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Baroña é un caso singular de xacemento arqueolóxico. Tremendamente calecido polo
gran público, converteuse na icona de certo tipo de visitantes, fundamentalmente
aqueles interesados no patrimonio e a natureza virxe. A presencia dunha concorrida
praia nudista (a fermosa Arealonga) aumenta esa sensación de medio ambiente en
estado puro.
En realidade, e malia que a moitos Iles soe a raro, os valores do Castro de Baroria non
son unicamente arqueolóxicos. As ruinas da aldea da Idade do Ferro son unha parte
máis dunha paisaxe cultural formada por valados, camirios lousados, restos das
antigas leiras dos campesirios e pirieirais grises batidos polo vento. Os horizontes son
magníficos, polo que resulta moi significativo que en tódalas publicacións e folletos
turísticos sempre apareza a fotografía dun solpor en Monte Louro (Luengo 1998;
Calo 2000).
Resulta innegable que a Punta do Castro é hoxe unha das iconas da arqueoloxía
galega, pero tamén é unha realidade que o coriecemento arqueolóxico non vai parello
á súa proxección social e mediática. Neste senso, Baroria foi un xacemento que non
aportou demasiado ao rexistro científico da Idade do Ferro. A culpa pode estar tanto
na metodoloxía das escavacións de García-Paz, Luengo e Calo, como no alto nivel de
erosión dos recintos, pero esto último non cadra moi ben coa localización dun
conxunto estructural e material tan exuberante e rico. Outra causa, máis prosaica e
máis realista, pero tamén menos correcta politicamente, é que, en realidade, o
xacemento foi prisioneiro da súa propia historia e nunca puido desenvolver tódalas
súas posibilidades científicas máis alá do pequeno círculo que acometeu a súa
investigación recente.
En cedo sentido, Baraja é un caso perdido para a arqueoloxía galega. O pouco rigor
das escavacións arqueolóxicas, a deficiente publicación e a pobre interpretación do
seu rexistro arqueolóxico, trufada de preconceptos e lugares comúns, provocan que
hoxe en día o caudal informativo que proporciona sexa mínimo en relación con
outros castros moito menos escavados. Ademais, as intervencións, tanto as de Luengo
como as de Calo, foron tan extensas que a penas quedan áreas onde actuar. Porén, a
reentrè do Castro de Baroña na arqueoloxía científica galega é moi complicada. Así e
todo, as intervencións desenvoltas por nós mesmos durante a década dos 90 do
pasado século, demostraron que os traballos de escavación limitados, destinados
moitas veces a clarificar áreas, estructuras ou eliminar testemurias, poden ser de gran
utilidade para contextualizar o xacemento e calecer aspectos ata agora confusos da
súa dinámica vertical.
Xunto coa conservación dun rexistro arqueolóxico extremadamente delicado, a
asignatura pendente de Baroria é proporcionar información de tipo arqueolóxico ao
visitante e aproveitar o enorme potencial turístico dun xacemento espectacular. O
punto de partida debe ser a creación do tan esperado centro de interpretación nas súas
inmediacións. Nun momento de competencia feroz, na que existe un centro de
interpretación da arqueoloxía do Barbanza, de marcado carácter didáctico e para
3

escolares e outros grupos organizados, e dun futuro centro de interpretación da
cultura castrexa en San Cibrán de Las (Ourense), o centro de Baroña debe optar por
unha vía propia. Esta vía tense que centrar na historia do propio xacemento, na
magnífica conservación da paisaxe tradicional da súa contorna e na descomunal forza
evocadora dun entorno natural privilexiado.
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1. Medio físico e descrición do xacemento
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1.1. 0 soporte: marco xeográfico
Dentro da diversa xeografía do occidente galego, ocupa un lugar senlleiro a unidade física
denominada península do Barbanza. Tratase dunha das 1 inguas de terra que dividen e segmentan o
litoral para constituir as Rías Baixas. En realidade, este tipo de penínsulas, como a do Morrazo en
Pontevedra, son entidades artificiais feitas pola xeografía "de gabinete", e polo tanto, máis teóricas
que reais. Resulta innegable que nos últimos 30 anos as características do poboamento trocaron
enormemente, transformando as redes de comunicación e os polos de atracción, pero na sociedade
galega tradicional, aquela que en grande parte seguiu vixente ata a década dos 60 do pasado século,
a rexionalización do litoral galego fíxose en torno ás rías, algo que tamén debeu ser habitual na
Idade Media e na Antigüidade I.
O auténtico protagonista da xeografía desta península é o seu relevo, rexo e vigoroso. Caracterizase
pola presencia dunha inmensa mole granítica, a Serra do Barbanza, que percorre a xeito de espiria o
territorio e supera folgadamente os 600 m. de altitude. Os seus escarpes, e a superficie chan que a
coroa, danlle o aspecto dun gran bloque monolítico e pouco estructurado, moi visible dende as
zonas veciñas e dende o propio mar2.
O outro elemento significativo é, como non, a costa. A liria litoral organizase en dúas rías, e a
grandes rasgos caracterízase pola alternancia de zonas de relevo abrupto con seos areosos. A costa
resulta moito máis batida no litoral norte e menos no sur, onde se deixan sentir fortemente as
influenzas fluviais, sobre todo nas esteiro de Tambre e no contorno da vila histórica de Noia, e nos
e se atopa unha subunidade de gran personalidade: a enseada do Engano, pechada polas dúas puntas
da Barquiria (a de San Cosme e a de Noia). No extremo SO destaca a chaira litoral, unha extensa
superficie de abrasión mariria, que se estende por terras de Aguirio, Muro e Xurio.

O xacemento arqueolóxico emprázase na chamada Punta do Castro, un cabo de relevo abrupto que
marca a embocadura da ría de Muros e Noia e constitúe un dos elementos senlleiros do litoral de
Porto do Son.
Este é un concello característico das comarcas do norte das Rías Baixas. Ten unha poboación que
bordea os 10 mil habitantes (9899 en 2007 segundo o INE) e unha superficie de 94,58 k2, o que dá
unha densidade de 104,66 hab/km2, distribuida en 9 parroquias: Miriortos, Goiáns, Nebra, Noal,
Baroria, Queiruga, Caamario, Xurio e Muro. A capital municipal sitúase na Vila e Porto do Son,
pertencente á parroquia de San Estevo de Noal, un pequeno aglomerado urbano nacido a carón dun
porto de abrigo. Actualmente moi desfigurado por un crecemento desmesurado, encaixou moi mal a
desfeita urbanística que caracterizou a este concello en datas recentes. Ata inicios da década dos 90
tiña un aspecto suxestivo e encantador, polo que aínda resulta máis triste e incomprensible o
deterioro recente do seu magnífico casarlo tradicional.
Como é habitual nos concellos do litoral, as densidades máis altas de poboación sitúanse na franxa
costeira, onde se atopa o outro núcleo urbano do municipio: Portosín. E o porto máis importante do
concello e, xunto co de Muros, da ría. A súa flota está especializada na pesca da sardiria polo cerco
Un exemplo mol ben documentado a nivel etnográfico e histórico é a distribución de mercadorías por vía mariña, a
traveso do sistema de cabotaxe. Exemplos representativos na nosa zona son a distribución das cerámicas de Buño e
da cerámica de construcción (de moita tradición na ría de Arousa), a madeira e o gando. Ata os anos 60 do pasado
século o vehículo preferido era o galeón (chamado na ría de Noia "Sancosmeiro"), un barco panzudo, de moita
manga, coa popa redondeada, unha ou dúas velas latinas e, nos últimos tempos, o lendario motor Ayón, feito en Noia
segundo planos Perkins.
2 Lembrar os fermosos e descritivos deseños feitos por Xurxo Lourenzo nos anos 30 do pasado século nas xeiras dos
Ultreias.
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que estacionalmente se despraza en masa aos portos cantábricos para facer a costeira da anchoa. O
pobo foi no seu día moi fermoso, dominado polas salgaduras catalanas que dominaban un casario
tipicamente maririeiro. Para quen o visitase en datas recentes, sobran os comentarios.
A estructura do hábitat tradicional deste concello era a dun poboamento de aldeas en nebulosa,
característico das comarcas das Rías Baixas, e que supón unha cantidade moi elevada de pequenos
núcleos e lugares acasarados unidos por camirios e pequenas estradas3. Hoxe en día, a dinámica
económica e demográfica, cun modelo de urbanismo orientado ao turismo e á segunda residencia,
fixo trocar esta realidade por outra que se achegaría ao que podemos definir como unha pequena
conurbación extensiva de densidade media. Os dous centros urbanos, Porto do Son e Portosín, son
vilas dinámicas, centros de atracción turística e de servizos e portos de importancia rexional.
Dende o punto de vista do relevo, Porto do Son, configúrase como un territorio 100% banbanzán.
Como en todos os concellos do seu entorno, aprécianse tres subunidades: as terras baixas da
plataforma litoral, que acada o seu máximo desenvolvemento nas parroquias meridionais
(Caamaño, Xurio e Muro) e que se prolonga cara o interior polas bacías de pequenos ríos, como o
Sieira, os escarpes e sistemas subsidiarios da Serra do Barbanza, e os cumes e penechairas
terminai s.
A costa, un dos elementos que define o espírito deste concello, caracterizase pola alternancia de
seos areosos con breves tramos de rochas e cantís. Novamente dous aspectos caracterizan a este
litoral: a presencia de conspicuos promontorios, auténticas atalajas naturais, como a Roda de
Cabeiro, Punta da Sagrada, Punta do Castro ou Punta Nadelas, e a existencia dunha superficie de
abrasión mariria que deu orixe a unha jiña de praias fósiles. A súa contemplación na zona de
Queiruga - Caamaño resulta espectacular.
O clima insertase, tradicionalmente, no dominio oceánico húmido, caracterizado por abondosas
precipitacións (+1200 mm.), distribuidas irregularmente ao longo do ano, e unha clara tendencia á
aridez estival.
Os solos do concello mostran unha tipoloxía claramente marcada polo contexto xeográfico no que
se sitúan. Dominan as terras pardas ou cambisoles, de tres horizontes A-B-C, presentes en tódalas
zonas da plataforma litoral, xunto coa presencia dos súelos tipo ranker, con dous horizontes A-C,
localizados nas terras altas dos escarpes montañosos, moi pouco desenvolvidos e con escasa
profundidade. Non debemos esquecer, por último, a existencia dalgunhas estructuras tipo campa en
zonas altas de relevo cóncavo (Chans de Raria) e os litosoles, solos desestructurados presentes nos
cumes do Barbanza e sistemas subsidiarios.
A vexetación natural foi, con seguridade, un bosque caducifolio atlántico (Quercus robur e Quercus
suber) asociado a un sotobosque de landa atlántica, formado por mato de tipo erica e calluna, pero
está na actualidade practicamente desaparecida. A continuada acción do home sobre o territorio,
degradou as condicións naturais e deu paso a unha situación na que dominan as especies de
repoboación (Eucaliptos globulus e Pinos pinaster), o monte baixo de toxo (Ulex europaeus) e
xesteiras (Sarothamnus scoparius).
En esencia, o territorio de Porto do Son caracterizase por unha paisaxe fortemente humanizada,
dominada por un hábitat denso de pequenas aldeas e casais, separadas por pirieirais e grandes
extensións de viñas libres e emparrados. As súas costas o gran murallón da Serra do Barbanza,
valeira de casas e poboada de mato e arborado de repoboación, nesa exclusividade espacial tan
3 Para a caracterización dos tipos de hábitat baseámonos en A. Bouier (pese a que existe edición en galego, por
formato e riqueza do léxico original,resulta máis recomendable a consulta do original francés): La Galice. Essai
géographique d'anulise et d'interpretation d'un vieux complexe agra/re. 2 t. La- Roche-sur-Yon, Paris. 1979.
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característica do litoral occidental galego. Ao fondo, como a gran escenografía dunha ópera barroca,
as cúpulas do Monte Louro a recórtanse no océano.

