sales 
principalmente, eliminada e da capa subxacente.
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Os velos brancos dos sales sobre a superficie 
pictórica, pola súa lisura e a consistencia, foron 
retirados maioritariamente con lapis de febra de 
vidro e gomas de borrar mediante acción manual e 
a mecanizada, mediante a colocación nun cabezal 
rotatorio de accionamento eléctrico.

Nas zonas de pedra á vista aplicouse a limpeza en 
húmido descrita anteriormente non sen antes fregar, 
de ser posible, con cepillos de sedas algo duras 
para retirar a maior parte dos restos en seco para así 
minimizar a humectación.

• Eliminación de sales solubles. As análises 
efectuadas para a determinación dos sales existentes, 
deron como resultado, por dúas veces e en mostras 
diferenciadas, que os existentes eran de nitrato de 
calcio ou nitrocalcita, Ca(N03)2·4H20. A súa presenza 
constatouse tanto na parte baixa do paramento leste 
(no morteiro de cal) como na bóveda (na pedra calcaria 
da plementería).

Unha vez eliminado o velo abrancazado, orixinado 
polo proceso de carbonatación do precipitado do sal, 
non se apreciaron modificacións cromáticas debidas 
á alteración da natureza dos pigmentos nin tampouco 
pola acción indirecta causada pola higroscopicidade 
dos sales, ao crear micro-ambientes húmidos en 
contacto coas capas pictóricas.

As formas de alteración máis comúns ocasionadas 
polos sales son a formación de eflorescencias e 
subeflorescencias. O proceso de formación dunhas 
ou outras depende do mecanismo de saturación 
da solución e este pode deberse á evaporación 
(condicionado pola taxa de difusión de vapor de auga 
a través do material xa seco cara o exterior e pola 
taxa de aporte de solución a través da te de porosa 
bañada cara a fronte de evaporación) ou ben deberse 
ao descenso de temperaturas.

No caso das pinturas da Sala de Reliquias dáse o 
primeiro caso primordialmente, xa que a consecuencia 
do proceso de evaporación neste caso é a formación 
de eflorescencias. Isto prodúcese porque a velocidade 
de difusión do vapor é menor que a de migración da 
solución salina e polo tanto chega á superficie externa 
onde se evapora e cristalizan os sales. Fórmanse 
neste caso as eflorescencias. O mecanismo de 

activación por descenso de temperatura dáse en 
menor medida e a súa consecuencia é a formación 
de subeflorescencias. A solución contida no sistema 
poroso non se move e polo tanto os sales cristalizarían 
no interior do morteiro onde a temperatura descende 
o suficiente como para saturar a solución. Este tipo 
é moi perigoso e é o causante das perdas do estrato 
pictórico.

Durante a intervención, constatouse a baixada 
continua dos valores de humidade dos muros e o 
correcto funcionamento da nova solución construtiva 
do sollado, polo que se estimou conveniente reforzar 
outros aspectos que inciden na conservación 
preventiva, máis eficaces e imprescindibles para 
garantir a boa evolución do estado de conservación 
do ben. Nese sentido, hai que salientar que durante 
a intervención se descubriu, cando se procedeu ao 
picado do morteiro de cemento Portland das xuntas, 
que os tramos do sollado nos pasos de ingreso 
e saída, no que correspondía ao trazado da Sala, 
presentaban a mesma solución construtiva errónea e 
baseada no formigón. A diferenza estaba en que, no 
canto de tarima de madeira, tiña un sollado de lousas 
de pedra calcaria reutilizadas do sollado da nave 
transversal do cruceiro.

• Tratamento de antigas restauracións. Tal e como 
se mencionara no proxecto, a anterior intervención de 
urxencia consistiu na consolidación das roturas dos 
abulsados abertos. (Fig. 31).

Fig. 31. Zona máis deteriorada da representación do Papa Adrián.
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A proposta pasaba por reversibilizar o proceso 
empregado no seu día, e que permitiu que os 
fragmentos chegasen ata o presente, recolocándoos 
na súa disposición orixinal. Son operacións perigosas 
e delicadas que afectan a unha composición física e 
estrutural xa modificadas pola deterioración, polo que 
se estableceu a estratexia de acometer as primeiras 
operacións en zoas máis sinxelas dos «tímpanos» que 
tamén amosaban certas alteracións dos morteiros 
consolidados desta maneira. Así, no muro Sur 
procedeuse a recolocar tres abulsamentos rotos, pero 
no pano do muro Norte foron moitos os fragmentos 
reposicionados xa que, descolocados pola superficie, 
perturbaban a unidade do conxunto.

Para os casos máis relevantes, as representación 
1ª (Adrián) e 2ª da terceira fila, e a 2ª da segunda fila 
da parede oeste, propuxérase realiza un stacco das 
partes afectadas coa finalidade de poder manipular os 
fragmentos afectados, extraer os morteiros engadidos 
e así poder recuperar a forma orixinal e a lectura das 
representacións pictóricas.

Primeiramente procedeuse á aplicación dunha 
protección de papel e gasa sobre a película pictórica 
para que puidese actuar a modo de bisagras, de 
xeito que permitisen a manipulación dos fragmentos 
abulsados sen perder as referencias de posición. A 
cola de coello permitiu unha adhesión facilmente 
reversible e o papel e a gasa proveron a funcionalidade 
de protección, permitindo a manipulación dos 
fragmentos de xeito que, seguindo as liñas de rotura 
existentes, se abrise coma unha flor, minimizándose 
os posibles danos e facilitando a súa recolocación ao 
concluír o proceso.

Unha vez baleirado o volume interior co estrato 
pictórico accesible dende o anverso e reverso, 
procedeuse a devolvelo á posición orixinal. Para 
iso, cortouse a protección coincidindo coas roturas 
existentes entre os fragmentos e así púidose 
proceder á adaptación precisa do conxunto, antes de 
amorteirar a superficie pétrea para recibir e adherir o 
morteiro orixinal recuperando a planitude en función 
da flexibilidade de cada un dos fragmentos. (Figs. 32 
e 33).

Fig. 32. O Papa Adrián coa antiga intervención de urxencia                

Fig. 33. O Papa Adrián tras a intervención de conservación e 
restauración.
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Tal e como se anticipara, a técnica e os produtos 
concretos a empregar na adhesión dos fragmentos ao 
soporte pétreo determináronse tras as recolocacións 
dos fragmentos readheridos nos “tímpanos”. Así, 
optouse por un morteiro de cal graxa e area silícea, 
calibrada e lavada.

A recuperación total da superficie pictórica 
completouse, ao igual que nos restantes casos, 
segundo como figura no apartado de Estucado de 
perdas na superficie mural. (Fig. 34).

Fig. 34. Pano Norte da Sala de Reliquias antes da intervención.

• Tratamento biocida. Para frear e imposibilitar, 
na medida do posible, a proliferación de axentes 
de deterioración de orixe biolóxica de acción 
quimiosintética, aplicouse BiotínR. A dose 
óptima dependeu de numerosos factores, 
sendo a intensidade e natureza da infección 
rnicrobiolóxica e a tipoloxía das superficies os 
máis determinantes.

En zonas, fixéronse probas de aplicación con 
clorhexidina e constátase a eficacia fronte os 
fungos presentes.

Na parte baixa do paramento de paso de saída 
concentrouse a maior problemática, por existir 
unha concentración maior e constante de 
humidade que requiriu unha atención especial 
e un seguimento a longo prazo ata constatar a 
solución e a desaparición da acción das algas e 
fungos.

• Restitución de enlucidos e morteiros de rexunte. 
Procurouse o emprego da mesma técnica e 
unha composición, permeabilidade e textura 
o máis parecida ao orixinal. Os morteiros sen 
carga pictórica asociada foron respectados 
cando as súas características fundamentais non 
aconsellaba a súa retirada.

O morteiro empregado foi elaborado con 
cal aérea apagada e area lavada e calibrada 
en distinta granulometría, para acadar unha 
consistencia adecuada ao volume a repoñer e 
unhas características idóneas de porosidade e 
permeabilidade ao vapor de auga. A dosificación 
empregada foi a de 1:3. (Fig. 35).

Fig. 35. “Tímpano” do paramento Norte despois da restauración e 
tratamento das xuntas da bóveda.

• Estucado de perdas na superficie mural. O 
morteiro empregado foi elaborado con cal aérea 
apagada e area lavada e calibrada en distinta 
granulometría para acadar unha consistencia e un 
acabado compatibles coa textura orixinal e unha 
perfecta adaptación aos bordos irregulares das 
roturas. A dosificación empregada tamén foi a de 1:3. 
(Fig. 36).
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• Reintegración pictórica. A súa finalidade e función 
é a de anular o contraste das faltas de preparación e/
ou película pictórica. Pretendeuse unha intervención 
respectuosa e mínima, o cal requiriu dun coñecemento 
detallado e individualizado dos elementos que 
compoñen a obra, de modo que se garantise que 
o criterio a adoptar fose homoxéneo e aplicable 
ao conxunto dun xeito coherente. Empregáronse 
acuarelas de calidade contrastada.

Procurouse a asimilación perceptiva das 
representacións, limitándose a anulación ou 
enmascaramento daquelas perdas que resultasen 
perturbadoras na contemplación da obra. O 
procedemento de reintegración cromática foi o 
rigatino, (Fig. 37).

A maneira de executar a reintegración cromática 
dependeu da extensión e tipo da lagoa. Naquelas das 
que se carecía de datos fiables para a súa restitución, 
quedarían coma unha figuración degradada para 
atenuar as perdas de partes singulares e chamativas 
da figuración. Ese foi o caso da representación da 
figura sen cabeza do pano do paramento oeste. (Figs. 
38 e 39).
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Fig. 38. Figura con perda do soporte tras a reintegración cromática.Fig. 37. Detalle da reintegración pictórica mediante a técnica de 
rigatino.

Fig. 36. Detalle do acabado do Paso de Saída, antes da 
reintegración pictórica.
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Fig. 39. Paso de saída tras a restauración.



AS PINTURAS MURAIS DA SALA DE RELIQUIAS E DO DEAMBULATORIO 

DA IGREXA DO MOSTEIRO DE MEIRA

Boletín do Museo do Castro de Viladonga 147

Bibliografía

BARRAL RIVADULLA, Mª Dolores. (2002): “El 
monasterio de Santa María de Meira. Crónica de la 
desaparición y recuperación de una fábrica”. Estudios 
Sobre Patrimonio Artístico, Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, pp. 611-626.

GARROTE RECAREY, María. (2010-2011): “Santa María 
de Meira. Transformaciones del monasterio y génesis 
de la Villa”. Abrente, 42-43, pp.75-110.

MARIÑO VEIRAS, Dolores. (1983): Señorío de Santa 
María de Meira (S. XII-XVI). Edicións Nós.

REBOREDO PAZOS, Julio; SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor 
M. (1992): Arte cisterciense Santa María de Meira. 
Unidade Didáctica. Asociación Socio-Pedagóxica 
Galega.

de SA BRAVO, Hipólito. (1972): El monacato en Galicia. 
Editorial Librigal.

TUMBO (de este devoto e insigne monasterio 
de Meyra). Arquivo Histórico Nacional. ES.28079.
AHN/3.12.11.34//CLERO-SECULAR_REGULAR, 
L.6476.

VALLE PÉREZ, José Carlos. (1982): La arquitectura 
cisterciense en Galicia. Fundación Pedro Barrié de la 
Maza.

VILLA-AMIL Y CASTRO, José. (1904): Iglesias gallegas 
de la Edad Media. Imprenta de San Francisco de 
Sales.

YÁÑEZ NEIRA, Fray Damián. (1993): El monasterio 
cisterciense y la villa de Santa María de Meira. Servizo 
de Publicacións Deputación Provincial de Lugo.

(2000): “Santa María de Meira”. Monasticón 
Cisterciense Gallego, Tomo II. Vigo: Caixa Vigo e 
Ourense, pp. 58-95.

YEBRA DE ARES, Antonio. (1993-1994): “La 
arquitectura cisterciense en Santa María de Meira”. 
Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº. 6, pp. 61-64.

Direccción técnica da restauración: Ángeles Fernández 
Santiago e José Manuel Rey Aguiño.

Equipo de conservadores-restauradores das pinturas 
murais: Ángeles Fernández Santiago, Isabel Vázquez 
Rodríguez, Dolores Lago Arce, José Manuel Rey 
Aguiño.

As fotografías e debuxos, da 22 a 39, son da autoría 
de José Manuel Rey Aguiño.

A fotografía que figura como Figura 21, e por si 
mesma como «Lam. 57» e «Cabecera del templo», 
foi extraída de BALSA DE LA VEGA, Rafael. (1911-
12): Catálogo-Inventario Monumental y Artístico de la 
Provincia de Lugo, Tomo II. Acceso: http://aleph.csic.
es/imagenes/mad01/0010_CMTN/html/001359488_
V01F.html#page/48/mode/2up.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga148

A INFANTA 
Dª ANTONIA DE PORTUGAL 
PINTADA POR DIONISIO FIERROS

1. Introdución.

O século XIX e escenario de grandes acontecementos 
políticos e económicos. As diversas novas, sociais, 
económicas, bélicas, son reflectidas na numerosa 
prensa contemporánea.

As mostras artísticas (sobre todo as exposicións 
nacionais e internacionais), técnicas e industriais, son 
frecuentes, e poñen de relevo o desenvolvemento da 
sociedade.

O ferrocarril e os adiantos na navegación amosan 
moitas posibilidades para o transporte de mercancías 
e o tránsito de viaxeiros, facilitando así a relación entre 
os distintos países.

Entre os adiantos técnicos mellor acollidos, a 
fotografía, verdadeiro fenómeno de masas, (dende 
a súa patente por Daguerre en 1839) proxéctase en 
diversos aspectos da vida cotiá. Á parte das imaxes 
fotográficas publicadas na prensa para ilustrar 
as novas, os retratos de celebridades-artistas, 
personaxes da realeza, toreros, escritores, políticos, 
etc, son comercializados polos fotógrafos da época e 
coleccionados polos compradores, que os recollen en 
albumes.

Nun século no que o achegamento á realidade 
e fundamental na obra de arte, a “veracidade”, a 
fotografía, é un recurso moi utilizado para axudar a 
captar ese realismo.

