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1 Introdución 

A agricultura comprende, dentro dunha definición sintética, os métodos de 
produción e obtención de produtos vexetais para a alimentación humana ou 
actividades artesanais. A evidencia arqueolóxica suxire a importancia da xestión 
antrópica no entendemento dos actuais ecosistemas e do rol desempeñado nel polas 
sociedades de pequena escala – small-scale societies – (Reyes-García et al. 2017). O 
cultivo e xestión das plantas non se produce en exclusiva nas sociedades denominadas 
agrarias. Entre os cazadores recolectores é común a transformación de plantas 
silvestres (Ertuğ 2009), pero tamén o é en sociedades cunha agricultura baseada en 
especies domesticadas (Hovsepyan et al. 2016). En termos antropolóxicos establécese 
un estadio produtivo intermedio, as sociedades de horticultores, onde se favorecen e 
xestionan especies destinadas ao consumo, a través de rozas, paus cavadores, e un 
medio acondicionado sen ser completamente transformado. En ambos casos 
obtéñense produtos coa transformación de plantas. A conceptualización do que é, e 
non é, a agricultura depende do marco teórico aplicado, moitas veces baseado 
directamente co coñecemento etnográfico e as analoxías etnoarqueolóxicas (Asouti e 
Fairbairn 2010). O aspecto principal das sociedades agrícolas está nas vías de 
domesticación biolóxica e xestión das plantas, que desemboca na creación de 
ecoloxías antropoxénicas (Fuller et al. 2016), modificando as comunidades vexetais 
existentes e creando outras novas, tanto de especies cultivadas como adventicias 
(Willcox 2012).  
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O cultivo é un importante cambio nas estratexias de como os seres humanos comeza 
a manipular o chan e a composición das plantas con anticipación para reproducir os 
rendementos das plantas meses máis tarde (Fuller 2009). Este proceso de longa 
duración aconteceu en diversos puntos do globo. O incremento das plantas cultivadas 
levou parello o incremento dos custos destinados á agricultura, a través dunha rede 
de formas de traballos, como o mantemento do solo, a fertilidade e novos estados no 
procesado dos cultivos (Fuller e Stevens 2017). Os cultivos non son o único grupo de 
plantas que dependen por completo dunha relación mutua coas persoas, outras son 
as plantas sinantrópicas ou malas herbas (Van Der Veen 2014). Plantas e animais 
evolucionaron para adaptarse a un entorno xestionado polo ser humano marcado 
polas innovacións na morfoloxía e anatomía das plantas, á súa vez relacionadas con 
novos comportamentos humanos e tecnoloxías (Allaby et al. 2017). Incluso, os 
asentamentos crean novos nichos ecolóxicos que atraen outras especies de animais 
vertebrados (Weissbrod et al. 2017) e invertebrados. 

As prácticas agrarias son diversas, e os límites entre a agricultura e outras actividades 
a miúdo non resultan claros. Incluso, as plantas silvestres son altamente valoradas 
polos agricultores. Forman parte esencial da dieta de comunidades protohistóricas e 
históricas (Behre 2008) e son empregadas, tanto como alimento ou menciña, e no uso 
dunha ou doutra vense involucrados aspectos sociais e de identidade cultural (Ertuğ 
2009). Non obstante, a incorporación das plantas silvestres aos estudos 
arqueobotánicos é, comparativamente, feble respecto dos cultivos, pois estivo ligada 
a unha visión ligada a momentos de crise, fóra do valor de mercado e a un consumo 
propio de ámbitos desnaturalizados, tendencia que está a mudar dende finais do 
século pasado (Antolín Tutusaus e Berihuete-Azorín 2017).  

A adopción da agricultura permitiu un maior control da produción de alimentos, 
seleccionando plantas e adaptándose aos seus ciclos calendáricos. Os cereais son os 
cultivos máis propicios no xurdimento da agricultura para a aparición de xerarquías 
e desigualdades sociais ao favorecer a maior creación de excedentes respecto de raíces 
e tubérculos (Mayshar et al. 2015). No Próximo Oriente, durante a transición ao 
Neolítico, constátase a existencia de comunidades dedicadas á produción e 
almacenaxe sistemática de cereais silvestres (Willcox e Stordeur 2012). Estes eran 
unha fonte de alimento atractiva, en función do tamaño das sementes, grazas á 
presenza de altas densidades e da súa capacidade de almacenaxe (Arranz-Otaegui et 
al. 2018). Mais tamén se determinan a importancia nestas sociedades da recolleita de 
outras fontes de alimento vexetal como órganos de almacenaxe subterráneos de 
plantas –tubérculos, rizomas– (Arranz-Otaegui et al. 2018). A posibilidade de 
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almacenar a longo prazo as sementes de cereais e legumes, os denominados cultivos 
fundadores –tribo, cebada, lentella, chícharo, garavanzo, veza e liño– procedentes da 
domesticación de variedades silvestres (Weiss e Zohary 2011), supuxo un factor 
fundamental de estabilidade nutricional, xerando un crecemento poboacional, onde 
as políticas de apropiación dos excedentes agrarios almacenados posibilitaron o 
xurdimento de elites. A emerxencia da desigualdade política das actividades de 
mantemento do ámbito doméstico canalizouse a través de formas de traballo e 
prácticas de relación preexistentes, que esixiron novas formas de presión na transición 
do Paleolítico ao Neolítico (González Marcén et al. 2007). 