1.2. Contexto arqueolóxico: prehistoria e arqueoloxia do concello de
Porto do Son
O concello de Porto do Son, como tódolos territorios costeiros, é moi fértil en xacementos
arqueolóxicos. Os restos máis antigos son os vestixios de túmulos neolíticos localizados nas
portelas e vaos dos sistemas subsidiarios e contrafortes da enorme mole do Barbanza. Os túmulos
máis próximos son os situados na plataforma de abrasión mariria (Mámoa da Bouza do Rial,
Mámoa de Pedra Cavada) e nos reeháns que bordean a Enxa e dominan a cabeceira do río Sieira
(Montemuírio, Chans de Raria e a cámara do Curro). Son monumentos de dimensións
convencionais, moi alterados por violacións e escavacións clandestinas. Algúns son
extraordinariamente visibles e destacan na paisaxe, dominando áreas naturais de paso ou zonas de
relevo cóncavo.
A Prehistoria recente era unha etapa totalmente descoriecida ata fai practicamente 20 anos. Nese
intre, o que subscribe e máis a arqueóloga noiesa Lola Gil comezaron a desenvolver os seus
proxectos de investigación a partir dun traballo titulado Prospección intensiva na península do
Barbanza: a evolución do hábitat entre o Epipaleolítico e a Idade do Bronce4 (Concheiro 1995,
Concheiro e Gil 1997). Así foron localizadas as dúas áreas de dispersión de material de Cabeiro Xebrín e Praia de Cabeiro- con materiais cerámicos tipo campaniforme internacional e patróns
inciso metopados tipo Penha, que seguramente terian orixe nun asentamento aberto ocupado na
transición entre o III e o II milenios a.n.e. Sen dúbida, este é un conxunto arqueolóxico que require
maior atención. Aséntase sobre unha grande extensión vinculada a unha depresión topográfica ao
lado do mar. As maiores concentracións de material atopáronse nun paleosolo existente baixo a area
da praia, asociadas a un pequeno fogar delimitado por pedras. Correspóndese cun patrón xa ben
calecido para o NO e que ten paralelos moi próximos, como a Ladeira do Chazo (Boiro)
(Concheiro e Gil 1994; Gil 1993), ou en toda a península do Morrazo.
Contemporáneo dese interesante xacemento son os conxuntos de gravados rupestres, cuxas
primeiras testemurias foron localizadas no proxecto de prospección de 1989 (Gil e Concheiro, 1993;
Concheiro 1995; Concheiro e Gil 1997). Estas primeiras evidencias, entre as que sobrancea o
magnífico gravado de Braña das Pozas / Pozos da Garda, actuaron de motor dos traballos de
divulgación levados a cabo por afeccionados locais, en primeiro lugar por M. Mariño del Río
(2000), e despois polo equipo formado por Guitián e máis Guitián (2001), e que aumentaron de
xeito colosal a cantidade e calidade das estacións coriecidas. Só na parroquia de Baroria destacan os
gravados de Outeiro da Pedra Bicuda, Monte da Gurita, excepcional rocha panel con gran número
de cérvidos, e a coriecida Laxe da Sartaria.
En xeral, o patrón de emprazamento segue as regularidades documentadas para este tipo de
manifestación noutras partes do Noroeste, con algunhas características propias, como parece ser a
vinculación dos máis deles a zonas de tránsito a pequena escala e a proximidade de grandes
conxuntos á liria costeira.

4 A. Concheiro Coello, "Prospección intensiva na península do Barbanza. A evolución do hábitat entre o
Epipaleolítico e a Idade do Bronce", Arqueoloxia-Informes 3, Santiago 1995
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Gravado rupestre de Braña das Pozas (Concheiro e Gil 1994)

A eses intres indefinidos da Idade do Bronce correspóndense o machado plano tipo Barcelos do
Rego Seco, e a machado de tope sen aneis da Pedra Follada (Concheiro e Gil 1997).
O mundo da Idade do Ferro ten no concello un rexistro excepcional. Sufriu moito nos últimos anos
do século XX, sobre todo con fenómenos inexplicables como a total destrucción do castro da Enxa,
a agresión do recinto superior do Taúme, e a máis antiga desaparición do castro de Portosín. En todo
caso, segue habendo xacementos moi ben conservados e de sumo interese, como o de Miriortos,
dominando as agras do fondo da ría, ou o Rodo de Valcunqueiro / Castro da Masisa. Non obstante,
son os castros costeiros o que proporcionan orixinalidade a este concello: o de Queiruga ou Nadelas
e o da Illa do Mar. O primeiro, ben visible dende a propia Punta do Castro, foi sondado por Vázquez
Varela e Rodriguez López en épocas distintas, pero buscando sempre os restos zoolóxicos do seu
concheiro. Con anterioridade fora escavado, sen metodoloxía científica, pola erudita local Lola
Ares, que sacou á luz restos de construccións redondas de cachotería e un amplo conxunto material,
do que destacaba a cerámica castrexa, de entre a que destacan grandes fragmentos de labios
retraídos tipo reforzados "Vigo" e toda a panoplia da olería do castrexo marítimo florido' . Do
segundo, Illa do Mar, emprazado nun lugar soberbio e moi afectado pola erosión mariria, coriécese
tamén o material cerámico recuperado por afeccionados e depositado actualmente no CICB no
Porto do Son.
A época romana pertence a ara atopada na ladeira do Enxa, un seguro santuario galaico romano, a
5
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Concheiro Coello, Estudio e clasificación da Colección

arqueolóxica García — Bayón, Concello de

Ribeira/Deputación da Coruña, Inédito, 2004
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dedicada a Diana Venatrix localizada no contorno do igrexa parroquial de Baroria, e a lauda
funeraria de Rufus Seiliensis, atopada nalgún lugar indeterminado do litoral da parroquia de
Queiruga, epígrafes todos probablemente datados arredor do século II d.C. Non podemos deixar de
mencionar as noticias, nunca confirmadas de xeito contundente, sobre os restos dunha posible villa
con mosaico en Portosín.