Talbotipos (negativos sobre papel), fotos ao colodión 
sobre placas de vidro, en modalidade de gran tamaño, 
carte-de-visite (9x6cms), ou tarxeta americana (algo 
maior), son utilizadas frecuentemente.

Así mesmo, en España, os artistas nas súas diversas 
facetas, pintores en maior medida, presentan as 
súas obras nas exposicións nacionais (bianuais) e 
internacionais, sobre todo de París e Londres. Á 
parte dos premios e recoñecementos obtidos nestas 
mostras, que lles proporcionan fama e notoriedade, é 
esta unha forma de promover a súa obra e obter así 
novos encargos.

O panorama artístico no noso país está centrado 
na Escola de Belas Artes de San Fernando, na que 
exercen o seu maxisterio José de Madrazo e o seu 
fillo Federico, consumados retratistas, sobre todo 
este último, que será o pintor máis importante na 
corte de Isabel II. Baixo o seu liderado formaranse e 
desenvolverán a súa traxectoria outros moitos artistas, 
discípulos seus, como Luis de Madrazo, Manuel 
Castellano, ou Dionisio Fierros, por citar algúns.

Hoxe tratarei de Dionisio Fierros, un dos seus 
discípulos máis queridos e cuxa relación de amizade e 
afecto se mantívo viva ata a súa morte.

Galardoado con varias medallas nas Exposicións 
Nacionais(1860-1862-1866) e Internacionais (Baiona, 
Filadelfia), foi tamén retratista de Corte, recibiu moitos 
galardóns (entre eles a Cruz de Carlos III), foi nomeado 
Socio de Mérito do Ateneo de Madrid, Socio de 
Honra da Academia de Belas Artes de San Fernando, 

Celia Castro
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Académico de número da Academia de Belas Artes de 
Oviedo, sendo un dos pintores mais representativos 
(pola amplitude e variedade da súa obra) da España 
decimonónica.

2. Breves apuntes biográficos.

Naceu en Ballota (Cudillero) o 5 de maio de 1827, 
nunha familia de campesiños acomodados; os seus 
pais, Nicolás Fernández Fierros e María Álvarez del 
Valle eran do mesmo lugar.

O 15 de maio de 1841, con 14 anos recentemente 
cumpridos, parte cara a Madrid para aprender o oficio 
de xastre no taller dun tío seu. Non gustándolle este 
oficio -e por mediación do tío- consegue entrar como 
aprendiz de mordomo en casa dos marqueses de San 
Adrián, cos que chegará a establecer unha relación 
moi especial, en concreto co marqués de Castelforte, 
primoxénito da familia. Coñecedores os marqueses 
da aptitude do mozo para o debuxo decidiron levalo 
ao estudo de José de Madrazo, reputado pintor de 
cámara do rei Carlos IV, Director do Museo do Prado e 
Director da Real Academia de San Fernando, para que 
se formase.

De 1841 a 1844, Dionisio realiza a aprendizaxe de 
debuxo e pintura neste taller, para pasar a continuación 
ao estudo do fillo do pintor, Federico de Madrazo, que 
estudara en París no taller de Ingres e en Roma. Non 
se sabe con exactitude o tempo que permanece con 
el pero si que toma clases de pintura ata 1855 e que a 
súa influencia foi decisiva.

En xullo de 1855, marchou a Santiago de Compostela, 
onde permaneceu durante tres anos nos que fixo 
varios retratos e seis cadros de costumes. Os 
primeiros presentounos na Exposición de Madrid de 
1860, gañando varias medallas.

Malia que non deixa de facer retratos, segue o 
seu interese polo cadro de costumes. De 1862 
a 1864 viaxa por terras salmantinas pintando 
paisaxes e cadros de xénero que encadraremos no 
pintoresquismo ou tipismo, tan de moda na época. 
Obtén con eles varias medallas e diplomas.

Dende 1866 a 1871 son poucas as noticias que del se 
teñen. Crese que alterna a súa estancia en Madrid con 
viaxes á súa terra natal e quizais fóra de España. Na 
Corte, pinta cadros de personaxes da vida madrileña e 
varios retratos da familia real.

A finais de 1872 comeza a súa segunda estancia en 
Galicia, que durará ata 1874. Vai ser decisiva na súa 
pintura e na súa vida. Instálase en Santiago, onde 
retratará a diversos personaxes da nobreza, clero e 
alta burguesía. Fai frecuentes viaxes á súa terra natal, 
con estancias en Ribadeo onde realiza varios encargos 
e namórase de Antonia Carreira, unha moza de vinte e 
un anos, filla do dono da pousada onde se aloxaba. O 
24 de novembro de 1873, a parella contrae matrimonio 
na devandita vila e logo da voda trasládanse á Coruña, 
onde permanecerán ata finais de 1876.

En 1877 instálanse en Madrid para cumprir cos 
numerosos encargos. Alí nacen os seus tres primeiros 
fillos, que non superarán os dous anos.

A finais de 1878 trasládanse a Oviedo, onde residirán 
ata a súa morte, alí nacerán catro fillos máis, 
dos cales só sobrevivirán tres. O pintor realizará 
numerosas viaxes, a Madrid por motivos de traballo, 
ao estranxeiro, concretamente a Italia e Centroeuropa, 
sen contar coas tempadas de vacacións en Ribadeo, 
Ballota e Luarca. É a súa época máis frutífera, faranlle 
numerosos encargos para institucións públicas e 
particulares, neles fará gala dunha pincelada máis 
solta e lumínica.

En 1894 morre en Madrid de forma repentina.

3. A Infanta Dª Antonia de Portugal.

Antonia María Fernanda Micaela Gabriela Rafaela 
Francisca de Asís Ana Gonzaga Silveria Julia Augusta 
de Saxonia-Coburgo e Braganza, coñecida como 
a infanta Antonia de Portugal, naceu en Lisboa o 17 
de febreiro de 1845 no Palacio das Necesidades, e 
morreu en Sigmaringen (Alemaña) o 27 de decembro 
de 1913.
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Ostentou por nacemento o título de Infanta de 
Portugal da Casa de Braganza, princesa de Saxonia-
Coburgo-Gotha e duquesa de Saxonia, sendo a sexta 
dos once fillos da raíña María II de Portugal, (nacida no 
Brasil) e o seu consorte Fernando Augusto Francisco 
Antonio de Saxonia-Coburgo-Gotha, de talante 
ilustrado e liberal que pasou á historia co sobrenome 
do Rei Artista.

A Infanta Antonia, de carácter ledo e doce “lançando 
sorrisos e anedotas aos días mais sombríos, ajudando 
toda a familia a manter-se à tona de agua, como os 
raios de luz que atravesam os limos”, foi moi querida 
polo pobo portugés.

En España aparece incluída na Guía de Forasteros 
a partir do ano 1855. Esta publicación comezou 
a editarse en 1722. Principia cun calendario con 
santoral, datos astronómicos e festas do ano. Inclúe 
unha cronoloxía dos reis de España, a nómina das 
familias reinantes en Europa e noutros continentes. 
Tamén dos xefes de Estado. Inclúe os cargos mais 
importantes de España, ordes militares, cabaleiros 
condecorados, profesores de Universidade, cónsules, 
principais cargos do goberno, exército, etc. Tamén a 
partir de 1838 gravados da Familia Real.

Antonia de Portugal aparece nomeada en varios 
exemplares a partir de 1855, da maneira seguinte: 
“Doña Antonia María Fernanda, Infanta de Portugal, 
23 de Octubre”. Esta data é na que a infanta recibe do 
goberno español a distinción de “Dama nobre da Orde 
da Raíña María Luísa”.

A Real Orde das damas nobres da Raíña María Luísa, 
distinción reservada unicamente ás donas, foi creada 
polo rei Carlos IV a instancias da súa esposa María 
Luísa, mediante Real Decreto do 21 de abril de 1792, 
para que “La reina tuviese un modo más de mostrar 
su benevolencia a las personas nobles de su sexo que 
se distingan por sus servicios, prendas y cualidades”.

Moi restritiva nun principio, nos períodos fernandino 
e isabelino aparecen nas listas da Orde todas as 
mulleres da realeza católica europea e moitas infantas 
e princesas de sangue real, ademais de ampliarse o 
nomeamento a outras damas da realeza non católica, 
mesmo da nobreza e burguesía.

Mais adiante atopamos na prensa española outras 
referencias á súa persoa:

En 1858 La Epoca, co gallo do compromiso do 
seu irmán, o rei Pedro V coa princesa Estefanía de 
Hohenzollern-Sigmaringen, refírese tamén ao noivado 
da súa irmá a princesa Ana co infante Jorge de 
Saxonia e di tamén: “Por último, el conde de Flandes, 
hermano del príncipe heredero de Bélgica, da su mano 
a la infanta Antonia de Portugal”.

Tamén La Iberia recolle esta nova: “Dícese que el 
conde de Flandes, hijo segundo del rey de Bélgica, va 
a casarse con la infanta doña Antonia de Portugal”.

Con todo, este casamento con Filipe de Bélxica, conde 
de Flandes, non se levaría a cabo, pois el casaría moito 
mais tarde, en 1867, cunha princesa alemá, Mª Luísa 
de Hohenzollern.

En 1860, cítase o seu acordo matrimonial co príncipe 
alemán Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen: “Se 
han entablado negociaciones entre las cortes de Berlín 
y Lisboa, acerca del casamiento del príncipe heredero 
de Hohenzollern, Leopoldo, que nació en 1835, con 
la infanta Antonia de Portugal, la solemne petición 
de la mano de la princesa se hará en Lisboa por el 
embajador de Prusia, Mr. de Rosemberg Gurzinsky. 
Los jóvenes esposos residirán en Sigmaringen, y 
el príncipe heredero abandonará probablemente el 
ejército prusiano”.

En La Esperanza hai unha breve reseña, na que 
podemos ler: “El gobierno portugués presentó el 
día 12 a las Cortes un proyecto de ley pidiendo 90 
millones de reís para el dote y treinta para el ajuar de 
la infanta doña María Antonia”.

Este compromiso chegou a bo termo, celebrándose o 
casamento o 12 de setembro de 1861 en Lisboa. dona 
Antonia tiña 16 anos e Leopoldo 26.

Os principais periódicos españois (La Época, La 
Iberia, La Correspondencia de España, El Diario 
de Palma) dan conta desta nova, do fastoso da 
cerimonia e do banquete, tamén algún deles, como 
La Correspondencia de España, recolle datos sobre 
a viaxe de noivos: “SSAA. la infanta doña Antonia 
de Portugal y su esposo el príncipe Leopoldo de 
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Hohenzollern, habrán salido el 17 para Amberes, a 
bordo de la corbeta de guerra Bartholomeu Dias, que 
manda el infante Don Juan. Los tres príncipes piensan 
visitar a su hermana la princesa de Sajonia doña María 
Ana”. 

Aínda que non era frecuente nos matrimonios 
concertados, Antonia, polos datos que se teñen, foi 
bastante feliz na súa vida matrimonial, aínda, que 
segundo confesións posteriores sufriu moito polo 
carácter do pobo alemán, ansiando sempre Portugal.

O matrimonio estableceu a súa residencia no castelo 
de Sigmaringen e tivo tres fillos: Guillermo, Fernando 
e Carlos Antonio de Hohenzollern.

A infanta facía, entre tanto, viaxes por Europa. En 
1867 podemos ler unha pequena reseña en La 
Correspondencia de España que di:

“Ha llegado ayer a esta corte de riguroso incógnito,la 
infanta Doña Antonia de Braganza, esposa del príncipe 
Hohenzollern Sigmaringen”.

Dada a condición de católico de Leopoldo, en 1869 
foi considerado un candidato adecuado para ocupar 
o trono español tras a revolución de 1868, séndolle 
ofrecido dito trono en 1870 polo xeneral Prim tras 
previas sondaxes.

“Las gestiones con tanta perseverancia como 
fortuna llevadas a cabo por el gobierno para que un 
príncipe aceptase la corona de España, si las Cortes 
Constituyentes se dignasen elegirle Rey, acaban de 
tener un completo y feliz éxito. El príncipe alemán 
Leopoldo Hohenzollern Sigmaringen, de estirpe real, 
católico, ilustrado, liberal, de treinta y cinco años de 
edad, casado con la infanta de Portugal doña Antonia 
María Fernanda, de quien tiene tres hijos varones, ha 
declarado que aceptará sin reserva alguna, la insigne 
honra de ocupar el Trono de España”.

A candidatura de Leopoldo foi apoiada por Bismarck, 
por considerala beneficiosa para os intereses 
internacionais prusianos. Este feito provocou a 
reacción de Francia, que ameazou con declarar 
a guerra a Prusia se Leopoldo no retiraba a súa 
candidatura de inmediato.

Leopoldo renunciou de forma oficial ao trono español. 
En xullo de 1870 desencadeouse a guerra Franco-
prusiana, na que el non participaría, aínda que 
pertencía ao exército prusiano.

Tras a morte do seu pai, en 1885, Leopoldo herdou, 
como primoxénito, todos os títulos de este, 
converténdose no xefe da casa de Hohenzollern-
Sigmaringen.

O 25 de marzo de 1887 dona Antonia desembarcou 
en Lisboa despois de vinte anos de ausencia:”Teve 
unha recepçao afectuosa e festiva”.

Desta visita consérvase parte da correspondencia que 
mantivo co seu irmán o rei Luís, na que se sincera con 
el, confiándolle os seus sentimentos.

Estes parágrafos, tristes e emotivos, recollidos e 
publicados pola escritora e periodista lusa Marina 
Tavares Dias, no seu libro Lisboa Desaparecida, 
revélanos a unha muller moi sensible que ansía 
profundamente a súa terra, e que a pesar dos anos 
vividos fóra dela, síntese fondamente portuguesa, e 
sofre polo carácter frío e seco dos xermánicos.

“He sufrido por el hielo que hay en los corazones 
alemanes”.

“No tienen la misma sinceridad que los portugueses 
de buen corazón”.

“A veces temo que estoy demasiado dedicada a mi 
país. Solo ahora, después de haber estado ahí, me 
doy cuenta de lo mucho que amo a los portugueses”.

“Cuando salí de Portugal era muy joven, casi una 
niña (Antonia tiña 16 anos).Todo me parecía bien. 
No pensaba que podía encontrar menos amor en mi 
nueva patria (Alemania)”.