1.3. Área de actuación: o Castro de Baroña
O xacemento da Punta do Castro ocupa o promontorio rochoso e o istmo situados entre as pequenas
praias do Castro e A Polbeira. Coas súas 2 Ha. aproximadas de superficie, é un asentamento de
dimensións relativamente modestas, que non se corresponde coa súa extensión orixinal xa que
existen indicios claros de que foi contundentemente afectado pola erosión mariria. Mostra, a
diferencia doutros castros costeiros, unha estructura complexa, debedora, en parte, da gran vixencia
temporal do poboado, e organizada en diversos recintos ou plataformas sucesivas situados a distinta
cota e que se abren visualmente á terra firme.

Vista xeral do Castro de Baroña. En primeiro plano o istmo e a praia do Castro

lo

Plano xeral do castro de Baroña: 1: primeiro recinto; 2: segundo recinto; 3: terceiro recinto; 4: cuarto
recinto

A totalidade do istmo está ocupada polo primeiro recinto, unha especie de antecastro que estivo
defendido por unha sucesión de foxo e potente muralla construida en dobre muro de cachoteria con
recheo de pedra e area. Foi practicamente arrasado pola erosión, polo que resulta de difícil
interpretación, pero non parece haber dúbidas sobre o seu carácter habitacional, como testemuria a
presencia de pés de muirios redondos e moita pedra de construcción na súa superficie. Debeu de
constituir a derradeira ampliación do núcleo habitado, nun intre de gran puxanza do poboado.
Inmediatamente despois atópase o segundo recinto, tamén denominado primeira plataforma (Calo
1987, 1999), separado do anterior e defendido por unha monumental muralla que limita a superficie
da península propiamente dita. O aspecto achanzado que mostra ao exterior débese ás obras de
restauración acometidas por Calo. Nela ábrese a entrada principal, en rampla e defendida por
bastiöns e engrosamento de muros. No seu interior atópanse hoxe 16 estructuras escavadas, das que
a maioría débese corresponder con construccións de carácter doméstico. Distribúense nos
denominados por nós grupos García — Paz e Calo 11 6. 0 primeiro, situado na zona máis meridional
da península, consta de 10 estructuras de planta variable, circular e ovalada. O segundo, localizado
no entorno da entrada principal, componse de seis estructuras escavadas de planta oblonga e
circular, en dous casos dotadas de anexo e vestíbulo (estructuras 2 e 13), e unha encostada á cara
interior da muralla. Esta é a coriecida como casa do banco corrido, en realidade un baseamento
axuntado ao paramento interior da muralla de funcionalidade dubidosa. Orixinalmente estaba
semisoterrada e foi interpretada por Calo como un obradoiro de fundición.
6 Esta denominación, xa empregada nos nosos informes, realizase identificando os grupos de casas co seu escavador e
etapa de intervención respectivos. A súa finalidade é simplifica-la lectura "urbanística" do poboado e facilita-la
identificación das distintas estructuras.
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División do xacemento en grupos de estructuras

O terceiro recinto, segunda plataforma para Calo, está separado do anterior mediante unha
complexa sucesión graduada de muros de contención, de orientación L-0. Accédese a el por medio
dunhas escaleiras, flanqueadas por machóns, de aspecto monumental, sen dúbida unha das iconas
deste xacemento. Os grosos machóns, coas fiadas superiores sensiblemente inclinadas cara a dentro,
é moi posible que sostivesen unha estructura de tipo arco ou falsa bóveda, co que estaríamos diante
dun fenómeno único na arquitectura castrexa. Entre elas e os sistemas defensivos atópanse dous
espazos de planta cuadrangular, con vanos de acceso, difícilmente interpretables. Ao outro lado da
porta obsérvanse diversas construccións, de planta variable, comunicadas por medio do que
semellan ser áreas de paso ou zonas de circulación. Xunto coas anteriores forman un conxunto
individualizado, ou "grupo intermedio", diferenciado do resto do poboado tanto nas características
formais das estructuras que o compofien, como na suposta funcionalidade dalgunha delas,
relacionada con actividades artesanais.
O resto de estructuras da segunda plataforma distribúense entre os grupos Luengo, formado por seis
construccións de planta xeralmente circular, e Calo II, constituido por seis edificacións nas que
sobrancean as de planta ovalada. Nalgunha, como na estructura 4, unha gran edificación de planta
oblonga, obsérvase unha complexa superposición de muros. Por outra banda, a existencia de tramos
dos muros de contención baixo os alicerces das construccións máis meridionais do grupo Calo II
demostra como esta zona sufriu unha grande expansión constructiva que levou á desaparición dos
chanzos superiores.
Resulta frecuente que as estructuras dos grupos Luengo e Calo II se asocien en conxuntos de dúas,
tres ou catro estancias, ainda que sen chegar á formulación de unidades de habitación ao estilo dos
grandes castros meridionais. Iso si, apréciase a existencia de numerosos valados e tramos de muro
que deberon ser tapias ou cercas e que crearon complexos deambulatorios e zonas de tránsito.
Tamén se observa un grande espazo aberto, a xeito de praza, que debeu cumprir algunha función na
12

ordenación dos espazos colectivos.
O cuarto recinto, que podería constituir unha terceira plataforma, sitúase no alto do outeiro que
domina o sector anterior. Agás unha gabia, non se escavou en extensión, pero se puido apreciar que
tamén está ocupado de construccións, seguramente de xeito intenso.
En resumo, o Castro de Barofia, no seu momento de esplendor, situado no cambio de Era, foi un
auténtico oppidum emprazado á beira do mar. A vista dos recintos, inundados de vivendas, debeu
ser impresionante, o mesmo que a contemplación das fortes murallas e a porta con bastións que
facían deste poboado prehistórico unha auténtica praza forte.
O expolio deste xacemento resulta extraordinario por calidade e cantidade, como corresponde a un
xacemento tan intensamente escavado. Algunha parte foi estudiada (Rey 1991), pero outra, como o
conxunto metálico, permanece maiormente inédito e só se coriece por publicacións xerais.
O material cerámico, o máis numeroso, consta dunha gran masa de cerámica indíxena. O repertorio
é enorme e cobre tódolos tipos documentados por Rey na súa xa clásica tese doutoral. A falta de
estratigrafías non permite apreciar variacións no conxunto ao longo do tempo, algo que tampouco
preocupou moito ao seu último escavador, xa que atribúe ao xacemento un único nivel de
ocupación, organizado en tres fases sucesivas, situado arredor do cambio de Era, ainda que si se
fixo, con bos resultados, noutros castros da comarca7.

Vista de parte dos segundo e

terceiro recintos

7 A. Concheiro Coello, Castro do Achadizo. Cultura material, economía e subsistencia na Idade do Ferro. Concello

de Boiro, 2008.
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2. 0 Castro de Baroña no contexto da ldade do
Ferro no Barbanza
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2.1.

Dinámica histórica

O mundo castrexo na órbita das rías que flanquean o Barbanza, xorde arredor do século VIII a.C.,
en puntos da xeografía costeira onde probablemente xa se desenvolveran ocupacións anteriores,
vinculadas aos complexos culturais do Bronce final atlántico. Nesta liria resultan moi interesantes as
escavacións desenvoltas polo equipo do Laboratorio da Arqueoloxía da Paisaxe, CSIC- XuGa,
(Ayán, coord. 2008), por nós mesmos no Achadizo (Concheiro 2008) e máis recentemente por
Vilaseco Vázquez ( Vilaseco e Fábregas 2008) no xacemento de Os Pericos (Ribeira), onde se
documenta unha ocupación, seguramente fortificada, a inicios do I° milenio a.C. Este último
xacemento é de comprensión difícil a partir dos datos publicados, pero o máis posible é que se trate
dun asentamento castrexo convencional totalmente devastado pola erosión mariria e o cambio da
dinámica costeiral
Algúns destes xacementos, senón todos, é posible que xogaran un papel importante na
centralización da industria metalúrxica e na distribución de obxectos de prestixio de bronce. Todos
terien restos de actividade metalúrxica ( O Achadizo; Neixón; Baroria), e polos menos en dous
casos, Baroria e Neixón, existen preto deles xacementos de estaño explotados en época histórica.
Das escavacións desenvoltas nos xacementos de O Achadizo, Baroria e Neixón Pequeno, dedúcese
que a mediados do I° milenio os xacementos atopábanse xa plenamente activos e configurados. O
caso do castro Pequeno de Neixón xa é de sobra coriecido, pero con respecto á Baroria, pese á
opinión dun dos seus escavadores (Calo 1987, 2000), pensamos que formular unha cronoloxía
antiga non ofrece dúbidas, aínda que sen saber a súa intensidade e características reais.
O rexistro arqueolóxico que cofiecemos hoxe de Baroria é o resultado de moitos anos de vida do
poboado e o seu aspecto actual ten moito que ver coas escavacións arqueolóxicas, moi intensas, que
sufriu. No conxunto material recuperado obsérvase un repertorio claramente do Ferro 1, algo que
para a cerámica xa intuíu no seu día J. Rey (1991). A presencia de vasos Neixón resulta evidente,
pero esta é unha forma básica que ten unha grande vixencia e que mesmo está presente nos niveis
máis tardíos do castro do Achadizo. As que non ofrecen dúbidas son as cerámicas decoradas con
acanaladuras e impresións, un motivo que no castro boirense é característico dos niveis situados
entre os séculos VI e IV a.C., e despois desaparece. Outros morfotipos ben documentados en
Achadizo e Neixón, como os retraídos e os facetados de borde apuntado e colo ben desenvolto, non
talen representación no castro sonense, segundo se desprende da bibliografía, aínda que tendo en
conta a metodoloxía de campo desenvolta historicamente no xacemento puideron pasar
desapercibidos.
Pero o realmente definitivo a prol dunha cronoloxía antiga para o Castro de Baroria son os materiais
de importación que apareceron, e que son moi definitorios, como os fragmentos de cerámica púnica
(Calo 2000), que aparecen con certa frecuencia en castros do litoral meridional (Castro da Punta do
Muírio de Vento, Vigo; Neixón Grande; A Lanzada) e que testemurian un fluxo comercial co
Mediterráneo. Como sempre, a clarificación exacta só pode provir da obtención de datacións
absolutas ben contextualizadas. Neste caso concreto parécenos moi interesante que no futuro se
poidan desenvolver actuacións puntuais encamiriadas ao recoriecemento estratigráfico do
xacemento, algo que sempre planeou moitos interrogantes.
Así e todo, ata o século V a. C. os materiais indican un estreito contacto cos complexos culturais
europeos, fundamentalmente centroeuropeos, que puideron penetrar no NW a traveso da Meseta,
vía trasmontana, e que, sin ser decisivos, foron máis importantes na formación da cultura castrexa
8 X.I. Vilaseco Vázquez e R. Fábregas Valcarce, "Dos finais do II milenio a.C. á segunda Idade do Ferro. O
asentamento fortificado de Os Pericos (Ribeira, A Coruña)". Gallaecia 27, Santiago 2008.
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do que tradicionalmente verien planeando moitos investigadores, excesivamente centrados nas
influencias do Sur da península e do Mediterráneo occidental (Peña 1992, Calo 1995). Os restos son
demasiado importantes como para non telos en conta: o brazalete do Neixón, a punta de lanza do
Achadizo, os colgantes toneliformes do Achadizo, os amorcillados de Baroria, as sítulas, os
caldeiros remachados, as fíbulas de pe longo, as agullas de cabeza arrolada e esmagada do
Achadizo e Neixón Grande, etc.
A dinámica histórica destas comunidades costeiras da Idade do Ferro sufríu unha notable
aceleración entre os séculos V e IV a.C., fenómeno importantísimo que estivo motivado por novas
influencias alleas, neste caso meridionais e procedentes do SE da Península e da órbita ibero púnica. Algúns obxectos (pratos púnicos, ánforas Mariä-Pascual, perfumarios, ...) están a testemuriar
un tráfico comercial directo e por vía marítima. Estamos, xa que logo, diante do proceso de
consolidación dun complexo cultural de gran orixinalidade e que permanecerá estable ata o fin do
milenio, malia as influencias que recibe do resto da Península.
No século III a.C. o desenvolvemento social e económico das comunidades castrexas do Barbanza é
xa un feito, e durante os séculos II e I a.C. acadará o seu período de plenitude e apoxeo. Asistimos á
consolidación dun sistema agrogandeiro moi estable, complementado coa explotación dos recursos
maririos, o marisqueo e, sobre todo, a pesca. Están documentadas no Achadizo estratexias de
conservación do peixe, probablemente por secado, que podían paliar parcialmente os efectos
devastadores das periódicas crises de subsistencia, que por definición afectaron a tódalas sociedades
prehistóricas. A maioría dos datos confirman a explotación dunha cabana gandeira formada por
vacas, ovellas, cabras e porcos. As evidencias sobre estabulación son moi limitadas, por non dicir
inexistentes. No caso de Baroria, a articulación urbana do poboado, coas vivendas apeguriadas
unhas contra as outras, sen deixar áreas de circulación, e a presencia de esqueiras ou ramplas
achanzadas para salvar os desniveis e acceder aos distintos recintos, suxiren que, canto menos, o
gando major atopábase estabulado noutro espazo, fóra dos recintos habitacionais, e que o acceso
estaba vedado a carros e outros vehículos de tracción animal. A única evidencia posible procede da
posible porqueira escavada no Achadizo, un habitáculo rectangular de 4 x 1,5 m. axuntado a unha
casa de planta circular, ateigado de lixo, e que pode considerarse un cortello para engorde.
A agricultura debeuse basear no sistema mixto cerealístico, seguramente baseado o trigo. Fóra de
contextos excepcionais, as evidencias acostuman a limitarse ao achado de muiños manuais,
barquiformes ou redondos.
Parcho a un desenvolvemento social do que informan tódolos restos, asistimos nesta etapa a un
enriquecemento da cultura material e a un progreso da producción artesá e dos circuitos de
intercambio/comercio, interiores e exteriores. Pese á inconsistencia do rexistro estratigráfico do
xacemento, no castro de Baroña atopamos dúas estancias que puideron funcionar como talleres
metalúrxicos. Seguramente estiveron activas ao mesmo tempo en datas do cambio de Era e indican
a importancia do castro como foco de elaboración de obxectos metálicos a escala supra local.
Polo que se refire aos intercambios, dos rexionais infórmanos a presencia de tipos cerámicos
propios doutras zonas do noroeste, como a desembocadura do Miño ou os penichairas interiores. Os
externos están documentados polos materiais de importación aparecidos (cerámicas pintadas
turdetanas, cerámicas campanienses, cerámicas áticas, ...).
Nos casos mellor coriecidos e estudiados, o repertorio cerámico indíxena faise máis complexo e
parece que os tipos se diversifican e se especializan. O aspecto xeral da vaixela, sen embargo, e
como demostrou a escavación do castro do Achadizo, segue perdurando. Dominan de xeito absoluto
as formas pechadas, máis ou menos globulares e de fondo plano. O estudio do material atopado no
castro do Achadizo, contextualizado estratigraficamente e con datacións radiocarbónicas, serve de
16

guía para a producción cerámica deste intre: grandes orzas de labio facetado para almacenaxe de
gran ou graxa, vasos dotados dunha asa moi desenvolta para beber, potes de perfil en S con
pequenas asas para cociriar e recipientes globulares de labio retraído para consumir alimentos.
Este último cacharro resulta moi característico desta etapa e, pese a que sen dúbida ten precedentes
en épocas anteriores (Neixón Pequeno, fases temperás do O Achadizo), vaise converter nunha das
iconas da cultura material do castrexo marítimo. O coidado da súa elaboración e a riqueza
decorativa que presentan, na que dominan fermosos estampados organizados en bandas paralelas
situadas no tercio superior que se alternan con motivos plásticos ou incisos, levaron a algúns
investigadores a atribuirlle un carácter de recipiente significado en banquetes rituais. Resulta moi
arriscado pronunciarse sobre este aspecto, pero do que non cabe dúbida é de que tiveron éxito, unha
forte demanda e foron empregados para consumir alimentos quentes (probablemente tiveron algún
tipo de tampa), polo menos durante a comida, e de que son unha guía cronolóxica moi fiable, xa que
no caso do Achadizo está datada a súa presencia no século I a.n.e., cunha especial preponderancia
na segunda metade. Aparece no nivel recente dos Pericos e en Baroria é un cacharro moi ben
representado, o que fala ben ás claras da preponderancia que os modelos marítimos terien na vida
deste castro no contorno do cambio de Era.