Para os seus parentes alemáns era demasiado 
expresiva.

“Si yo estaba triste, no podía mostrar mis 
sentimientos, pero si me reía me criticaban por 
ser demasiado ruidosa. Así me forzaron a no ser yo 
misma”.
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“A los 19 años había experimentado más dureza 
emocional que la mayoría de la gente en toda su vida”.

Estas reflexións apóianse coa actitude que adopta cos 
portugueses que pasan por Sigmaringen, querendo 
recibilos a todos, escoitándoos con gran amabilidade 
e pedíndolles que lle falen de Portugal e das novas 
acontecidas no país.

En 1905 faleceu Leopoldo, sumindo a Antonia 
nunha profunda tristeza. Herdou o título de príncipe 
Hohenzollern-Sigmaringen o seu fillo primoxénito, 
Guillermo.

“Dizem que a princesa senhora D. Antonia vive 
inconsolàvel pela perda de seu marido e saudosa 
pela patria que estremecía. Os serviçais do Castelo 
de Sigmaringen segundo consta, têm orden de a 
informarem com referencia aos nomes e posiçao 
dos portugueses que passam alí e que mesmo 
sem solicitarem audiencia ela toma a iniciativa de a 
conceder, procurando com todo o interesse saber 
noticias de Portugal,e deleitando-se em falar o idioma 
do país que lhe foi berço” .

A infanta Dª Antonia faleceu en Sigmaringen o 27 de 
decembro de 1913, sendo a última infanta portuguesa 
da dinastía de Braganza, así recordada e apreciada 
polo pobo portugués.

4. A Infanta Dª Antonia de Portugal pintada por 
Dionisio Fierros.

Dionisio Fierros, pintor acreditado e laureado 
en diversas exposicións nacionais, rexionais e 
internacionais con diversas medallas, discípulo e 
amigo de Federico de Madrazo, foi moi considerado 
e apreciado nos distintos ambientes da capital de 
España, na corte, entre os nobres, intelectuais e 
artistas de diversa índole. Tivo entre eles unha nutrida 
e varia clientela.

Presentou obra a diversas Exposicións Nacionais, 
que se convocan cunha periodicidade bianual: 
1860/1862/1864/1866.

A Exposición Nacional de Belas Artes de 1864 foi 
convocada e publicado o seu regulamento por Real 
Orde de 6 de abril de 1864. Á súa inauguración tería 
lugar o 13 de decembro dese mesmo ano, oficialmente 
polos reis Isabel II e Francisco de Asís “en un local 
llamado Las Vallecas situado en Calle de Alcalá” 
 e clausurada o 13 de xaneiro de 1865.

Como dato curioso, mencionarei o feito de que, 
aínda que o local das Vallecas non era considerado 
moi adecuado para este evento, nun principio, a 
exposición ía celebrarse nun lugar aínda con menos 
condicións. Varios dos pintores que presentaban 
obra en dita exposición -entre eles Dionisio Fierros- 
entrevistáronse coa raíña Isabel II para tratar de 
conseguir unhas instalacións máis dignas, sendo 
escoitados e atendidos por esta, que lles concedeu a 
súa petición:

“El martes de la presente semana recibió su majestad 
la Reina en su palacio de San Ildefonso a la comisión 
de artistas españoles compuesta de los Sres. D. Pablo 
de Gozalvo, D.Víctor Manzano, D .Isidoro Lozano, D. 
Dionisio Fierros y D. José Bellver, quienes expusieron 
a S.M. los inconvenientes que ofrece el que se 
celebre la próxima exposición de pinturas en el edificio 
provisional que se proyecta construir en el sitio que 
ocupaba la antigua escuela de veterinaria, y suplicaron 
se les cediese la sala italiana del Museo de Pinturas 
para celebrar en ella la esposición.

S.M., con esa bondad de carácter que la 
distingue e impulsada por el amor que profesa 
a las artes españolas, recibió á la comisión de 
artistas con la mayor complacencia, y ofreció 
que la próxima exposición de pinturas se 
celebraría en un local digno y a propósito….” 
.

Os principais periódicos nacionais fanse eco deste 
importante acontecemento, reseñándoo, tratándoo en 
profundidade e facendo análises ou críticas máis ou 
menos detalladas:

La Soberanía Nacional, dedica un importante espazo 
á crítica e análise da Exposición. Aínda que di que “el 
local de las Vallecas no es tan malo como pregona 
la vecina Correspondencia”, que as salas son boas e 
teñen “luz conveniente”, di que se sae do local “con 
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los pies fríos y la cabeza caliente”, isto último polo 
desorde e a mala colocación dos cadros, “en confusión 
y tropel”. O autor cuestiona a fondo o panorama da 
pintura española, considerándoo pobre, sen embargo 
ten palabras amables para algúns autores, entre eles 
Dionisio Fierros:

“Elogiaremos, sí elogiaremos: ¿y por qué no 
hemos de elogiar?, pero aunque amargue la verdad 
elogiaremos verdades amargas. Apuntaremos con 
respeto y pulso nuestras humildes observaciones 
sobre Castellano (don Manuel), Ferrán (D. Manuel), 
Fierros (D. Dionisio)...”

La Correspondencia de España, pese ás ironías 
escritas polo seu rival La Soberanía Nacional, no 
exemplar do 13 de decembro do mesmo ano, di que 
a Exposición de Belas Artes de 1864 é unha das 
mellores que se fixeron en España:

“Cuyo hecho puede considerarse como un verdadero 
acontecimiento nacional, porque esta exposición es la 
más brillante de cuantas se han celebrado en España, 
y si no pareciera vanidad, diríamos que puede figurar 
entre las más notables que se han celebrado en 
Europa en estos últimos tiempos” .

No catálogo detallado de dita exposición figuran seis 
cadros presentados por Dionisio Fierros, entre eles 
menciónanse La Fuente (sería mais tarde adquirido 
polo goberno), Un mendigo (tipo de la provincia 
de Salamanca), o Retrato da Infanta Dª Antonia de 
Portugal e o Retrato de la niña M.A..

La Época, en varios dos seus números trata varios 
aspectos de dito evento, analizando as distintas 
obras presentadas e axuizando aos diversos artistas 
presentados.

No número 5.149, correspondente ao mércores 14 
de decembro de 1864, fálase da inauguración, das 
condicións dos locais, e da situación dos cadros.

Con respecto a Dionisio Fierros, comenta:

“En la hornacina central de la Sala Sexta, en el frente, 
se halla un retrato de S.M, de Valldeperas, el retrato 
de doña Antonia de Portugal y una niña de Fierros…”.

Neste diario continúanse publicando artigos ata o ano 
1865 e, no exemplar do 2 de Febreiro dese último 
ano, que remata a serie co nº IV, firmado por Juan 
García (pseudónimo do periodista e literato Amós de 
Escalante), baixo o título de “Cartas familiares a un 
ausente”, refírese aos retratos de Dionisio Fierros con 
estas palabras:

“En los retratos del S. Llanos son por tanto mejores 
aquellas cabezas más acentuadas por el sexo, la 
edad, la profesión ó el carácter. Más vida tienen los 
de la infanta doña Antonia de Portugal y de una niña, 
pintados por el Sr. D. Dionisio Fierros,  pero este 
artista no sabe ó no quiere renunciar á ciertas tintas 
macilentas que dan á las carnes color enfermizo y 
falso”.

Como podemos ler, o retrato da infanta dona Antonia 
de Portugal foi un dos cadros más nomeados de 
Dionisio Fierros nesta exposición. Aínda que non foi 
adquirido por ningún espectador, foi apreciado no seu 
momento, colocado incluso no nicho central da Sala 
Sexta, e considerado “dotado de vida”, a pesar de que 
o tratamento das carnacións non convence.

Sen embargo, en moitos libros e enciclopedias da 
época e de comezos do S.XIX menciónase esta obra 
no apartado dedicado a Dionisio Fierros. A Grande 
Enciclopedia Portuguesa e Brasileira, no T.11, páxina 
273, di, referíndose ao pintor:

“Pintor español nado en Ballota (Asturias) em 1827, e 
morto en Madride em 24-7-1894. Fêz os seus estudios 
en Madride con Federico Madrazo. Entre a súa obra 
contase un cadro intitulado: Infanta D. Antonia de 
Portugal”.

Na selección de cadros que se puxeron 
á venda en Oviedo, trala morte do pintor 
, o 20 de setembro de 1894, figura o Retrato da 
Infanta Dª Antonia de Portugal: Na páxina 10, no 
apartado Retratos, co nº 187, De la Infanta Dª Antonia 
de Portugal, de 74x60 cm. e valorado en 500.

Este retrato, ata agora non identificado, creo que pode 
ser este que se atopa nunha colección particular, que 
foi exposto en ocasións có título de Retrato de señora 
sobre fondo oscuro, ou Retrato de señora con fondo 
oscuro, posto que hai varios puntos que coinciden:
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Fig. 1. Retrato de señora con fondo oscuro. Dionisio Fierros. Óleo 
sobre lenzo. 75x60 cm. Colección particular.

O tamaño deste cadro e do nomeado no inventario 
como de La Infanta Dª Antonia de Portugal, 
practicamente é o mesmo.

Apóiome para formular esta hipótese nas fotografías 
existentes da Infanta Antonia, e noutros datos que 
expoñerei máis tarde.

Consérvase unha fermosa fotografía de cabinet (hai 
máis da mesma sesión), sacada no estudo lisboeta do 
fotógrafo Francisco. A. Gómes, pouco antes do seu 
casamento:

Fig. 2. Infanta dona Antonia de Portugal. Francisco A. Gomes. 
Fotografía de cabinet. Lisboa. 1861. Colección particular.

 
Esta fotografía aparece publicada en varios blogs 
(entre eles Grand Ladies Site) e está recollida no 
libro Lisboa desaparecida, T 8, escrito pola falecida 
periodista portuguesa Marina Tavares Dias1.

É unha fotografía tipo cabinet (algo maior que a carte-
de-visite), duns 10x15 cm.

1 Tavares Dias, Marina. (2003): Lisboa desaparecida, Volume 8. Lis-
boa, p. 194.
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A infanta retrátase nun plano largo de tres cuartos, 
no estudo do fotógrafo, apoiada no respaldo dunha 
cadeira coa man esquerda. Xusto detrás, un cortinón 
drapeado serve un pouco para paliar a nudez do fondo 
neutro do pano fotográfico.

A Infanta é pouco máis que unha nena, arredor 
de dezaseis anos, e no seu ollar vese a claridade, a 
confianza e a transparencia de quen o espera todo da 
vida.

Co corpo lixeiramente virado, e a cabeza de fronte, a 
serenidade da súa expresión é conmovedora.

Leva un peiteado de moda na época (podemos ver 
o mesmo nas fotografías da súa irmá María Ana), o 
cabelo trenzado e recollido por detrás.

Vai adornada con moi poucas xoias, uns pendentes 
semi longos, un broche no colo do vestido e unha 
pulseira.

Está vestida cun sinxelo vestido de corte recto cun 
pequeno colo de encaixe. O vestido ten un corpiño 
pechado cunha ringleira de pequenos botóns, e 
un cordón -que parece de veludo- ornando a parte 
superior.

As mangas en forma de pagode -tamén á moda da 
época- deixan ver o encaixe doutras mangas por baixo.

O vestido resulta máis airoso e voluminoso pola 
crinolina que leva debaixo, o uso desta saia foi 
estendido e posto de moda pola emperatriz dos 
franceses Eugenia de Montijo.

Fig. 3. Dona Antonia, Infanta de Portugal. Litografia. Lith Becquel. 
París.
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Esta fotografía foi moi reproducida, facéndose a partir 
dela litografías. Estas atopábanse en moitos fogares 
portugueses. Tal era a popularidade da Infanta.

Fig. 4. Infanta Dª Antonia de Portugal.  Francisco A. Gomes. 
Fotografía de cabinet. Óleo sobre Lisboa. 1861. Colección particular. 
Detalle.

Fig 5. Retrato de señora con fondo oscuro. Dionisio Fierros. lenzo. 
75x60 cm. 

Para min, é evidente a semellanza entre estas dúas 
imaxes, polo que penso que podería tratarse da 
mesma persoa. Por suposto, entre unha e outra 
habería tres anos de diferenza.

O retrato ao óleo, pintado por Dionisio Fierros, é 
presentado á Exposición Nacional de 1864, foi, con 
toda probabilidade, pintado nese mesmo ano.

La Época recolle no seu exemplar nº 5.062, publicado 
o 3 de Setembro de 1864, na páxina 3, a seguinte 
nova: “Las noticias de Roma llegan al 27 de agosto: 
la siguiente carta de la capital del mundo cristiano da 
algunos pormenores dignos de ser publicados, así 
sobre la preciosa salud del Pontífice, como respecto 
de los nobles sentimientos de la princesa de Portugal, 
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que hoy se halla al lado de S.M. la Reina de España…”.

Un pouco mais adiante aclara que esta entrevista co 
Pontífice foi un pouco antes de partir para Lisboa: 
“La infanta de Portugal, antes de partir para Lisboa 
ha tenido una larga entrevista con el Padre Santo. 
La infanta es profundamente católica y es mujer de 
talento. Su carácter grave, su talento, la educación 
varonil que ha recibido la ponen en el caso de tratar 
con buen éxito las cuestiones menos accesibles a su 
sexo”.

O máis significativo dos parágrafos anteriores é a 
frase: “Hoy se halla al lado de su majestad la Reina de 
España”.

Aínda que o nome da infanta non figura na reseña, 
case con seguridade trátase de Antonia, e non de 
María Ana, posto que cando se alude a esta última, 
adoita especificarse.

No mesmo exemplar de La Época, e na mesma folla, 
ven a nova antes citada da visita dunha comisión de 
artistas españois (entre eles Dionisio Fierros), que 
expoñerían obra na Exposición de BB.AA dese mesmo 
ano, ao pazo de San Ildefonso, para entrevistarse coa 
Soberana, e pedirlle un local digno para colgar as súas 
obras.

Xurde entón unha pregunta: ¿Viu entón Fierros á 
Infanta dona Antonia?, ¿Decidiu facerlle un retrato 
para expoñer a raíz desa visita?

Aínda que non hai constancia, considéroo moi posible.