Maxilar dun bóvido localizado durante as escavacións do castro do Achadizo, Boiro

Os obxectos luxosos e de prestixio, entre os que se atopan as xoias e adornos persoais (arracada e
aneis de Baroria, cerámicas e colares de importación no Achadizo, ...), tiñan como seguros usuarios
a unhas elites locais que acumularon riqueza e estiveron na base das grandes transformacións da
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arquitectura dos poboados castrexos.
O caso do castro de Baroria resulta moi clarificador: o seu aspecto actual é o dunha cidade
fortificada, unha auténtica praza forte. Como tal a coriecemos, foi construida a finais do século I
a.C., xa preto do cambio de Era, seguindo un patróns monumental nos que xogaba un papel
importante a escenografía do seu aparato defensivo. Neste senso é moi interesante apreciar que na
fase álxida do poboado as estratexias de visibilidade facían primar certas arquitecturas singulares,
como o cinto amurallado do segundo recinto, a ubicación da casa con adro xusto á saída do túnel da
porta principal ou a perspectiva do acceso con escaleiras monumentais e posible arco ou falsa
bóveda ao terceiro recinto.Un interese tan grande por monumentalizar a visión do poboado só pode
entenderse como unha manifestación externa do prestixio e o poder da comunidade,ou da caste que
a dominaba.
Sempre nos chamou a atención a relación inversamente proporcional que existe entre o colosal da
arquitectura, caracterizada por fortes murallas e recintos interiores ateigados de casas, e o
emprazamento e a escaseza de evidencias verbo da producción de alimentos. Neste senso, non
parece haber dúbidas de que Baroria debeu chegar a xogar un importante papel na organización
territorial, social e económica do seu tempo, funcionando de xeito moi semellante ao que
entendemos como un "lugar central". Na emerxencia e consolidación do poderío do poboado da
Punta do Castro poden estar as claves que expliquen a desaparición ou decadencia dalgúns
asentamentos contemporáneos, así como a fundación ou pervivencia doutros.

esquerda, pote de labio exvasado e borde recto, séculos VI- V a.n.e. (Castro Pequeno do Neixón, Boiro).
dereita, ola de labio exvasado engrosado "Cíes" con decoración plástica e estampada, século I a.n.e.
(Castro do Achadizo, Boiro)

A arquitectura do xacemento é monumental. Os grandes cintos de murallas vériense atribuíndo
xeralmente ao cambio de Era, tanto por quen pensa nun único nivel, e tardío, (Calo Lourido), como
para aquel que asume unha fundación anterior (Carballo Arceo), pero a realidade é que non existe
ningún dato a disposición dos investigadores que acredite esa afirmación. En todo caso, as defensas
do Castro de Baroria son as máis espectaculares dos castros barbanzónicos e, sobre todo, resulta
rechamante a variedade tipolóxica. As escavacións dos anos 70 e 80, moi pouco meticulosas, non
lograron recuperar información suficiente, polo que, só tendo en conta a opinión dos escavadores,
resultan dificilmente interpretables, aínda que parece plausible pensar nunha ampla diferencia
cronolóxica entre unhas estructuras e outras.
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O sistema que pecha o istmo, malia seu precario estado de conservación, actualmente moi afectado
pola erosión mariria, resulta suxestivo. A inexistencia aparente de derrube atuando o foxo e na base
da estructura (Luengo 1999), fai pensar nunha muralla con dobre paramento do que só serían de
pedra os zócalos, enchendo o interior de material extraído do foxo. A parte superior, o vallum ou
cerca propiamente dito, podería ser unha estacada ou empalizada de madeira. Esta morfoloxía
explicaría a gran anchura dos alicerces hoxe conservados e leva a pensar nunha disposición
graduada. Este é un sistema difícil de documentar, pero é ben calecido en xacementos europeos de
finais da Idade do Ferro, onde é unha das tipoloxías mellor coriecidas dos oppidums e hillforts do
cambio de Era. O aspecto desta primeira muralla non sería moi distinto do esquema que reflicte a
ilustración inferior, pertencente ao xacemento inglés de Rainsborough.

Ranisborough

Worlebury

Sistemas defensivos dalgúns hillforts británicos, segundo Dyer (19929)

A muralla monumental que pecha as plataformas da península mostra unha característica estructura
achanzada. Aínda que Calo afirma que o escalonamento dos tramos foi unha creación súa a fin de
visualizar o interior dos recintos dende o camirio de acceso (sic), esta afirmación non se sostén, xa
que existen paralelos dabondo para esta tipoloxía. Os máis claros atópanse, igualmente, en hillforts
británicos de finais da Idade do Ferro, como o de Worlebury (arriba). Trátase dun tipo de defensa
moi forte e de claro carácter militar, que nada ten que ver cos sistemas defensivos sinxelos e pouco
imporientes doutros castros coetáneos. Entraría, xa que logo, nese grupo, como Elviria ou Lás, que
se configuran como fortes oppida no cambio de Era e primeiras décadas do novo milenio. Este
amurallamento, ve reforzado o seu carácter militar pola existencia de adarve, con esqueiras de
acceso, ben coriecidas noutro oppidum galego, como Lás, pero comúns á maioría dos poboados
fortificados europeos, e, sobre todo, pola existencia dunha característica que revela a madurez
dunha fortificación: o sistema de acceso, monumental e reforzado, posiblemente, con bastións e
corpos de garda.
9

James Dyer: Hillforts of England and Wales, Shire Archaelogy, Princes Risborough-Buckinghamshire, 1992.
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Vista do sistema defensivo dun forte irlandés en Arrnagh dende o interior do recinto

Vista da fbrtificación de Baraja e do sistema de acceso ás plataformas

A porta da muralla é moi orixinal e está bastante ben conservada. Responde ao sistema de
engrosamento de muros con bastións e rampla — túnel achanzada. Estaba pechada cunha porta de
madeira reforzada cunha gran tranca. Despois das consolidacións de Calo xa non se aprecia, pero as
fotos tiradas ao pouco de rematar as escavacións de 1933 revelan, polo menos, un forte bastión tipo
torre protexendo un dos flancos da entrada.
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Ramsborough Camp
S Sentry box
G Guard room
Bridges ?
/

Drystone revetment

Titterstone Clee Camp

Entradas en túnel ou caleixón, con "corpos de garda",
en hillforts británicos, segundo Dyer (1985)

Respecto á arquitectura doméstica chama a atención a alta porcentaxe de casas de planta ovalada.
Algunhas parecen propias do último nivel de ocupación, como a gran construcción con adro, e
parece que xogaron un papel importante na monumentalización do poboado.

2.2.

Colapso e liquidación

Interpretar e describir a decadencia e extinción dos poboados castrexos da órbita barbanzá non
resulta tarefa doada. As fontes arqueolóxicas non indican abandonos repentinos e catastróficos e si
semellan reflectir un lento e progresivo proceso de arruinamento e desmoroamento das
construccións, seguramente sometidas a saqueos constantes. En Barofía, e tamén no Neixón Grande,
parece existir un pico de actividade ou riqueza nos anos inmediatamente posteriores ao cambio de
Era. A cantidade de ánfora recuperada nas escavacións leva a pensar que o sistema indixena non
colapsou durante os primeiros tempos da entrada na órbita romana. Antes ben, parece que se puido
impor a preponderancia dalgúns asentamentos nos que as súas elites se viron favorecidas e se
adaptaron moi ben aos novos tempos, actuando, entre outras funcións que non reflicte o rexistro
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arqueolóxico, como consumidoras e distribuidoras de bens de prestixio a escala supra local. En todo
caso, non albiscamos aínda moi ben como podería ser o modelo de relacións entre os diferentes
asentamentos. Sí sabemos que en datas do cambio de Era prodúcese un gran fenómeno de
ocupación do territorio que chega mesmo a erguer poboados en puntos illados da paisaxe, como
parece ser o caso dos Pericos. Este xacemento, recentemente escavado (Vilaseco e Fábregas 2008),
segue a plantear moitos problemas, malia que a súa función habitacional e ocupación durante o
cambio de Era son seguras. De xeito moi evidente, a súa morfoloxía actual non ten nada que ver coa
apariencia orixinal. Como no caso de Baroria (e probablemente Neixón Pequeno e O Achadizo),
resultou moi afectado pola erosión mariria, o que conlevou a destrucción de gran parte do recinto
habitacional.
O colapso dalgúns asentamentos a finais da época Xulio - Claudia é un feito, como tamén o é a
supervivencia doutros e o seu funcionamento como poboados ata o baixo imperio, segundo
testemuñan a presencia de sigillatas hispánicas tardías en Neixón Grande (Ayán 2008). Aínda que
resulta posible este último xacemento teria sobrevivido adoptando unha función moi especial,
semellante a unha villa atípica de contexto maririo, non deixa de ser suxestiva a visión, para este
momento serodio, dun territorio caracterizado por un inesperado polimorfismo de situacións
habitacionais: xacemento fortificado, vila e asentamento aberto.
Baroria, unha auténtica praza forte indíxena, non tiña ningunha oportunidade de sobrevivir na órbita
provincial romana, e abandónase, de seguro, durante a segunda metade do século I d.C. Tampouco
hai indicios dunha ocupación posterior, residual ou episódica, aínda que sempre existirá a "lenda
urbana" da necrópole asentada no seu istmo (o areal das campas), nunca probada de xeito
fehaciente. O seu lugar foi ocupado por unha nova realidade, da que as evidencias na súa contorna
son numerosas: ara da Enxa, lauda funeraria de Rufus, ara a Diana, ... e que indican que a zona
mantivo un certo pulo en época galaico romana, polo que hai que suporlle as elites locais
procedentes da sociedade castrexa un gran poder de adaptación as novas circunstancias históricas.
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3. Memoria das actuacións 1994-1996
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3.1.

Equipo Técnico

Dirección: Ángel Concheiro Coello
Arqueólogos técnicos: Lola Gil Agra, José Angel Muírio Maneiro
Topografía e replanteo: Ángel Concheiro Coello
Debuxo de campo: Ángel Concheiro Coello

Fotografía: Ángel Concheiro Coello, Lola Gil Agra
Canteiro: Ramón Alonso Vila

Equipo técnico da campaña de 1994. De esquerda a dereita: Juan, Ramón Alonso (canteiro), Pepe
Mutilo (arqueólogo técnico) e Tito Concheiro (arqueólogo director)
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3.2. Traballos anteriores
O Castro de Barofía, xacemento senlleiro da xeografía arqueolóxica galega, ten unha historia
recente azarosa e chea de vicisitudes, non sempre afortunadas e nunca de acorde coa entidade e
calidade dos restos que alí existen.
Os sucesos vinculados ao seu descubrimento arqueolóxico son moi curiosos, e deben valorarse
como un dos primeiros intentos de control por parte da administración pública de escavacións
clandestinas. Aqueles días de xuño de 1933 son unha historia ben coriecida, polo que non irnos a
insistir nela 1 °. O que si é certo é que, para que o carabineiro Pablo Díaz iniciase as escavacións
clandestinas no castro, o xacemento tiña que ter para as xentes de Porto do Son un imaxinario
potentísimo e unha apariencia exterior moi clara. Este home, calecido en Noia e no Son como Don
Pablo, tivo que ser unha figura curiosa e moi interesante. Máis aló das súas aptitudes e
coñecementos, que non os coriecemos, pero que deberían de ser moi limitados, foi, sen dúbida, un
arqueólogo frustrado e un furtivo moi activo xa dende os seus destinos na zona de Cartaxena. Nos
anos 30, aproveitándose da influenza que lle proporcionaba o cargo e a pertenza a un corpo mimado
polo rexime republicano, acometeu o que era unha escavación en toda regra, contratando a un gran
número de xornaleiros. Os descubrimentos foron tan espectaculares e a impresión que recibiu
Alvaro de las Casas na visita ao castro debeu de ser tan impactante, que este comprometido
intelectual non dubida en reclamar a intervención da administración a fin de que canalizase tamaño
desaguisado e procedera a realizar escavacións legais e científicas. Foi entón cando se paralizan as
escavacións clandestinas de Díaz por orde do Goberno Civil da Coruña, e a Universidade
compostelá decide acometer ela mesma as escavacións. Para elo foi designado o profesor Sebastián
González García — Paz, a prima donna da arqueoloxía galega universitaria do momento. A pista de
Don Pablo perdese no bou que colleu no porto de Muros, nos días posteriores ao levantamento do
exercito de África, fuxindo de seguras represalias. Con el foise, ou perdeuse, a súa gran colección
de antigüidades, na que os materiais de Baroria deberían ocupar un lugar senlleiro.
As intervencións de González García-Paz hai que entendelas como unha "legalización" das
escavacións clandestinas. Leváronse a cabo, aparentemente, na mesma zona do interior do segundo
recinto tocada por Díaz e descubriron grupos de vivendas e restos da muralla organizados arredor
do promontorio sur. O xacemento abandonouse ata a década dos anos 60, cando o arqueólogo José
María Luengo acomete novas e extensas intervencións. Luengo, daquela director do Museo
Arqueolóxico "Castelo de San Antón" da Coruña, era un arqueólogo que tiña unha vantaxe sobre
outros coetáneos seus: era un excepcional etnógrafo, sobre todo no ámbito da arquitectura popular e
as tradicións campesiñas, o que lle facilitaba moito as cousas no campo da interpretación.
Obviamente, as súas actuacións non poden considerarse un prodixio de excelencia, e a metodoloxía
de campo que desenvolveu, nada coidadosa e moi pouco esixente en aspectos básicos, estaba xa
totalmente superada na súa época. A contemplación das fotos das escavacións daquel tempo resulta
hoxe inquietante e algúns seguirnos preguntándonos como Luengo era capaz siquera de definir
estructuras, pavimentos, fogares e recoller obxectos de pequeno tamaño, naquel auténtico totum
revolutum de sachos e cascallo.
Os anos 80 foron a quenda do sonense Francisco Calo e o Instituto de Estudios Galegos "Padre
Sarmiento". Contaron, nunha primeira etapa, coa colaboración da arqueóloga portuguesa Teresa
Soeiro, moi coriecida daquela por ter escavado o xacemento de Monte Mozinho, no concello
portugués de Penafiel. Foron actuacións realmente masivas. Acometeron a escavación de amplas
áreas e proporcionaron ao asentamento a imaxe que hoxe practicamente ten. Con elas quedaron ao
10 Un resumo pode verse en Calo 2000. Tampouco se pode deixar de acudir ás impresións deixadas polos mozos
"ultreyas" do Instituto de Noia, que, guiados por Alvaro de las Casas, fixeron unha xeira polo Barbanza nesas
mesmas datas e visitaron o castro en plena voráxine escarvadora (Nós
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aire libre a práctica totalidade dos recintos principais (máis de 30 estructuras). Recolleuse ademais
un extraordinario espolio material, entre o que destacan os restos de xoiería: aneis e, sobre todo, a
famosa arracada de ouro. Asemade, levouse a cabo unha extensa consolidación das estructuras
descubertas nas distintas etapas de escavación, así como algunha experiencia enfocada á frear a
tendencia natural da punta a converterse en tres illas por efecto da erosión marifia, como o atuado da
furna do leste. Para elo contou coa colaboración do coriecido arquitecto compostelán Rafael Baltar
Tojo.
Dende o punto de vista da metodoloxía de escavación, Calo seguiu fielmente os dictados que
imperaban daquela na arqueoloxía galega clásica, planeando a apertura de amplas áreas con sectores
cuadriculados separados por testemurias segundo o sistema Wheeler, pero sen empregar sistemas
contemporáneos de rexistro, documentación ou toma de mostras.
A Consellería de Cultura decidiu, a inicios da década dos 90 do pasado século, acometer unha serie
de intervencións de urxencia que freasen a dinámica de deterioro que estaba a sufrir o xacemento, e
planeasen as bases metodolóxicas e teóricas de futuros proxectos de posta en valor. Os traballos
articuláronse en tres actuacións sucesivas (novembro — decembro de 1994; xullo — agosto de 1995;
xullo — setembro de 1996), dirixidas polo que subscribe e executadas polas empresas Arca
Arqueoloxía S.L. (1994 e 1995) e Prospectiva y Análisis S.L. (1996).

3.3. Obxectivo, planificación e desenvolvemento dos traballos
As últimas actuacións en Baroria iniciáronse no ano 1994 a xeito dun plan marco de actuacións que
frease o deterioro progresivo do xacemento, ao mesmo tempo que clarificase o rexistro
arqueolóxico, tan complexo, sentase as bases dunha metodoloxía enfocada á súa conservación e
mantemento e pousase os alicerces para futuros proxectos de posta en valor.
Os traballos proxectáronse, xa que logo, como unha serie da intervencións brandas programadas
anualmente. Tratouse de actuacións integrais que comprenderon traballos complementarios e de
desenvolvemento simultáneo, englobando limpeza, escavación, consolidación e difusión social.
As actuacións leváronse a cabo en tres campañas sucesivas: 1994, 1995 e 1996. Seguiron un
desenvolvemento modular "en extensión", a partir de grupos previamente considerados, o que
permitía unha rexeneración organizada e homoxénea dos recintos.
A consolidación de estructuras incluíu tanto construccións que nunca recibiran tratamento de
conservación, como outras que xa foran consolidadas por Calo. Neste caso, o morteiro da última
fiada de seguridade (cemento portland) atopábase disgregado, polo que foi precisa a desmontaxe
dos recrecidos e a colocación de novas fiadas de seguridade.
¡a

fase: novembro — decembro 1994

Consolidación da estructura 17 do grupo Calo 1 e reposición de paramentos en construccións do
grupo Calo II, con saneamento de interiores.
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Estructura consolidada no grupo Calo 1 (segundo recinto) na campaña de 1994

2"fase: xullo — setembro 1995
Actuación en profundidade no grupo Calo 1 (limpeza, escavación e consolidación das estructuras 13
e 14); actuación no grupo Calo 2 (limpeza, sondaxe arqueolóxica avaliativa e consolidación da
estructura 11). Limpeza e retirada de escombreiras na muralla.
3"fase: xullo — agosto 1996
Actuación no grupo García — Paz: limpeza e consolidación das estructuras 23, 24 e 25. Actuación
no grupo Calo 1.
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ESCOMBREIRAS RETIRADAS

Plano de traballo da campaña de 1995

3.4. Metodoloxía
3.4.1. Limpeza

Foi un dos contidos metodolóxicos máis custosos en tempo e recursos humanos e materiais, algo
lóxico se remos en conta o estado de conservación do xacemento. Comprendeu tres tipos de
limpeza:
•

Superficial e en extensión, que implicou a retirada de lixo e pedras soltas. Foi moi intensa o
ano 1995 arredor do grupo García-Paz, así como nos muros achanzados que separan o 2' e
3' recintos e no contorno dos grupos Luengo e Calo 2.