O retrato pintado por Fierros representa a unha muller 
nova (tiña dezanove anos), en formato de torso, co 
corpo nun lixeiro escorzo e a cabeza case de fronte.

Sobre un fondo escuro, (aínda á moda romántica), só 
atenuado por un foco de luz tenue tras do pescozo 
que permite ver a liña do ombreiro, destaca un 
fermoso rostro, lixeiramente ovalado. O artista ilumina 
as delicadas faccións cunha luz levemente dourada, só 
coloca no lado esquerdo unha pequena sombra que 
colle parte da meixela, do queixo e do pescozo, e que 
serve para dar plasticidade ao conxunto.

O cabelo castaño, con raia ao medio, vai peiteado 
cunhas restras recollidas atrás, deixando ver so parte 
do lóbulo da orella.

O rostro transmite serenidade e dozura. A expresión, 
pese ao sorriso, é un pouco ensimesmada e 
melancólica.

Cellas ben delineadas, ollos escuros de ollar 
bondadoso, nariz lixeiramente longo, boca ben 
debuxada de beizos carnosos e queixo levemente 
marcado, forman un conxunto harmónico e agradable.

O atavío é sobrio: un vestido escuro, negro ou azul 
mariño, cun colo alto, plisado, de encaixe.

As xoias son poucas e sinxelas: uns pendentes semi 
longos con colgante en forma de roseta e un broche 
ovalado na parte superior do busto.

Quizais esta severidade no vestir sexa aínda o loito 
polo falecemento en 1861, a pouco do seu casamento, 
dos seus irmáns, o rei Pedro V de Portugal e os 
infantes D. Fernando e D. Joao, contaxiados os tres de 
febres tifoide. Estas mortes, case ao mesmo tempo, 
lamentáronse profundamente en Portugal, producindo 
unha pena profunda na infanta que se sentía en parte 
responsable por estar tan lonxe deles.

O pintor soubo captar toda a dozura e a saudade da 
modelo, muller refinada e elegante.

Hai fotografías posteriores, realizadas en diferentes 
estudos berlineses, que corroboran o parecido entre a 
muller retratada por Fierros e a Infanta dona Antonia. 
Expoñerei só dúas:
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Fig. 6. Antonia Hollenzollern. Hugo Danz. Berlín. Ca 1864/1870. The 
Grand Ladies site.

Fig. 7. Dona Antonia de Hohenzollern-Sigmaringen (princesa de 
Portugal). Heinrich Graf.Berlin.Ca 1870. The Grand Ladies site.
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Estas fotografías son máis ou menos contemporáneas 
ao cadro de Fierros. A modelo presenta unha pose 
parecida, o que nos permite comparar mellor os 
trazos. Por suposto, cun cambio de peiteado e 
vestimenta seguindo as modas e as esixencias de 
cada momento.

Fig. 8. Comparación en detalle das fotos anteriores e do cadro de Dionisio Fierros, tamén 
reproducido en branco e negro.
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5. Conclusión.

Despois deste breve estudo sobre Retrato de 
señora con fondo oscuro, de Dionisio Fierros e de 
comprender unha vez mais que a fotografía é unha 
base e un poderoso auxiliar para todo estudo histórico 
rigoroso, pouco me queda por dicir.

Admirar unha vez mais a obra dese gran artista, 
cheo de sensibilidade para captar a alma e o sentir 
dos retratados. Cheo de mestría para captar os máis 
nimios detalles con pincelada segura e sabia.

Relacionado cos máis senlleiros personaxes da súa 
época, foi un home humilde e querido polos seus 
paisanos e amigos.

Grazas a el, moitos rostros do pasado achégansenos 
rebordantes de vida e sentimentos na eternidade do 
lenzo. Como a Infanta Antonia de Bragança, que no 
dicir dos seus contemporáneos “tem a beleza física e 
a beleza moral, que raras veces coexistem”.

A última princesa lisboeta, desafía así á fugacidade do 
tempo, amosándonos o seu sorriso sereno, cheo de 
saudade.
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A IMPORTANCIA DAS TIC 
PARA A DIFUSIÓN E 
ACCESIBILIDADE PATRIMONIAL

As TIC ou Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación móstranos actualmente unha realidade 
en canto á información e á comunicación producida nas 
últimas décadas vinculada ó xurdimento e expansión 
da Internet, fito que marcou progresivamente un 
antes e un despois no noso día a día revolucionando 
o xeito de comunicarnos, a difusión do coñecemento, 
a forma de traballar e dirixir proxectos, a adquisición 
de produtos, etc., salvando calquera tipo de barreira 
e proporcionando unha interacción eficaz entre 
dispositivos fisicamente distanciados.

Fernández Muñoz1 e a empresa Telefónica2 definen as 
TIC respectivamente como:

“...Una innovación en microelectrónica, computación, 
telecomunicaciones y optoelectrónica que permiten el 
procesamiento y acumulación de enormes cantidades 
de información, además de una rápida distribución de 
la información a través de redes de comunicación”.

“...Son las tecnologías que se necesitan para a la 
gestión y transformación de la información, y muy 
en particular el uso de ordenadores y programas 
que permiten crear, modificar, almacenar, proteger 

1 FERNÁNDEZ MUÑÓZ, Ricardo. (2014): “El Marco conceptual de 
las nuevas tecnologías aplicadas a la educación”, Docencia e Investi-
gación: revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo, 
(Gértrudix Barrio, Felipe), Nº. 24, pp. 9-12. Dispoñible en https://
revista.uclm.es/index.php/rdi/article/view/970/809. (13/06/2016).

2 Fundación  Telefónica, Preguntas más frecuentes sobre la Socie-
dad de la Iinformación: ¿Qué son las TIC y qué beneficios aportan a 
la sociedad, 2007, http://info.telefonica.es/sociedaddelainformacion/
html/faq_home.shtml. (13/06/2016).

y recuperar esa información.[...] Hacen, por tanto, 
posible promover el intercambio y el fortalecimiento 
de los conocimientos mundiales en favor del 
desarrollo, permitiendo un acceso equitativo de la 
información para las actividades económicas, sociales, 
políticas, sanitarias, culturales, educativas y científicas, 
dando acceso a la información que está en el dominio 
público”.

Cando falamos das TIC incluímos por extensión 
unha serie de ferramentas esenciais como son os 
ordenadores, teléfonos, tablets, mp3, mp4, TV, etc., 
así coma os sistemas de transmisión vía satélite, 
radio, realidade virtual, a fibra óptica, procesos 
microelectrónicos, etc., que se complementan 
no proceso de transmisión da información, 
revolucionando todos os parámetros coñecidos nos 
séculos precedentes.

Miriam Fernández Otero
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   Achegas das TIC

 - Fácil acceso a unha inmensa fonte de información. 
 - Proceso rápido e fiable de todo tipo de datos. 
 - Canles de comunicación inmediata (on/off). 
 - Capacidade de almacenamento. 
 - Automatización de traballos. 
 - Interactividade. 
 - Dixitalización de toda a información.

 
Achegas principais das Tic segundo Pere Marqués Graells3.

Acceso Inmediato:
Los sentidos: el espacio 

establece límites

Alimentos
Objetos

Saberes Experiencia

Necesidades Tiempo

internet

Ciberspacio:
Acceso siemprfe mediado, 

sin distancias, global

Yo imaginación
MUNDO PERSONAL

MUNDO SOCIALES
Canales de comunicación fuentes de informaciónx

3 MARQUÉS GRAELLS, Pere. (2011): La cultura de la sociedad de la 
información. Aportaciones de las Tic, Departamento de Pedagoxía 
Aplicada, Facultade de Educación, Universidade Autónoma de 
Barcelona, http://www.peremarques.net/si.htm (13/07/2016). 

MUNDO DIGITAL

MASS MEDIA
RTV

TELEMÁTICA
Telecontrol

internet

TELECOMUNICACIONES SONIDO - IMAGEN

MULTIMEDIA
Realidad virtual

Videojuegos
DVD

ROBÓTICA
BASES DE DATOS

HIPERTEXTO

EDICIÓN ELECTRÓNICA
HOJA DE CÁLCULO

OCR

INFORMÁTICA

 
Mundos onde actuar e Mundo dixital segundo Pere Marqués 
Graells4.

Para moitos expertos, dende finais do século XX 
estamos inmersos no que denominan coma Sociedade 
do Coñecemento, un novo tipo de sociedade que ven 
marcada polo crecemento económico en base a un 
extraordinario progreso tecnolóxico, provocando á súa 
vez profundos cambios de natureza social e cultural. 
Esta Sociedade do Coñecemento non sería máis 
que unha III Revolución económica e social como as 
ocorridas no pasado (Revolución agrícola e Revolución 
Industrial), que neste caso se fundamenta nunha 
evolución dixital da man das novas tecnoloxías ligadas 
á información e á comunicación (TIC), tomando como 
base principal a Internet e incluíndo toda unha serie 
de aplicacións e ferramentas dixitais baseadas nos 
protocolos da rede de redes que foron xurdindo5.

Dende o despegue do mundo da Internet e o 
desenvolvemento das TIC, os individuos adquiriron 
unha maior capacidade para acceder e intercambiar 
a información, desencadeando novos impactos e 
transformacións nas actividades económicas, sociais, 
políticas, sanitarias, culturais, científicas e educativas, 
nestas últimas cunha repercusión nunca antes vista. A 

4 Ibidem.

5 GONZÁLEZ SABÍN, Raquel. (2005): Las TIC´s en la gestión de re-
cursos Humanos, cómo atraer, desarrollar y retener el talento a tra-
vés de las NNTT, Vigo: Ideaspropias, pp. 1-10.
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masificación dos distintos dispositivos, a diminución dos 
custos e o incremento incesante das súas capacidades, 
normalizaron a irrupción constante das tecnoloxías 
da información e a comunicación no noso día a día, 
cambiando o xeito de relacionarnos co noso entorno.

A posibilidade de derribar as barreiras do espazo e do 
tempo, permitindo o acceso ás fontes, á interacción 
e á colaboración entre persoas para a construción 
colectiva do coñecemento, elevaron a calidade de 
distintos procesos como o educativo6, dando lugar 
á posibilidade dun público máis instruído mediante 
o e-learnig7, no que o alumno desenvolve a súa 
aprendizaxe a través da internet con estratexias non 
contempladas nun sistema tradicional de ensinanza8.

A pesar de todos os seus puntos positivos a crecente 
irrupción do mundo dixital en todos os ámbitos da 
vida do ser humano, a escala mundial, ten tamén 
as súas contras como a violación da privacidade, o 
illamento, as adiccións, as fraudes, os acosos, etc.9, 
ademais da creación dun tipo novo de exclusión 
denominado brecha dixital10, a cal contribúe a ampliar 
o abismo entre países e cidadáns con respecto á súa 
capacidade e medios de acceso a este novo mundo 
do coñecemento e a comunicación.

6 COBO ROMANÍ, José Cristobal. (2009): “El concepto de tecnolo-
gías de la información. Benchmarking sobre las definiciones de las 
TIC en la sociedad del conocimiento”, Zer, Vol. 14, Núm. 27, Universi-
dad del País Vasco, p.30.

7 Procesos de ensinanza-aprendizaxe que se levan a cabo a tra-
vés da Internet, caracterizados por unha separación física entre 
profesorado e estudantes e unha comunicación e interacción 
didáctica continuada. Neste proceso o alumno pasa a ser o centro da 
formación ao ter que autoxestionar o seu aprendizaxe coa axuda de 
titores e compañeiros. CENTRO DE FORMACIÓNN PERMANENTE 
DE SEVILLA. (2007): “E-learning. Definición y Características”, 
Universidad de Sevilla, http://www.cfp.us.es/e-learning-definicion-y-
caracteristicas (07/07/2016).

8 SANTACANA I MESTRE, Joan; COMA QUINTÁN, Laia. (2014): “El 
m-learning y la educación patrimonial”, en Manuales de museística, 
patrimonio y turismo cultural, Gijón: Trea, p. 56.

9 BRINGUÉ SALA, Xavier; SÁDABA CHALEZEQUER, Charo. (2009): 
Nacidos digitales: una generación frente a las pantallas, Madrid: 
Rialp, pp.32-34.

10 TELLO LEAL, Edgar. (2007): “Las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en la sociedad 
de México”, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 
Vol. 4, Nº 2, Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, pp.1-8.

Centrándonos concretamente no universo que 
abarcan as TIC e a difusión cultural-patrimonial, hai 
que afirmar de novo que a posibilidade aberta na 
comunicación global dos bens culturais supuxo unha 
revolución de fondo calado no ámbito da cultura, xa 
que permitiu cambiar de forma evidente e progresiva a 
lóxica da difusión cultural, propondo novas formas de 
tratar e elaborar contidos, consumilos e difundilos11. 
O salto do soporte físico (libros, guías, etc.) ou a 
contemplación directa dos bens culturais, a capacidade 
de visualizalos e adquirir toda a información sobre eles 
en tempo real con un sinxelo “clic” nos nosos PC ou 
nos dispositivos móbiles, sen importar os quilómetros 
que nos separen deles, modificou e enriqueceu a nosa 
forma de relacionarnos cos mesmos, aumentando a 
accesibilidade comunicativa aos recursos patrimoniais.

Non obstante, para algúns profesionais esta 
revolución tecnolóxica pode converterse nun risco ou 
suxerir certas limitacións para a comunicación global 
do Patrimonio cultural, se se impón exclusivamente 
como unha moda ou unha obriga, posto que esta 
debe implantarse exclusivamente cuns obxectivos 
marcados. Cuestións relacionadas coa súa capacidade 
de substituír o orixinal, a transmisión de confusións 
no espectador (abstraccións, perdas de escala e 
do entorno), o individualismo, a saturación ou a 
primacía do atractivo fronte ós contidos12, razóns de 
peso que nos falan dunha ferramenta que precisa 
unha avaliación antes da súa posta en práctica, pois 
mal empregada pode traer consigo tamén algún 
que outro inconveniente. Por outra banda a estas 
cuestións negativas pódenselle sumar tamén os xa 
coñecidos atentados ó patrimonio realizados pola 
captura dos afamados “selfies”, ou o turismo agresivo 
e inconsciente baseado nas modas da Internet, 
o cal nos mostra unha mala xestión dos recursos 
combinado co pouco respecto dalgunha persoa polo 
patrimonio.