•

Retirada de cascalleiras deixadas por escavacións anteriores, sobre todo as feitas na década
dos 80. Situábanse no adarve da muralla e na súa base exterior.

•

Limpeza puntual incorporando remoción de terras, que se levou a cabo en zonas escavadas e
se considerou imprescindible para comprender as estructuras. Consistiu na retirada
controlada do sedimento e cascallo acumulado sobre as ruinas dende a súa escavación.
Levouse a cabo por medios manuais lixeiros e o material sobrante foi botado na fuma leste.
Centrouse en áreas do grupo Calo I e na parte superior da muralla escavada por Luengo.
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Estructura 14 do grupo Calo II unha vez retirado o cuadriculado Wheeler e saneados muros e interior.
Actuación de 1995.

3.4.2. Escavación arqueolóxica
Foi, realmente, moi limitada, e unicamente se levou a cabo de xeito puntual para definir estructuras
ou obter datos estratigráficos que guiasen as intervencións. As máis importantes desenvolvéronse o
ano 1995, cando se actuou sobre un área aberta situada fronte á porta que comprendía as dúas
construccións ovaladas escavadas por Calo. Consistiu na retirada das testernurias do cuadriculado
tipo Wheeler e na ampliación do sector ata configurar un rectángulo de 18 x 14 m. Para elo
dividiuse a área en cuadriculas teóricas de 2 x 2 m. a partir dun eixo de coordenadas cartesianas con
orixe na esquina SO, orientado cara o N magnético que actúa tamén como N arqueolóxico. P O de
nivelación, ao que se refiren as cotas da escavación, marcouse sobre un pequeno afloramento
situado ao SO da área delimitada. A escavación arqueolóxica levouse a cabo con métodos manuais
lixeiros, baixando a nivel e sen deixar testemuñas. Realizouse un rexistro en Unidades
Estratigráficas segundo o coñecido como Método Harns, que permitiu a elaboración dunha matriz
estratigráfica bastante fiable para este sector do asentamento.
Asemade, abriuse unha sondaxe estratigráfica de 4 x 2 ni. no terceiro recinto, no extremo leste da
estructura 11 (grupo Calo 1), co obxectivo de recoriecer a potencia estratigráfica da plataforma e
clarificar a morfoloxía da construcción.
As labores de escavación comprenderon o rexistro fotográfico, audiovisual e planimétrico do
desenvolvemento dos traballos e resultados. O debuxo de campo fíxose a escala 1: 20, de xeito
convencional, con lapis e sobre papel milimetrado. A delineación realizouse ao estilo das
intervencións do momento (primeira metade da década dos 90), en estudio, sobre papel vexetal,
maniendo a escala da planimetría de campo e con grafos de tinta de distinto grosor.
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A estructura 13 do Grupo Calo II durante a reescavación do ano 1995

O material recuperado, moi escaso, introduciuse en bolsas plásticas, acompañado dunha ficha na
que se indicaba día, cuadrícula, nivel e cota correspondente. A continuación procedeuse ao deserio
dos fragmentos cerámicos máis característicos, feito a escala 1:1, con lapis e sobre papel
milimetrado. Posteriormente delineáronse ao vello estilo: en tablero de estudio, sobre papel vexetal,
mantendo escala orixinal e con grafos de tinta de distinto grosor. Segue as convencións
normalmente aceptadas para o desato do material cerámico na arqueoloxía galega, con
reconstrucción de formas a partir dos labios e representación do perfil no lado esquerdo da peza. O
sombreado, mediante puntillado fino, só se aplicou a aqueles fragmentos decorados.

3.4.3.

Consolidación

A consolidación das estructuras seguiu o método de boga naqueles anos, moi adecuado para
xacementos sen vixilancia nin mantemento, con restos arquitectónicos expostos ao aire libre e que
soportan unha gran carga de visitas, a maioría pouco educadas na contemplación de vestixios
arqueolóxicos. Baseouse nun tratamento integral das construccións que comprendeu: saneamento
dos muros e dos espazos interiores, protección e regularización dos interiores mediante unha capa
de terra vexetal despedregada sobre unha capa de grava. Por mor do accidentado da topografía
natural, estes recheos non foron precisos nas estructuras en pendente, agás na 11 e outras zonas
puntuai s.
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Saneamento dunha estructura (muros e interior) do grupo Calo 1, consolidada nos anos 80 por ese mesmo
investigador

Para a consolidación dos muros o sistema empregado foi o levantamento de dúas ou tres fiadas de
seguridade, empregando pedra procedente dos "milladoiros" e cascalleiras deixados por
escavacións anteriores. O proceso para conseguir unha argamasa axeitada foi bastante laborioso,
chegando ata producirse 23 mostras. Ao final, atendendo a criterios de plasticidade, coloración e
firmeza, optouse pola mestura de 1/3 de cemento branco, 2/3 de cal hidratado, 1 unidade de area e 2
unidades de terra vexetal e colorante sólido natural (arxila). As novas fiadas separáronse da
construcción orixinal por un elemento diferenciador consistente en placas de xisto de cor castaña e
16 mm. de espesor, disposto de xeito descontinuo co fin de non provocar unha visión distorsionada
dos paramentos. O remate das cabezas de muros interrompidos fixose de xeito escalonado.
3.4.4. Acondicionamento
Ademais de pequenos recheos e nivelacións, fixéronse outros traballos de acondicionamento
destinados a mellorar a comprensión do xacemento e facilitalo tránsito e o acceso dos visitantes. Foi
o caso da actuación sobre a porta monumental. Aínda que a súa apariencia e características orixinais
seguen sen sen estar claras, xa que Calo discrepa coas interpretación de Luengo, nós non
desbotamos totalmente a interpretación do vello arqueólogo leonés, polo que é posible que fose
unha entrada en rampla con varios chanzos. O tratamento foi sinxelo: saneamento e limpeza
vexetal, retirada dos derrubes e pedras soltas, extensión dunha malla protectora e separadora de
material plástico, botado dunha capa de zahorra e tapado con terra vexetal.
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Estructuras consolidadas na campaña de 1996

Estructuras 24 e 25, consolidadas en 1996

32

3.5.

Resultados

Durante as actuacións dos anos 1994, 1995 e 1996, recibiron tratamento de conservación 15
estructuras arquitectónicas. Algunhas como as n° 23, 24, 25 e 26 xa foran obxecto de obxecto de
traballos de conservación por F. Calo. Outras, como as n° -, 11, 13, 14 e — era a primeira vez que
recibían tratamento de consolidación. Asemade, tódalas restantes, agás a construcción encostada ao
paramento interior da muralla no primeiro recinto, foron "parcheadas".
Retiráronse as cascalleiras e acumulacións de pedras deixadas polas escavacións anteriores, sobre
todo as presentes na parte superior da muralla e que afeaban o conxunto. Tamal se acondicionou a
rampla de acceso ao 2° recinto e se protexeu en vistas a futuras intervencións nunha das zonas máis
interesantes do poboado.
Aínda que as remocións de terras foron grandes, consistiron fundamentalmente nas capas de
sedimento acumuladas dende o abandono das áreas escavadas, o que, en certo sentido, pode
entenderse como un traballo máis de limpeza que de escavación. Foron especialmente intensas no
grupo García — Paz do 2° recinto e nos grupos Luengo e Calo 1 do 2° recintos, e, buscaban, sobre
todo, clarificar a morfoloxía real das construccións e a relación entre os distintos muros antes de
acometer a súa consolidación.

Estructura do segundo recinto consolidada durante a campaña de 1994

A escavación propiamente dita só se levou a cabo na actuación do ano 1995. A apertura dunha área
aberta no segundo recinto permitiu a definición de dúas grandes construccións de planta ovalada, n°
13 e 14, a primeira caracterizada pola presencia dun vestíbulo de planta trapezoidal precedido dun
posible tramo lousado. Esta estructura amosa unha ceda asimetría, coas fiadas inferiores e
baseamentos lixeiramente desprazados, así como a presencia de canles escavadas a carón de tramos
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de muros desaparecidos, que se poden interpretar como productos de continuas reconstruccións e
outras estructuras anteriores.
Tamén se localizaron os restos de dúas novas construccións, parcialmente escavadas: a n° 15,
situada no extremo SO do área, que son os restos dunha edificación de planta curva, probablemente
anterior ás casas ovaladas, e a n° 16, que aflorou no perfil N e consiste nun muro de trazado
rectilíneo, dotado dunha curvatura insinuada no extremo O, e que podería corresponderse con outra
construcción ovalada contemporánea das anteriores.

Unidade de dentición dun Bos taurus adulto atopado no exterior da estructura 13 (1995)
A realización dun rexistro segundo o sistema Harns levou á configuración dunha matriz composta
por vinteseis Unidades de Estratificación (UE).
UE. 1: nivel recente de sedimentación
UE. 2: sedimentación antiga
UE. 3: derrube das estructuras 13, 14 e 16
UE. 4: nivel de queimado; extramuros da est. 13
UE. 5: nivel de area
UE. 6, 7 e 8: interfacies destrucción est. 13, 14 e 16
UE. 9, 10 e 11: recheo gabias construcción est. 13, 14 e 16
UE. 12, 13 e 14: estructuras 13, 14 e 16
UE. 15: lousado
UE. 16, 17 e 18: gabias construcción est. 13, 14 e 16
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UE. 19: interfacies destrucción est. 15
UE. 20: estructura 15

UE 21, 22: gabias en rocha base e recheo
UE. 23, 24, 25: solo antigo
UE. 26: substrato
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Matrix Harns da escavación no segundo recinto

Os resultados da sondaxe aberta na estructura 11 do terceiro recinto foron modestos por mor das
reducidas dimensións da cata. Permitiron documentar un nivel de pavimento parcialmente cortado
pola construcción e, polo tanto, anterior a ela. Está composto por unha capa de arxila amarela
fortemente endurecida, sen que se poda asociar a algún tipo de estructura arquitectónica.
Os materiais non foron moi abondosos, corno corresponde, en realidade, a unha reescavación
(segundo recinto) e a unha sondaxe avaliativa (terceiro recinto). En todo caso, teften un cedo
interese e reflicten morfotipos e decoracións xa documentados con anterioridade e ben coftecidos en
castros próximos". A cerámica indíxena ocupa un lugar primordial: na escavación do segundo
recinto atopouse un conxunto cerámico dominado polos recipientes pechados de labio esvasado,
dobrado cunha aresta interior que desenvolve unha faceta plana; así como un tipo de vasilla moi
frecuente nos xacementos desta cronoloxía, o recipiente de labio retraído con reforzo tipo Vigo,
tamén denominados reforzados marítimos. Os primeiros foron os máis abondosos e se trata dun
conxunto caracterizado polo polimorfismo do tipo. Dentro deste grupo recuperáronse os restos de
dúas olas intensamente decoradas, incluida a faceta. Ademais, hai que contar coa localización
dalgún resto de macrofauna, como un molar dun bóvido.
I1

É o caso do Castro do Achadizo (Cabo de Cruz . Boiro), cuxo material cerámico foi estudiado en intensidade. A.
Concheiro Coello, Castro do Achadizo: cultura material, economía e subsistencia na Idade do Ferro. Memoria das
escavacións 1991-1994. Concello de Boiro
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Cerámicas intensamente decoradas
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Na sondaxe do terceiro recinto recuperouse, asociado a un pavimento, fragmentos cerámicos que
remiten ao tipo exvasado de colo estrangulado e borde recto tipo "Neixón Pequeno". Trátase dunha
producción cerámica carecteristica dos castros costeiros e propia dunha fase temperá na evolución
da Cultura Castrexa, segundo os datos obtidos da escavación de xacementos próximos e do que se
coñece da evolución tipolóxica da cerámica castrexa.
Por último, no ano 1995, a Consellería de Cultura editou un tríptico redactado polo que subscribe
no que se leva a cabo unha descrición do xacemento e se propón un percorrido para a súa visita

3.6. Conclusións e perspectivas
As intervencións desenvoltas no castro de Baroria nos anos 1994, 1995 e 1996 planeáronse como
actuacións "de choque" que freasen o deterioro do rexistro arqueolóxico visible, en proceso de
degradación acelerado dende as campañas de escavación desenvoltas a mediados da década de
1980. Supuxo, tamén, un primeiro intento de actuar sobre o xacemento cun criterio contemporáneo
e integral, unindo acondicionamento, consolidación e posta en valor social. Nese sentido os
resultados poden cualificarse como moi positivos, malia interrupción posterior dunha liria de
traballo xa establecida.

A estructura 11, consolidada na segunda campaña (1995)
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O grande mérito deste ciclo de intervencións está en que non só se dotou ao xacemento dos medios
básicos de conservación a medio prazo, nun entorno extremadamente esixente, e se estabilizou a
major parte das estructuras exhumadas, senón que se mantivo a imaxe poderosa que todos ternos
gravada na retina: as ruinas dun castro empoleirado sobre un mar salvaxe e rodeado dunha paisaxe
única.

A Coruña, 9 de marzo de 2009

Ángel Conclieiro Coello
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Bibliografía comentada
Baroria é un xacemento ben referenciado a nivel bibliográfico. As primeiras publicacións foron moi
temperás e débese ao profesor Sebastián González García-Paz, que nun breve artigo leva a cabo
unha dos seus traballos, os primeiros levados a cabo no xacemento: "Noticia de las excavaciones
arqueológicas de los castros de Borneiro y Borona", Boletín Universidad de Santiago (Homenaje a
Rodríguez Cadarso), Volume I, Santiago 1933.
O período de escavacións feito por José María Luengo Martínez tamén tivo o seu corolario nun
extenso artigo, onde o vello mestre deu cumprida saída ás súas grandes aptitudes como debuxante:
"Excavaciones en el castro céltico de Baroria (La Coruña). Campañas 1969-1970", NAH XVI,
Madrid 1971. Moi recente, e póstuma, foi a publicación facsimil do seu manuscrito, un aporte de
grande valor para coñecer a intrahistoria das súas intervencións: Excavaciones en el Castro Céltico
de Baraja (La Coruña), A Coruña 1999. Trátase dunha obra de carácter didáctico, deliciosa pola
súa espontaneidade, que resulta moi válida como documento historiográfico, malia que a ausencia
de rexistro estratigráfico limite o seu alcance como fonte arqueolóxica.
As publicacións de Francisco Calo Lourido, Castro de Baroña. Campañas 1980/84. Santiago 1986,
e Castro de Baroña, Santiago 1997, non fan xustiza ao longo traballo desenvolto por este
investigador no xacemento máis emblemático do seu concello natal, e resultan moi irregulares. A
primeira monografía, feita en colaboración con Teresa Soeiro, é de carácter técnico, pero adolece,
unha vez máis, de falta de rexistro e documentación estratigráfica. Séguelle un pequeno libro de
orientación didáctico-turística, onde se presentan dun xeito moi sinxelo a historia do xacemento e os
resultados das sitas escavacións. Propón unha ruta de visita ao asentamento, pero a explicación, sen
o apoio de plano — roteiro, é confusa e farragosa. O mesmo autor ten unha colaboración no libro
colectivo Guía de castros de Galicia e Noroeste de Portugal, Santiago 2007, publicado dentro do
proxecto transnacional Castrenor (Interreg IIIA), onde segue a incidir nas súas coriecidas teses sobre
a cronoloxía do asentamento.
Xerardo Agrafoxo Pérez, na súa popular Prehistoria e Arqueoloxía do Barbanza, Noia, 1987, fai un
pequeno recorrido polo xacemento e reflicte graficamente algún dos materiais da época de Luengo.
As fotografías son interesantes para coriecer cal era o estado real do castro a mediados da décadas
dos 80 do pasado século.
O material cerámico foi estudiado pola profesora da USC Xosefa Rey Castirieiras nunha excelente
tese doutoral que só foi publicada en microficha: Yacimientos castreños de la vertiente atlántica.
Análisis de la cerámica indígena. Teses en microficha n° 185, USC 1991. Dela safu un breve artigo
que a sintetiza moi axustadmente: "Cerámica indígena de los castros costeros de la Galicia
occidental: Rías Bajas. Valoración dentro del contexto general de la Cultura Castreria", Castre/os 34. Vigo 1991
En publicacións recentes de ámbito didáctico ou turístico tamén aparece reflectido o xacemento,
con major ou menor extensión. As máis interesantes son as de Reboredo, Barciela e, sobre todo,
Xulio Carballo Arceo, Guía de los castras de Galicia. Vigo 2005 e Arqueoloxía de Galicia.
Itinerarios polo pasado, Vigo 2006. Estas dúas últimas resultan especialmente recomendables, e
están realizadas con criterios científicos pero cun planeamento moi asequible.
Para os xacementos do seu contorno, débese mencionar a xa citada obra de Agrafoxo Pérez (1987).
Respecto dos petroglifos, unha manifestación que nos últimos anos alcanzou un grande
desenvolvemento, destacan os traballos de Manuel Mariño del Río, Os petroglifos de Porto do Son,
Noia, 2000 e Jorge Guitián Castromil e Xoan Guitián Rivera, Arte rupestre do Barbanza, Noia,
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2001. Neste último reflictese unha detallada catalogación das estacións de arte rupestre do concello
do Son, un tema que xa tocaran con anterioridade outros autores como Ángel Concheiro Coello e
Lola Gil Agra: "A estación de gravados rupestres ao aire libre de Braña das Pozas (Porto do Son, A
Coruña)", Minius 2-3, Ourense 1992; "Una nueva zona de arte rupestre en el NW: la península de
Barbanza", Espacio, Tiempo y Forma 7, Madrid 1995.
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