11 MATEOS RUSILLO, Santos M. (2010): “Innovación en la comuni-
cación global del patrimonio cultural: TIC” en Patrimonio Cultural de 
España, Nº 4, Madrid: IPCE, p.115.

12 BELLIDO GRANT, M. Luísa. (2008): “Los fundamentos del medio 
digital” en Difusión del Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías, 
Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, Junta de Andalucía, 
pp.45- 46.
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As TIC e o intercambio mundial de contidos.

Aínda así no tocante á difusión patrimonial, as TIC 
supuxeron unha total democratización do acceso ós 
bens culturais13, xerando novas formas de consumo 
e aportando toda unha serie de ferramentas que 
poñen a disposición unha nova experiencia para o 
contacto coa nosa cultura e a cultura global, incluso 
para aqueles máis reticentes a este tipo de ocio. 
As infinitas posibilidades comunicativas das que 
agora dispoñemos (páxinas web, redes sociais, 
discursos expositivos innovadores, visitas virtuais, 
recreacións, etc.) chegan agora a un número maior 
de usuarios que os medios tradicionais de fai unha 
décadas, aforrando tempo e esforzo soamente cun 
punto de conexión a internet e un dispositivo no 
que descargar gratuitamente (ou non) moitos dos 
contidos, xestionados de forma máis eficiente e 
sinxela que no punto de consulta físico. Establécese 
por tanto, tamén neste proceso de difusión, un acto 
de comunicación, no que a vontade da participación “é 
a que alimenta a cadea de valor do patrimonio, pois o 
desexo de saber e aprender, así como as preguntas 
cuestionadas por aqueles cos que se dialoga, incitan 
unha nova relación con eses bens e os seus valores 
inherentes” 14, nunha “relación transitiva definida por 
un sistema descendente e ascendente da información 
onde se integra o proceso mediador”15.

Para moitos profesionais do campo unha boa política 

13 MATEOS RUSILLO, Santos M., Op. Cit., 2010, p. 120.

14 MONTERROSO MONTERO, Juan Manuel. (2008): “A difusión e a 
información dentro da cadea de valor do patrimonio cultural”, en Os 
petróglifos do concello de Teo, Teo (A Coruña): Concello de Teo, p.12.

15 MONTERROSO MONTERO, Juan M., Op. Cit., p. 12.

de difusión deberá polo tanto contar con catro 
obxectivos básicos16: a xa comentada democratización 
da cultura, a rendibilización do patrimonio cultural 
da zona (turismo cultural), a educación e estima 
das institucións que se dedican a preservar e 
difundir a nosa propia cultura (museos, centros de 
interpretación, etc.) e, por último (e non menos 
importante), conseguir que a sociedade aprecie 
os bens culturais como parte fundamental da súa 
existencia e da súa identidade, feito que axude a 
protexelo e conservalo, transmitíndoo como legado ás 
xeracións futuras.

Para tratar de definir o alcance das distintas 
ferramentas dispostas para a difusión e o 
coñecemento dos bens culturais, é necesaria 
a identificación concisa dos mesmos mediante 
exemplos claros e mesmo reais, tanto nacionais 
como internacionais, que nos ilustren as distintas 
posibilidade das novas tecnoloxías da comunicación 
no campo do Patrimonio. 

Sobre todo compre incidir nun dos argumentos 
expostos anteriormente e que nos explica tamén José 
Castillo Ruíz17, o cal destaca a importancia das TIC na 
tutela, protección e conservación do Patrimonio, pois 
serán empregadas para tal fin de forma paralela á 
difusión, e dicir, posuirán unha dobre función baseada 
no coñecemento e na protección.

Unha das posibilidades que nos brinda a Internet e as 
TIC é o acceso a portais de información institucionais 
nos que consultar moita información de especial 
relevancia para o estudo do noso Patrimonio, 
como os inventarios das coleccións dos museos 
españois (CER.ES), inventarios de documentación de 
Arquivos (PAR.ES), páxinas sobre o ámbito concreto 
da restauración (Grupo Español de Conservación, 
GE-IIC, Istituto Centrale per il Restauro di Roma, 
etc.), buscadores e bases de datos sobre o mundo 
da arte e o patrimonio (Ex.:Artehistoria), páxinas 
propias de distintas institucións cos seus datos 

16 BELLIDO GRANT, M. Luísa. (2008): Op. Cit., p. 45.

17 CASTILLO RUÍZ, José. (2008): “Patrimonio histórico y nuevas tec-
nologías. El Observatorio del Patrimonio Histórico Español (OPHE)” 
en Difusión del Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías, Sevilla: 
Universidad Internacional de Andalucía, Junta de Andalucía, pp. 23-
33.
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Portada da páxina web do Museo do Castro de Viladonga.
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específicos (UNESCO, ICOM, Ministerio de Cultura, 
Instituto Andaluz do Patrimonio histórico, etc.), 
páxinas para a difusión turística dos concellos e de 
monumentos concretos (Turismo de Ávila, Catedral 
de Santiago, Torre Eiffel, etc.), así como o acceso a 
webs de organismos tan importantes como museos, 
“referentes activos do emprego das novas tecnoloxías 
nos aspectos relacionados coa difusión”18.

En España atopamos exemplos de recursos web de 
museos de alta calidade, como son a web do Museo 
do Prado (www.museodelprado.es), a do Museo Raíña 
Sofía (www.museoreinasofia.es) ou a do Museo de 
Arte Contemporáneo de Castela e León (www.musac.
eswww.cac.es), a do Museo do Pobo Galego (www.
museodopobo.es), etc.; do mesmo xeito que existen 
bos exemplos internacionais como a do Museo do 
Louvre (http://www.louvre.fr/) ou do Guggenheim de 
Nova York (www.guggenheim.org), integrando todos 
eles distintos recursos informativos.

Nelas ofrécensenos todo tipo de informacións 
independentemente do lugar no que nos atopemos, 
debidamente adaptada á linguaxe do soporte dixital, 
que abarca dende as exposicións permanentes e 
itinerantes, programas educativos, eventos, datos 
sobre o museo e as coleccións, descarga de folletos 
informativos, fotografías, etc., ata os horarios de 
visita e tarifas, sumados a distintos servizos nos que 
volven formar parte esencial as TIC: as audioguías e 
signoguías, as aplicacións para dispositivos móbiles 
(apps), visitas virtuais, podcastings e a recreación 
mediante realidade virtual.

Estes servizos ou recursos, que poden presentarse 
incluídos ou externalizados ás páxinas web, contribúen 
en grande medida a complementar a difusión cultural 
no seu concepto xeral, marcando un forte avance 
naquelas tecnoloxías de comunicación que tratan 
de derrubar todo tipo de barreiras na procura dunha 
óptima accesibilidade, dereito internacionalmente 
recoñecido e regulado por leis e tratados nos que se 
considera a súa obrigatoriedade para todas aquelas 
instalacións, produtos e servizos de carácter público19.

18 BELLIDO GRANT, M. Luísa. (2008): Op. Cit., p. 48.

19 VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; CACHEDA BARREIRO, Rosa, 
(2015): “Marco normativo de las condiciones de accesibilidad” en La 
accesibilidad de los museos: visiones y perspectivas. Una propuesta 
de intervención en Galicia, Santiago de Compostela: Andavira, pp. 
49-81.

A posibilidade da aplicación de recursos tecnolóxicos 
(e derivados) como a xeración de audioguías e 
signoguías, textos en braille, enlaces mediante 
códigos QR, reproducións fidedignas de pezas 
arqueolóxicas ou obras de arte, etc., permiten ás 
persoas con necesidades especiais superar aquelas 
dificultades que os illan e exclúen do mundo e do 
universo patrimonial, facilitando que a difusión dos 
seus valores supere as barreiras existentes, chegando 
a calquera persoa por igual e creando un entorno 
máis inclusivo e respectuoso independentemente 
das súas circunstancias vitais. Estes aspectos 
están sendo analizados en profundidade hoxe en 
día en moitos museos, os cales paulatinamente se 
esforzan por engadir propostas expositivas marcadas 
por unha metodoloxía formulada sempre dende a 
accesibilidade, alterando a súa visión tradicional de 
mero contedor de arte cara unha institución ó servizo 
da sociedade, na que a participación, a educación e a 
conservación forman parte do proceso comunicador 
ante un receptor activo, o cal demanda uns 
mecanismos e deseños que aporten unha experiencia 
non discriminatoria (baseada en principios éticos)20 e 
accesible para todos21.

20 CACHEDA BARREIRO, Rosa; LAMIGUEIRO ROMERO, Moisés; 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Carla. (2015): “La accesibilidad en los mu-
seos: una visión desde la ética” en La accesibilidad de los museos: 
visiones y perspectivas. Una propuesta de intervención en Galicia, 
Santiago de Compostela: Andavira, pp. 363-391.

21 CACHEDA BARREIRO, Rosa; LAMIGUEIRO ROMERO, Moisés; 
AMADO FERNÁNDEZ, Manuel; RIVAS AMADO, Ángel; VÁZQUEZ 
FERNÁNDEZ, Javier. (2015): “Hacia el desarrollo de una metodología 
de evaluación en los museos de Galicia. Análisis y propuestas” en La 
accesibilidad de los museos: visiones y perspectivas. Una propuesta 
de intervención en Galicia, Santiago de Compostela: Andavira, pp. 
209-211.
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Exemplo de panel turístico explicativo que integra a escritura en 
braille e os códigos QR cos que descargar a información.

Por outra banda, atopamos tamén as aplicacións para 
dispositivos móbiles, vulgarmente coñecidas coma 
apps, as cales se poden descargar directamente 
ou enlazalas a través do escaneo de códigos QR, 
permitíndonos acceder á versión móbil da web e 
a todos os seus contidos, como ás audioguías, ós 
trípticos, ós planos, etc., ademais das novas máis 
recentes das institucións.

Algunhas destas apps ofrécennos grandes e 
impensables vantaxes para a observación dos bens 
patrimoniais que serían impensables in situ, en moitos 
casos por cuestións de seguridade e conservación 
(masificación de visitantes), tales como as visitas 
virtuais á Cova de Altamira ou a ofertada polo 
Museo do Prado (Second Canvas Museo del Prado), 
a cal nos permite a captura de detalles de 14 obras 
da exposición permanente en altísima definición 
para poder ver os arrepentimentos do artista, as 
características das pinceladas, a policromía e outros 
datos aumentados, grazas a un escaneo con raios X, 
permitíndonos ademais gardar e compartir imaxes, 
escoitar as audioguías e conectar o contido por medio 
de cable ou airplay22 á TV23.

22 Envío de datos, imaxe ou son a unha pantalla mediante conexión 
sen cables.

23 https://www.museodelprado.es/apps/second-canvas-museo-del-
prado. (07/06/2016).

Posibilidades das apps móbiles para visitas a exposicións24.

 
O desenrolo das novas tecnoloxías permítenos tamén 
a dixitalización dos bens documentais e bibliográficos, 
facilitando exercer en boa medida o dereito de acceso 
libre e gratuíto ós bens patrimoniais, tal como recollen 
as leis, independentemente do lugar no que nos 
atopemos e sen poñer en perigo a súa conservación 
se o seu estado é precario25.

Intrinsecamente relacionado coa tecnoloxía 
empregada para as visitas virtuais, atopamos aquelas 
aplicacións e medios que nos facilitan a reprodución ou 
reconstrución do estado orixinal dos bens, sen ter que 
tomar medidas de restauración intrusivas, atopando 
exemplos desta última medida na reprodución en tres 
dimensións da Vila Romana da Olmeda26, da cidade de 
Madinat al-Zahra27, de escenarios da Antiga Roma28, 
de edificios como o Partenon29, etc.

24 Imaxe de mediamusea.com (06/07/2016).

25 CASTILLO RUÍZ, José. (2008): Op. Cit., p.28.

26 Villa Romana de La Olmeda, Villa Romana La Olmeda - Reconstru-
ción Virtual en 3D, Diputación de Palencia, 2014, https://www.youtu-
be.com/watch?v=MRPaXpr7qU8 (06/07/2016).

27 LUQUE GONZÁLEZ, Alberto. (2003): Madinat al-Zahra, la ciu-
dad brillante, Junta de Andalucía: https://www.youtube.com/
watch?v=Hmt_yX6V5zg. (06/07/2016).

28 CEIP Pedro Antonio de Alarcón, Reconstruccion 3D de es-
cenarios de la Antigua Roma, 2013, https://www.youtube.com/
watch?v=cF3o9-iqRb8. (06/07/2016).

29 GAVRAS, Konstantinos. (2003): The Parthenon, Ministerio de Cul-
tura Grego e Organización da Cultura Grega, https://www.youtube.
com/watch?v=Ey-jDKHLKLM. (06/07/2016).
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Para rematar esta reseña relacionada coa presenza das 
TIC na difusión cultural, non podemos pasar por alto a 
forza coa que as distintas comunidades colaborativas, 
é dicir, redes sociais e blogs, se introduciron no ámbito 
da cultura, adoptadas mesmo polas institucións para 
contribuír no proceso de marqueting e divulgación das 
súas actividades. Estas ferramentas, de uso común 
entre a poboación, permiten que cada día chegue con 
maior facilidade todo tipo de contidos informativos 
(imaxes, podcastings, etc.) a un elevado número 
de persoas, as cales poden participar na mellora 
das mesmas mediante a comunicación das súas 
experiencias, necesidades e gustos persoais.

Recursos expositivos do Museo do Instituto Catalán de 
Paleontoloxía30

Tampouco podemos esquecer todos aqueles 
dispositivos fixos que se instalan nos distintos 
puntos de información, xacementos arqueolóxicos 
ou museos, tales coma pantallas táctiles, 
proxectores, etc., os cales nos permiten vivir in situ 
unha experiencia didáctica e dinámica, incluíndo e 
aplicando moitas das ferramentas xa descritas en liñas 
anteriores.

Con todo o exposto ata o momento podemos 
afirmar que as TIC e a Internet estanse a converter 
“nun dos medios con máis presente e futuro para 
difundir a cultura”31 e, grazas a elas, as empresas, 
organismos e institucións culturais que traballan no 
eido do patrimonio, poden ofertar ó espectador unha 

30 Imaxe de  mediamusea.com. (06/07/2016

31 MATEOS RUSILLO, Santos M. (2010): Op. Cit., p.123.

experiencia cultural innovadora, didáctica e accesible, 
sempre contempladas dende o seu emprego 
responsable e individualizado.

Estas innovacións por tanto deben contribuír como 
instrumento de formación e de sensibilización 
do público ante o noso patrimonio (pedagoxía do 
patrimonio32), establecéndose como ferramenta 
altamente útil para un turismo sustentable, consciente 
e respectuoso.

Certamente este último concepto forma parte dos 
obxectivos fundamentais que os profesionais e 
técnicos queren acadar co emprego das TIC, que 
se aproveiten todas as súas potencialidades e se 
conciencie ó público da importancia do patrimonio, 
que a sociedade o sinta como parte de seu e da súa 
identidade, que o conserve, o defenda e o respecte, 
permitíndolle ás futuras xeracións a posibilidade de 
gozalo, dando así sentido ó seu universo cultural e ó 
do mundo que o rodea.

32 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. (2002): El patrimonio cul-
tural: la memoria recuperada, Gijón: Trea, pp.435-439.
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Calquera formulación museolóxica debe ter en 
conta: contedor, contido (coleccións), profesionais e 
comunidade.

Comezando polo contedor e contido do museo, a 
fortaleza de San Paio de Narla preséntase como 
un edificio singular habitado polos recordos que 
retrotraen ó visitante ata o século XIV, século do que 
son os primeiros documentos que fan referencia 
á primitiva Torre de Xiá. Un edificio composto por 
diferentes elementos que abarcan varios séculos (do 
XVI ó XIX) reaproveitando materiais medievais.

A finais do século XIX, logo de ter arrendada a Torre 
ó párroco de Xiá, os Campomanes véndena á familia 
Novo, os cales serían propietarios ata 1939, ano no 
que a volven vender a un novo comprador, quen tiña a 
intención de demolela e aproveitar a pedra. A xestión 
de Vázquez Seijas, daquela Interventor da Deputación 
Provincial e Secretario da Xunta do museo, conseguiu 
salvar a Fortaleza do derribamento. Foi entón cando 
a Fortaleza é adquirida pola Deputación Provincial en 
setembro de 1939.

O edificio do museo está composto por tres corpos 
(Torre da Homenaxe, corpo central e torreón) e unha 
capela exterior.

Fig. 1. Vista exterior do Museo Fortaleza San Paio de Narla

A planta baixa acolle diferentes coleccións 
relacionadas coa agricultura e cos oficios tradicionais 
(cesteiros, zoqueiros...). Nas cortes dos cabalos 
instaláronse cadeiras de man e de montar a cabalo 
e na adega móstranse os elementos propios desta 
dependencia (pelellos, prensadores de uvas, medidas 
de viño...). A primeira planta componse dunha cociña 
na que se encontran tres elementos da construción 
primitiva: a lareira, o forno e o servizo hixiénico, 
ademais de mobiliario típico da cociña galega, 
cerámica, ferros de pasar, etc.; un salón cunha gran 
ventá con “parladoiros” e unha cheminea renacentista; 
a sala do tear; un escritorio e un dormitorio. O primeiro 
e segundo piso da Torre da Homenaxe albergan as 

MUSEO DE SAN PAIO DE NARLA NA 
REDE MUSEÍSTICA: A PARTICIPACIÓN 
NO MUSEO, UN PROCESO DE 
CONSTRUCIÓN COMUNITARIA
Encarna Lago González



Boletín do Museo do Castro de Viladonga 173

MUSEO DE SAN PAIO DE NARLA NA REDE MUSEÍSTICA:  

A PARTICIPACIÓN NO MUSEO,  

UN PROCESO DE CONSTRUCIÓN COMUNITARIA

coleccións de armas brancas e de fogo, destacando 
unha armadura de placas de hasta, outra de guerreiro 
samurai, dagas, machetes, espadas, revólveres de 
percusión, de tambor ou de chispa, fusís, canóns, etc. 
No terceiro piso sobresae a cheminea renacentista 
que Vasco das Seixas mandou construír no século 
XVI, decorada a base de elementos zoomorfos e 
fitomorfos. A capela foi construída no século XVIII e 
ten un retablo do XIX con diversas imaxes populares.

Fig. 2. Oficios tradicionais

A realidade actual do Museo de San Paio de Narla, 
integrado na Rede Museística Provincial, xorde 
e mantense como parte dun proxecto vivo, o 
cal ten evolucionado de acordo ás necesidades 
da comunidade. Trátase dun museo no que o 
achegamento ás realidades de cada público permite a 
súa continua rexeneración.

O modelo de traballo da RMP vertébrase en torno a 
unha estrutura de xestión autónoma, profesional e 
participativa, que permite dotar a cada museo dun 
desenvolvemento máis sólido; establecendo redes 
para a distribución da cultura e a accesibilidade 
patrimonial.

Museo de San Paio como xénese da Rede 
Museística Provincial de Lugo en 1977.

A RMP constituída oficialmente no mes de xuño 
de 2006, aglutina ós catro museos dependentes 
da Deputación Provincial de Lugo. Sen embargo, 
poderiamos trasladar a xénese ou orixe da mesma 
a 1977. Ano no que Felipe Arias, por entón Director 
do Museo Provincial de Lugo, propuxo á Deputación 
Provincial que na Torre de Xiá se instalase “con 
carácter definitivo a Sección de Etnografía e Artes 
e Costumes Populares”. Compre recordar unha das 
mocións aprobadas polo XV Congreso Nacional de 
Arqueoloxía, celebrado en Lugo en setembro de 
1977, na que se solicita á Deputación Provincial de 
Lugo “que tantas mostras tiña dado do seu interese 
pola arqueoloxía lucense, que acelere a preparación 
do Museo de Artes e Costumes Populares en San 
Paio de Narla, coa finalidade de desconxestionar de 
material etnográfico ó Museo de Lugo, para poder 
así proceder a completar a súa completa reforma 
e reestruturación co arranxo das novas técnicas e 
necesidades museolóxicas”. Foron necesarias varias 
propostas (1977, 1978 e 1979) ata que en agosto de 
1980, a Corporación Provincial aprobou a redacción 
e posterior execución do proxecto de reforma e 
acondicionamento da Torre de Narla.

Felipe Arias destacou dous aspectos do Museo 
de Narla que ben poderían formar parte da liña de 
traballo seguida pola actual RMP, por un lado, facendo 
referencia ó centro como parte da nova tendencia que 
propoñía desconcentrar os museos e estruturalos en 
seccións, separándoas na procura dunha contorna 
máis axeitada para cada unha delas. Ademais de 
darlle un sentido máis lóxico e didáctico ás coleccións, 
evitábase a creación de “museos monstro” (con 
dimensións excesivas), para os cales se precisaban 
varias horas para ser visitados, “co conseguinte 
aproveitamento cultural, didáctico e ata científico do 
mesmo”. Tal e como sinalaba por aquel entón o director 
do centro, a reestruturación por seccións e incluso o 
desdobramento de museos realízase en base a novos 
criterios non só museolóxicos, senón que tamén 
responde a fins socioculturais e de política cultural, 
mediante os cales se pretende conseguir un maior 
rendemento achegándose á integración no medio no 
que se asenta cada centro. Este é outro dos aspectos 
que fai referencia ás bases que sosteñen a estrutura 
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da RMP, o Museo de San Paio de Narla podía e debía 
cumprir a función de museo comarcal, “sempre e 
cando se cumpriran unhas garantías mínimas de 
seguridade, conservación, mantemento e actividade».

Primeiro plan do Museo de San Paio de Narla e a 
súa montaxe.

Inauguración como museo: 25-5-1983

Dirección: Felipe Arias

Equipo técnico: Antón Rodríguez Casal, Mª Ángeles 
Penas Truque, María Luísa Raíces Núñez, María 
Carmen Sanchez Milão, Mª Elena Varela Arias, persoal 
do Museo Provincial de Lugo e un especial recordo a 
Luis Gómez Pacios.

O proxecto comezou coa posta en servizo da planta 
baixa do edificio, co acristalado das arcadas do 
patio e outras dependencias. Levouse a cabo unha 
renovación de pisos, teitos, equipamento eléctrico e 
outras reformas que posibilitaron a nova instalación 
museística. A fortaleza comezou a recibir pezas en 
abril de 1983, aínda que a súa inauguración non tería 
lugar ata o 25 de maio.

Os fondos e materiais escollidos foron resultado dun 
proceso de selección, tendo presente a idea teórica 
e as posibilidades do novo museo. Baixo a dirección 
de Felipe Arias, con persoal e medios da Deputación 
de Lugo, e licenciados colaboradores do museo, 
trasladáronse as seccións de mobiliario, armería, 
etnografía, material de tecer, escribanía e cociña; 
dende o Museo de Lugo. Aproveitando o traslado das 
coleccións, Antón R. Casal encárgase de elaborar un 
novo inventario, que permite clasificar en seccións 
cada peza.

A pesar de que a primeira idea na que se traballou 
centrábase en dispoñer na Torre de Xiá só os materiais 
propiamente etnográficos, ó valorar as posibilidades 
do edificio decidiuse ir máis alá dos aspectos 
etnográficos, prestando maior atención a “historia 
material”. O Museo de San Paio de Narla trataba de 
amosar o que sería unha Torre-Pazo característica 
da sociedade feudal e, posteriormente, señorial de 

Galicia. Presentábase o grupo social dedicado a coidar 
o gando, traballar no campo e en oficios artesanais, 
xunto coa vida dos propietarios, como se divirten, 
cazan e pelexan.

“Sempre se tivo presente que o intento de 
reconstrución de xeito verosímil e entendible non 
debía impedir que o mesmo marco servira para 
a exposición de materiais e fondos nun sentido 
museístico tradicional (serie de camas, paneis e 
vitrinas expositoras, etc.), xa que tanto coma na 
contorna histórica da Fortaleza importábanos poder 
utilizar esta como salas permanentes para montar 
seccións. San Paio de Narla, polo momento é a 
recreación dun ambiente e dunhas determinadas 
formas económicas e sociais, con plasmación do 
grupo dos produtores e dos propietarios”1.

Novo proxecto de museo, San Paio de Narla 2000-
2017. A participación do museo no proceso de 
construción comunitaria.

Dirección: Encarna Lago González

Equipo técnico: Rosario Fernández responsable do 
Departamento de Etnografía e Artes Decorativas do 
Museo Provincial de Lugo.

Departamento de Didáctica: Francisca Abuín Villar

Departamento de Vixilancia e atención ao visitante: 
Jesús González LÓPEZ e Ana María Ferro Fernández

Departamento de Limpeza: Mari Carmen Prado Penas.

Logo de facer unha investigación interna e externa 
que permitiu analizar a situación de partida, revisando 
os valores de misión/visión como museo no ano 2000, 
marcáronse as liñas e estratexias de naturalización, 
realizando unha planificación a curto, medio e longo 
prazo. No ano 2003, vinte anos despois da súa 
inauguración como museo, o 25 de maio inaugúrase 
unha renovación integral do Museo de San Paio de 

1 ARIAS, Felipe. (1984): “El Museo etnográfico e histórico de San 
Paio de Narla, Friol”. Lugo: Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº 
2, pp. 211-228.
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MUSEO DE SAN PAIO DE NARLA NA REDE MUSEÍSTICA:  

A PARTICIPACIÓN NO MUSEO,  

UN PROCESO DE CONSTRUCIÓN COMUNITARIA

Narla, levada a cabo por Rosario Fernández. Segundo 
sinala a responsable do novo proxecto museolóxico:

“No relativo ós fondos que alberga a Fortaleza 
de San Paio de Narla, no ano 2000, levouse a 
cabo a primeira desinsectación total do edificio, 
xunto cun profundo labor de restauración dunha 
escolma de pezas que así o precisaban. Tratáronse, 
maioritariamente, obxectos de madeira policromada, 
case todos de máis de tres séculos de antigüidade, 
os cales se atopaban seriamente danados polas 
desfavorables condicións de conservación preventiva 
que existían no museo. Así mesmo, comezouse 
un arduo traballo de estudo das coleccións que 
resultaba imprescindible, xa que o centro contaba 
unicamente cun inventario de coleccións. Para iso, e 
dada a heteroxeneidade dos conxuntos alí expostos, 
leváronse a cabo colaboracións con especialistas 
doutros museos (Museo da Pel, Téxtil, do calzado, 
de Artes Decorativas) xunto con colectivos como 
o Corpo de Artificieiros, a Garda Civil ou o Corpo 
Nacional de Policía, para cotexar datos no estudo de 
coleccións tan especializadas como son as armas de 
fogo ou brancas. Deste xeito conséguese ter todos 
os fondos museográficos expostos, perfectamente 
documentados coa descrición científica, datación e 
procedencia que deben ter.

Do mesmo xeito, procedeuse a desenvolver toda unha 
museografía acorde ós novos tempos, na que prima 
a preocupación por reunir todas as condicións ideais 
de conservación preventiva que garantan a seguridade 
das coleccións (evitar furtos, control de temperatura e 
humidade, preservación de ataques de xilófagos…) á 
vez que faciliten o deleite estético.”

Fotografías nas que se reflicte a evolución do 
proxecto museolóxico:

Fig. 3 e 4. Cabalerizas
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Fig. 5 e 6. Oficios tradicionais

 

Fig. 7 e 8. Adega
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Fig. 9 e 10. Armas de fogo

   

Fig. 11 e 12. Terceiro piso da Torre da Homenaxe
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O Museo Fortaleza de San Paio de Narla é un novo 
museo que racha día a día co modelo museístico 
tradicional, no que poñemos en cuestión numerosos 
axiomas. Tratamos de ser sensibles e innovadores 
xestionando coa comunidade pero sen renunciar a 
ningunha das funcións que como museos nos foron 
encomendadas, comezando pola conservación e 
seguindo pola investigación, a educación e a difusión.

Creación en 2006 da RMP á que se adscribe o 
Museo Fortaleza de San Paio de Narla.

Con estes antecedentes e a pretensión de unificar 
criterios e obxectivos, incentivando a colaboración, 
optimizando os recursos, mellorando a comunicación 
e tratando de que os catro museos que dependen da 
Deputación Provincial de Lugo, podan selo de acordo 
á definición de “Museo” do ICOM, créase a Rede 
Museística Provincial de Lugo.

Fases do proceso administrativo de creación da rede.

Primeira: Deséñase e elabórase pola Xerencia da 
RMP unha proposta que eleva ó Sr. Presidente da 
Deputación, na que se detalla a necesidade da Rede e 
dunha reestruturación dos novos departamentos.

Segunda: Dáselle forma no instrumento organizativo 
que dispón a Deputación Provincial de Lugo á RPT 
(Relación de Postos de Traballo). Créase a Rede 
Museística Provincial como a Unidade 8 da RPT da 
Deputación, someténdose a súa aprobación ó Pleno 
de Xuño de 2006, saíndo publicado no BOP do 30 de 
setembro de 2006, xunto co Regulamento de Postos 
de Traballo.

Estratexias comunitarias no Museo de San Paio de 
Narla dentro da RMP.

Os museos son profesionais, coleccións, edificios 
e comunidade. Da demanda social establécese 
a clave na relación entre público e institución. 
“Somos territorio, patrimonio, comunidade, persoas, 
identidade, conexións, construcións, conectividades, 
corresponsabilidade, compromiso … somos Museos”.

Dende a RMP prográmase con/para a comunidade. 
Programar coa comunidade permite coñecer as 
súas necesidades, comprendendo de que xeito se 
debe comunicar, como sinte e como actúa o público 
do museo. Dáselle poder, ampliando a voz cívica e 
creativa do terceiro sector, construíndo capital social 
por medio das conexións que permiten crear vínculos 
e lanzar pontes. Co traballo da Rede propiciouse a 
cultura de participación real, que trata de converter a 
cada centro nun museo inclusivo.

Consideramos as comunidades de persoas como 
o eixe estratéxico esencial para o funcionamento 
de base da Rede Museística, en xeral, e do Museo 
de San Paio de Narla en particular. As persoas non 
só deben ser tidas en conta como “visitantes” dun 
museo, senón como un axente activo, comprometido 
e participativo; deste xeito as institucións deberán 
dotarse coas ferramentas axeitadas que lles permitan 
recibir o feedback da comunidade. Do mesmo xeito, 
o persoal da RMP implícase no compromiso social 
marcado pola institución, participando na integración 
de colectivos, escoitando, reflexionando e traballando 
con/para a comunidade.
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Fig. 13, 14, 15 e 16.  Actividades coa comunidade
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Fig. 17 e 18.  Actividades coa comunidade
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Dende a primeira apertura do Museo de San Paio 
de Narla son moitas as persoas que pasaron polos 
diferentes postos do centro, todas elas exemplo 
de eficacia e eficiencia no cumprimento do servizo 
público. Gracias ó seu traballo, o centro tense 
convertido nun museo aberto, participativo e cheo de 
vida.
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O MUSEO DA SOCIEDADE GALEGA DE 
HISTORIA NATURAL, 
CORENTA E UN ANOS DESPOIS 
DO NACEMENTO DA ENTIDADE

Antecedentes.12

O Museo da Sociedade Galega de Historia Natural 
(SGHN), nace no seo da entidade científica sen ánimo 
de lucro e de carácter independente que recibe o 
mesmo nome, e que foi creada no ano 1976 a partir do 
que fora o GOG (Grupo Ornitolóxico Galego), fundado 
no ano 1973.

A SGHN conta con varias delegacións e seccións 
espalladas por toda Galicia; figura inscrita no Rexistro 
Nacional de Asociacións (nº 584.918), no listado das 
Asociacións de Medio Ambiente da Xunta de Galicia 
(Folio 11) e no Rexistro de Asociacións Culturais 
Galegas (nº AO/C-000382). Ao mesmo tempo, esta 
entidade ocupa un posto como membro do Consello 
Galego de Medio Ambiente.

O museo, ata o que hoxe é a súa localización actual, tal 
como a coñecemos, ocupou anteriormente diversos 
locais na cidade de Ferrol. Nos primeiros catro anos, 
a Delegación da SGHN dispuxo dun local cedido por 
un particular propietario do mesmo, ata que en 1983, 
o Concello de Ferrol convenia a cesión en precario 
unhas vellas dependencias do século XIX do que 
fora o Antigo Hospicio de Santa Teresa, localizado 
nas inmediacións da Praza do Marqués de Amboage 
para manter aberto ao público o “Museo e Biblioteca 
da Natureza”. Nesta nova localización, a entidade ía 
contar cun local máis acorde para poder levar a cabo 
as súas funcións como asociación e, ao mesmo 

* Conservador do Museo da SGHN (museo@sghn.org).

** Delegado en Ferrol da SGHN (museo@sghn.org).

tempo, como centro expositivo, no que desempeñar 
un labor divulgativo que, aínda a día de hoxe, segue a 
ser unha das catro pilastras que sustentan á SGHN tal 
como aparecen recollidas nos seus estatutos: estudo, 
divulgación, conservación e defensa do medio natural 
(SGHN, 2004) co fin este, de poder cumprir o criterio 
seguido na formación da súa mostra expositiva: 
“Que ningún animal sexa capturado ilegalmente, nin 
sacrificado ou danado e ningunha especie esquilmada 
para a súa mostra, mantendo sempre unhas normas 
éticas no seu contacto coa natureza, encamiñadas a 
non alterar o medio”.

Neste local, de apenas 90 m2, a entidade pasaría 
ter para o seu propio uso e o do público visitante, o 
que sería o xerme do actual museo tal como hoxe o 
coñecemos, coa súa primeira sala expositiva (Fig. 
1). Nesas instalacións, cunha pequena axuda da 
Consellería de Cultura, organizouse a que aínda hoxe 
é unha das poucas bibliotecas especializadas en 
ciencias naturais do concello de Ferrol.

Pablo Torrella Allegue * 
Juan Rodríguez Silvar **
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Sumado a isto, tamén contaba -aínda que o mesmo 
que o resto do edificio, cunhas paupérrimas e vetustas 
condicións- cun soto onde almacenar, conservar e 
preparar a meirande parte do material destinado a ser 
exposto.

Na actualidade, o Museo da SGHN está localizado 
nunhas dependencias militares desafectadas, que 
o Concello de Ferrol ten cedido para o seu uso por 
parte do Ministerio de Defensa (Concello de Ferrol, 
2006) (Fig. 2). Nestes locais, ademais da propia sala 
expositiva e outras dependencias (oficinas, auditorio, 
salas de preparación e almacén de material), está a 
biblioteca, con máis de 2.500 volumes especializados 
nas diversas ramas das ciencias naturais e clasificados 
pola súa temática.

Con respecto ao financiamento do museo, este se 
mantén grazas ás cotas anuais dos socios da SGHN 
e, maiormente, mediante un convenio anual co 
Concello de Ferrol, o que permite a contratación a 
xornada completa de dúas persoas, para posibilitar 
a apertura gratuíta ao público 363 días ao ano e a 
realización de visitas guiadas na exposición. Este 
tipo de visitas adáptanse a particulares, entidades 
ou centros educativos e de ensinanza, que proveñen 
principalmente de toda Galicia, apreciándose tamén 
un incremento de visitas turísticas.

As primeiras exposicións.

Os aportes documentais sitúan as primeiras 
exposicións no Antigo Hospicio de Santa Teresa no 
ano 1991 e baseadas en cartografía galega (SGHN, 
2008; MARIÑO, 2016). Non sería ata máis tarde, 
cando se empezase a amosar ao público o primeiro 
material biolóxico que, aínda a día de hoxe, forma 
parte dos fondos e do patrimonio desta entidade.

A orixe deste material segue a ser froito de xuntar 
pequenas coleccións a partir do traballo de varias 
xeracións de naturalistas, que obtiñan este material 
grazas a cetáceos e aves abeiradas, acordos con 
diversos centros de recuperación de fauna salvaxe e 
tamén de animais atropelados atopados e recollidos 
por particulares, que os entregaban posteriormente 
á entidade. Con respecto aos restos osteolóxicos 
procedentes de cetáceos abeirados nas nosas costas 
e a súa posterior preparación, co tempo conseguiuse 
unha das coleccións máis completas de cetáceos 
da Península Ibérica, reforzada posteriormente 
coa colaboración mantida con outras entidades e 
organismos de servizo público (SGHN, 2008).

Outra parte importante dos fondos veu conformada 
a partir das coleccións de invertebrados e botánicas 
que os estudantes de carreiras universitarias como 
a de Bioloxía, debían confeccionar nas diferentes 
especialidades de zooloxía ou botánica, para puntuar 
nos seus estudos. Tamén se recibiu no Museo 
material procedente dalgún centro de ensino, ás veces 
moi deteriorado polo seu abandono, para enriquecer 
as súas coleccións.

Entre o material procedente de particulares, destacan 
sobre todo as coleccións de orixe persoal de 
naturalistas e científicos, como as do que foi Delegado 
en Ferrol da entidade, o botánico da USC Xavier Sóñora 
(Ferrol, 1956-1996), cun aporte interesante de material 
botánico e de invertebrados mariños (BREZMES, 
2017), así como a conquiliolóxica de carácter histórico 
do século XIX, de quen fora o Contraalmirante Claudio 
Montero y Gay (GOGORZA, 1887; BREZMES, 2017) e 
doada pola familia San Román no ano 2003.
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Estrutura, órgano de goberno e representación 
actual do Museo da SGHN.

O Museo da SGHN está estruturado a partir da 
proposta da Xunta Directiva Xeral (XDX), como 
órgano executivo e de representación da SGHN 
e posteriormente ratificada pola Asemblea Xeral 
de socios, como órgano supremo de goberno da 
entidade, tal como se recoñece no título III dos 
estatutos (SGHN, 2004). O Museo da SGHN, 
forma parte da estrutura organizativa da entidade e, 
estatutariamente, deriva do Artigo 11, punto 5 e Artigo 
21, punto 2 (SGHN, 2004).

Na actualidade, a dirección do museo está constituída 
por tres cargos con decisión paritaria e consensuada 
entre eles, dependentes da XDX da SGHN e cuxas 
funcións serán, ademais de propoñer á propia 
Dirección o desenvolvemento xeral do museo e os 
seus obxectivos, a estruturación das liñas divulgativas 
e expositivas do mesmo, distribución dos seus 
espazos expositivos, de arquivo e de almacenaxe, e 
asignación dos recursos económicos para as distintas 
actividades e proxectos.

Os compoñentes desta comisión son:

1. Unha persoa elixida pola XDX da SGHN e con 
representación na mesma como Vogal Administrador/a 
do museo. A súa principal función será a 
administrativa, portavoz do museo perante a XDX e 
interlocutor coas Administracións, ben directamente, 
ben con delegacións formais en terceiros.

2. O/A Delegado/a electo/a de Ferrol. Membro/a 
nato/a que prestará apoio e coordinación na dirección 
do museo.

3. Un/ha Conservador/a, proposto/a polos dous 
anteriores e ratificado pola XDX. A súa principal 
función será o mantemento e inventario das 
coleccións e poderá contar cun número discrecional 
de conservadores adxuntos con funcións específicas 
e delimitadas.

É de salientar que na actualidade, os dous cargos 
desempeñan o seu labor dun xeito altruísta, xa que 
non contan con dotación económica polo desempeño 
da súa actividade e o Delegado/a pola súa condición 
de cargo directivo.

Funcionamento do museo.

A parte económica destinada ao funcionamento 
vén facilitada por medio dun convenio anual asinado 
entre o Concello de Ferrol e o museo. Este convenio 
contempla a contratación de dúas monitoras: unha 
desempeñando labores de guía de visitas e outra con 
funcións maiormente administrativas. Este convenio 
ao mesmo tempo recolle, como destino desa partida 
económica, a merca de material exclusivamente 
destinado a funcións expositivas (mobles, paneis, 
etc) e, tal como se comentou anteriormente, permite 
tamén a apertura 363 días ao ano cun horario bastante 
amplo ao día e a entrada gratuíta do público.

Na actualidade, o horario de apertura queda da 
seguinte maneira en horario de inverno: de luns a 
sábado, mañás de 9:30 a 13:30 e tardes, de 16:30 a 
20:30; domingos e festivos, de 10:00 a 14:00. No 
verán, os meses de xullo e agosto, ábrese tódolos 
días, de luns a domingos, de 10:00 a 14:00.

As coleccións que conforman o Museo da SGHN e 
a súa importancia no labor pedagóxico.

Na actualidade e tal como contamos que aconteceu 
nos primeiros momentos do Museo da SGHN, as 
coleccións que o conforman non proceden nunca 
de capturas nin sacrificios de exemplares para a súa 
exposición. A procedencia deste material, pois, segue 
a ter unha orixe diferente á de moitos outros museos 
destinados a este tipo de exposicións de material 
biolóxico, algúns deles con moita sona e unha ampla 
traxectoria histórica, onde se empregaban técnicas 
máis cruentas na obtención dos exemplares, ata non 
hai moito tempo (USC, 1998; ARAGÓN, 2014).

Atendendo ao Museo da SGHN, a súa estrutura 
expositiva consiste en dúas salas abertas e 
comunicadas sen tabicar que suman un total 
aproximado de 500 m2, onde -aínda que dun xeito 
non definitivo- fíxose unha segregación das diferentes 
especies, atendendo á súa procedencia: terrestre ou 
mariña.

A sala terrestre, máis pequena e onde se inclúen as 
especies continentais per se, recolle as diferentes 
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mostras de insectos, os restos leñosos de árbores, 
espécimes de herbario e paleobotánica, exemplares 
de xea, rastros animais, cranios e esqueletos de aves, 
mamíferos carnívoros e ungulados.

No que se refire á sala mariña, aquí teñen cabida as 
coleccións de restos osteolóxicos de cetáceos, o que 
fai dela a máis espectacular. Nesta sala, móstranse 
desde pezas diminutas como poden ser algunhas 
cunchas dalgunhas especies galegas de moluscos 
mariños gasterópodos, ata o esqueleto case completo 
dun rorcual común de 18 m de lonxitude.

Nesta mesma sala, tamén se mostran diferentes 
réplicas en 3D de especies de peixes, tartarugas 
mariñas, cetáceos e pinnípedos (focas). Estas réplicas, 
realizadas dun xeito artesanal mediante reproducións 
plásticas ou de resina en moldes de escaiola a 
partir do exemplar orixinal, teñen como resultado a 
reprodución fidedigna a escala 1:1 do animal, o que 
dota de maior espectacularidade á mostra.

Con respecto ao labor pedagóxico do museo, este 
sempre estivo moi ligado e achegado á poboación, 
xa fose no propio local, como mediante puntuais 
exposicións itinerantes nos centros educativos ou 
en feiras monográficas. Dende 1979 desenvolveuse 
dentro do incipiente movemento da Educación 
Ambiental. Froito diso, é a gran demanda de visitas 
guiadas destinadas a centros de ensino ou entidades 
varias e, tamén, as charlas, cursos e conferencias 
noutras entidades que, sen dúbida, sinalan ao Museo 
da SGHN como unha institución única non só na 
cidade de Ferrol, senón tamén en toda Galicia (Figs. 
3 e 4).

A pesar dos tempos que corren, inmersos nas 
aplicacións e plataformas tecnolóxicas, o Museo 
da SGHN coincide co resto de museos que acollen 
este tipo de exposicións a base de pezas, restos 
e mostras biolóxicas, tendo constancia de que a 
principal motivación pola que o público visitante se 
achega a este tipo de museos, é polo feito de poder 
gozar da visión e tacto de obxectos únicos, cunha 
carga histórica e simbólica imposible de substituír por 
calquera medio tecnolóxico actual (MARRA, 2017).
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Sen lugar a dúbidas, o labor do museo é importante 
como complemento na aprendizaxe das diferentes 
materias das ciencias naturais, xa que moito do seu 
material aquí exposto, serve como elemento palpable 
-no senso literal da palabra- dentro dos contidos da 
educación regrada.

Sumado a isto, o feito de achegar este tipo de material 
ás mans do público visitante -moitas veces este 
formado por persoas con condicións físicas diminuídas 
ou simplemente cun perfil urbanita- serve, non só 
como medio de divulgación, senón tamén como fonte 
de coñecemento e, así, dunha futura conservación e 
respecto polo noso medio natural.

Coleccións e pezas salientables no Museo da 
SGHN.

Como dicimos, son varias as coleccións que se 
mostran ao público, mais como é lóxico debido ao 
espazo que ocuparían, no museo non está exposto ao 
completo todo o material que forma parte dos seus 
fondos.

Entre as coleccións máis salientables, destacan por 
enriba de todo as seguintes:

• Colección conquiliolóxica (cunchas de moluscos). 
Ocupa tres coleccións diferentes: A formada 
por diferentes colaboradores da entidade, a do 
Contraalmirante Montero y Gay e a do botánico Xavier 
Sóñora (BREZMES, 2017).

- Xavier Sóñora Col. Con esta definición englóbanse 
todas as coleccións persoais do botánico Xavier 
Sóñora, onde se aportan interesantes e diferentes 
materiais, tanto botánicos (flora presente no concello 
de Valdoviño e algas de Galicia) como de invertebrados 
mariños. Neste mesmo eido, está representada por 
cunchas dunhas 180 especies de moluscos. O seu 
legado inclúe tamén o depósito no museo do seu 
fondo documental, tanto o de tipo persoal como o 
científico, relacionado coa súa figura (do ano 1956 
ata o ano 2016). Este traballo de arquivística, que 
consiste no inventario e sinatura do seu material, foi 
posible no pasado ano 2016 grazas a unha subvención 
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, dentro da 
convocatoria de axudas destinadas á colaboración no 
financiamento de actuacións en materia de Arquivos 
(SGHN, 2016).

- Montero y Gay Col. Colección conquiliolóxica do 
Contraalmirante Claudio Montero y Gay, quen reuniu 
unha importante colección de cunchas que destaca 
polo seu excepcional estado de conservación, a pesar 
de se tratar dunha colección bastante antiga. Foi doada 
no ano 2003 pola familia San Román, herdeira desta 
magnífica colección que consta de ao redor de 3000 
cunchas, recollidas na súa meirande parte mentres 
ocupou o cargo de Segundo Xefe do Apostadeiro das 
Illas Filipinas, a cargo da Comisión Hidrográfica (1855-
1862) (VVAA, 1868, 1884, 1886; GOGORZA, 1887, VOZ 
DE GALICIA, 2003; BREZMES, 2017).

- SGHN Conq. Col. Trátase da única colección 
conquiliolóxica sen pechar do Museo da SGHN, 
o que quere dicir que pode ir incorporando novos 
exemplares grazas ao aporte de colaboradores. 
Recolle material mariño e terrestre de moluscos e, 
aínda que na actualidade consta tan só dunhas 80 
especies diferentes, presenta un gran valor científico 
ao aportar rexistros tanto do lugar e data de recollida 
do exemplar, como do tipo de substrato no que foi 
atopado e outras informacións ecolóxicas e biolóxicas 
de interese (SGHN, 2008).

• Colección de artrópodos decápodos. Aínda que 
presenta material de diferentes colectores, foron 
recollidos na súa meirande parte polo naturalista 
Xavier Sóñora, quen contribuíu maiormente co 
seu aporte a nutrir os fondos do Museo da SGHN, 
grazas ás súas visitas por diferentes puntos da costa 
galega ao longo de anos. Conta con arredor duns 100 
exemplares que se presentan tanto en seco como en 
líquido conservante (SGHN, 2008).

• Colección osteolóxica de mamíferos mariños. 
Inclúe exemplares de diferentes grupos e especies: 
desde pinnípedos (focas) a odontocetos (golfiños, 
arroaces, caldeiróns, cachalotes, cifios...) e misticetos 
(baleas). Sen dúbida, esta é a parte que define mellor 
a especialización e experiencia da institución ao longo 
destes últimos anos (SGHN, 2008; BREZMES, 2017).
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• Colección monográfica da caza das baleas. Recolle 
un total de 87 elementos diferentes -orixinais, réplicas 
e facsímiles- dentro do material relacionado con este 
mesmo asunto e algunhas destas pezas destacan 
precisamente por se tratar de utensilios ou elementos 
de carácter histórico, como arpóns manuais ou o 
arpón orixinal de cabeza fría do iate Azor, pertencente 
ao ditador Franco (cedido en préstamo actualmente 
polo Museo da SGHN ao Museo Massó-Xunta de 
Galicia), ou os carteis da SGHN de comezos dos anos 
oitenta do século pasado, demandando o fin da caza 
das baleas ou a liberación do Rainbow Warrior (buque 
insignia da organización Greenpeace).

• Colección paleontolóxica de cranios de exemplares 
extintos de cetáceos odontocetos da familia Ziphiidae 
datados no Mioceno Medio (duns 15 millóns de anos). 
No museo hai presenza de dous holotipos de cifio: 
Choneziphius leidyi e Tusciziphius atlanticus. Este 
material é froito do estudo realizado a partir de mostras 
parciais de fósiles de cranios de cifios recollidos nas 
costas portuguesas e españolas (Galiza e Asturias), o 
que deu lugar á descrición de dous novos xéneros e 
catro novas especies (BIANUCCI et al., 2013), das que 
dúas están aquí depositadas por ser froito do traballo 
de membros do Museo da SGHN, que recibiron este 
material grazas á colaboración desinteresada de 
pescadores de diferentes localidades.

• Outras coleccións paleontolóxicas. Destacan 
principalmente as de dous tipos: a colección de 
paleobotánica, composta maiormente por rexistros 
fósiles pteridófitos (felgos e afíns da Era Terciaria duns 
30 millóns de anos) (BREZMES, 2017) e a colección 
de fósiles de invertebrados mariños. Proveñen de 
diferentes doazóns, pero son de salientar por enriba 
de todas, as mostras de Adolfo Cuétara, que inclúe 
material recollido en Aragón, Picos de Europa e 
Marrocos. Esta colección foi cedida en préstamo 
no ano 2003 e posteriormente, doada ao Museo da 
SGHN neste ano 2017.

• Colección de grandes exemplares en líquidos 
conservantes. Destacan sobre todos eles as quenllas 
de augas profundas, xa que algunhas delas son rarezas 
por se tratar de fósiles viventes na actualidade. Tal é o 
caso da quenlla anguía Chlamydoselachus anguineus 
Garman, 1884 ou a quenlla fociñuda Mitsukurina 
owstoni (Jordan, 1898). Ambos exemplares son 

especies moi difíciles de atopar e, ao mesmo tempo, 
presentan caracteres morfolóxicos moi primitivos. A 
carón deles, tamén destaca a vitrina da lura xigante 
Architeuthis dux Streenstrup, 1857. O exemplar 
exposto destaca polas súas dimensións, xa que mide 
uns oito metros de lonxitude cos dous tentáculos 
estendidos e por ter sido atopado morto en Foz (Lugo) 
no ano 2001.

• Colección de restos leñosos. Confeccionada 
maiormente polo socio Manuel Cortizas Varela. A 
pesares de atoparse bastante deteriorada dende hai 
anos, presenta sobre todo material procedente de 
Ferrolterra, a partir de árbores que foron cortadas por 
mor das inclemencias do tempo, obras públicas, etc. 
Moi destacable polo seu valor didáctico. Tamén hai 
presenza de toradas doadas polo Concello de Ferrol, 
algunha delas, coa súa dendrocronoloxía, o que a fai 
moi rechamante para o público visitante (Fig. 5).

• Colección entomolóxica. Aínda que a nivel xeral se 
atopa bastante deteriorada polo mal uso da mesma 
da man de persoal non cualificado, a parte exposta 
no museo ten un carácter máis didáctico. Presenta 
un disco dividido nos doce meses que forman o ano e 
as catro estacións que o compoñen. Nel, aparecen as 
diferentes especies de Coleóptera e Lepidóptera de 
Galiza, que podemos atopar atendendo á súa época 
de aparición no ano.
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• Rochas e minerais. Son de salientar tres delas, por 
estar integradas por material de diferentes colectores: 
a correspondente ao Dr. en Xeoloxía, Francisco Canosa 
(con material galego), a de Bernardino Bugallo Paz 
(con material que provén doutras zonas peninsulares e 
do mundo) e a propia da SGHN.

O futuro do museo.

Na actualidade, o Museo da SGHN está a acoller 
unha apreciable cantidade de visitas, que se van 
incrementando ano tras ano. Así, o pasado ano 2016 
recibiu case 10.000 visitantes repartidos entre visitas 
programadas e público que visitou as dependencias 
por carácter libre. Esta realidade demanda avanzar 
no proceso de inclusión do museo, tanto na Rede 
de Museos da Xunta de Galicia, como inscribir a 
Biblioteca da Natureza no Rexistro de Bibliotecas 
de Galicia, para o que se iniciaron as tarefas de 
preparación de documentos.

Por outra banda, trabállase na colaboración coa 
universidade, téndose asignado convenios de 
prácticas coa da Coruña para as prácticas do alumnado 
do Grao de Humanidades e da mestría de Museos, 
Arquivos e Bibliotecas, da que xa houbo unha quenda 
en 2016.

Unha última liña de actuación vai dirixida á 
consecución de máis apoios ao museo, tanto dende 
a sociedade coma das institucións, para consolidar e 
dar pulo a esta realidade museística, nada da entrega 
e xenerosidade de tantas persoas.
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE 
ORIXINAIS PARA A SÚA PUBLICACIÓN

O TEXTO DEBE AXUSTARSE ÁS SEGUINTES NORMAS:

TIPO DE LETRA, FORMATO E ILUSTRACIÓNS:

- Times New Roman de 12 puntos para o título do traballo, nome do autor e corpo do texto. 

- Times New Roman de 11 puntos para as referencias bibliográficas e citas textuais.

- Times New Roman de 10 puntos para as notas a pé de páxina.

- Texto xustificado e espazado interlineal de 1,5.

- As ilustracións, para poder ser impresas con calidade, deberán ter unha resolución mínima de 300 ppp. Forma-
to de imaxe TIF ou JPG. Incluiranse no documento e en arquivos separados, indicando con claridade o lugar no 
que deben inserirse no texto.

BIBLIOGRAFÍA:

Se vai ao final do artigo, citarase por orde alfabética, e en calquera caso axustarase ás seguintes normas:

Monografías:

APELIDO(S), Nome. Título do libro. Serie (se procede). Lugar de edición: editorial, ano de edición.

Partes de Monografías:

APELIDO(S), Nome. “Título da parte”. En: Responsabilidade da obra completa. Título da obra. Serie (se procede). 
Lugar de edición: editorial, ano de edición.

Artigos en revistas:

APELIDO(S), Nome. “Título do artigo”.  Título da revista. (Responsabilidade da edición). Ano, número, páxinas.

Recursos electrónicos en internet:

Responsable principal. Título. Data de publicación. <URL> (Data de acceso)

Os artigos en idioma galego deberán axustarse á normativa vixente.
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D./Dna .......................................................................................................................................................................

NIF ............................................................................................................................................................................

Enderezo ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. D.P. .............................................

Teléfono .............................  Enderezo electrónico ...................................................................................................

SOLICITA formar parte, como socio/a numerario/a, da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga conforme os 
seus estatutos

En ........................................................., o .................................... de ................................ de ................................

Sr. director do Banco/Caixa

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................... Oficina .............................................................................

Localidade .................................................................................................................................................................

Rógolle que, ata nova orde, aboen os recibos que presente a ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO CASTRO DE 
VILADONGA con cargo na miña conta no (código completo IBAN):

 ............................  / ............................  / ............................ / ............................ / ............................ / .............................

En ........................................................., o .................................... de ................................ de ................................

Asdo:

Nome: .........................................................

A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO CASTRO DE VILADONGA constituíuse a comezos do ano 1989, e os seus fins primordiais son desde entón 
a potenciación e difusión das actividades científicas, culturais e didácticas do Museo do Castro, así como a promoción do coñecemento, o 
respecto e a protección do patrimonio histórico e cultural de Galicia.

Cota de inscrición: 6 €

Cota anual: 15 €

Asociación legalizada co No Rexistro provincial 740 en data 7-3-1989, e inscrita no Censo de Asociacións e Entidades Culturais de Galicia co código: A-03-36/Lu-
210, libro 1 no1031, en data 14-6-1989. 

C.I.F.: G-271055865

27259 - Castro de Rei (Lugo) Telf. 982 31 42 55

amigos@aaviladonga.es