Os tipos de cultivo están influenciados polas condicións xeográficas e climáticas, mais 
a dispoñibilidade e os aspectos sociais tamén afectan ás preferencias e os procesos de 
decisión asociados á escolla dos cultivos (Whitehouse e Kirleis 2014). As comunidades 
agrarias fixeron fronte a cambios medioambientais, a limitacións xeográficas e 
ecolóxicas a través de novas tecnoloxías –rotacións, irrigación, abono–, estratexias 
produtivas –selección de especies– e a intensiva explotación de plantas silvestres 
(Primavera et al. 2017). Técnicas que procuraban tanto reducir o risco de perda nos 
cultivos como a produción dun excedente. A escala local, son plausibles unha grande 
diversidade de prácticas, que abranguen tanto diferencias vidas pola condición social, 
polas estratexias produtivas, e polas preferencias particulares no manexo dun cultivo. 
É pouco prudente empregar a noción de agricultura xeral, como se tivese un contido 
concreto (Bonte e Izard 1996) e se manifestase equitativamente a escala global. Forma 
parte condicionante da maneira de estar e ser no mundo, as súas prácticas 
condicionan as tarefas –calendarios, especies– e son condicionadas socialmente –
organización do traballo, acceso á terra. Os sistemas de cultivo e uso da terra so poden 
entenderse só como a parte dun todo que constitúe o modelo de organización social 
(Boserup 1967). 

Unha das principais preocupacións da arqueoloxía é a construción de pontes entre os 
restos materiais que comprendan as accións que as levaron a cabo no pasado. 
Desenredar as relacións existentes entre os materiais, accións e pensamento é unha 
labor complexa, necesitada de enfoques metodolóxicos. A arqueobotánica e o 
potencial para proveer de ideas dentro de preguntas sobre a organización social e o 
cambio no pasado, a través da aplicación do coñecemento botánico e as técnicas de 
laboratorio no estudo de preguntas arqueolóxicas (Fuller et al. 2014). A súa ontoloxía 
son as accións antrópicas sobre o medio natural, a forma en como extrae recursos 
vexetais e a definición dos procesos naturais sobre os propios restos arqueolóxicos. 
Aborda temas como a reconstrución paleoambiental, a acción sobre o medio 



 

 
26 

ambiente, o cultivo, procesado, consumo e deposición dos recursos vexetais, ademais 
de intentar comprender o uso e significado de cada planta no pasado (Hastorf 1999).  

O estudo dos cultivos é un dos elementos cunha maior significación en comunidades 
cuxa base produtiva é o a agricultura, e implica grandes cambios sociais. A pesar disto, 
as estruturas e os obxectos adoitan ser as evidencias máis empregadas na 
caracterización dunha cultura. Por un lado, por ser materiais inertes e máis resistentes 
á degradación, e por outro pola tendencia a considerar parte deles como bens de 
prestixio e indicadores con valor social, económico ou simbólico. Tradicionalmente 
os sitios arqueolóxicos enténdense como constituídos por artefactos, estratos –
culturais– e ecofactos, e estas definicións dos elementos do sitio baséanse na oposición 
entre se algo é móbil, directamente modificado por humanos, ou exhibe un uso 
intencional ou está fabricado (Harris, J. S. en prensa). Esta ollada esencialmente 
artefactual coarta unha compresión máis complexa dos procesos de formación do 
rexistro, sometidos tamén a procesos naturais. O estudo tafonómico e da composición 
dos conxuntos dos restos arqueobotánicos, ademais de outros campos como a 
edafoloxía, xeoarqueoloxía ou micromorfoloxía, pode fornecernos de fundamentos 
para a interpretación funcional de estratos e estruturas (Hillman 1981; Martín-Seijo 
et al. 2017). 

Dentro das disciplinas que integran a arqueobotánica, a carpoloxía, centrada no 
estudo dos macrorrestos de froitos e sementes en xacementos arqueolóxicos, materiais 
esencialmente macroscópicos, é a que conta cunha traxectoria máis consolidada na 
identificación dos restos de cultivos e outras especies vinculadas ao aproveitamento 
humano. Afortunadamente, as análises carpolóxicas en castros é un campo que 
contou e conta hoxe en día cun importante desenvolvemento. A implantación da 
mostraxe nos xacementos, despois de algunhas iniciativas illadas ou de certa entidade 
investigadora como as realizadas por Pinto da Silva en Portugal, naturalizouse nas 
intervencións arqueolóxicas  a partir da década dos 80 do século XX. Grazas a estes 
antecedentes e aos traballos máis recentes, certas publicacións de conxunto (Dopazo 
Martínez 1996; Tereso 2012; Tereso et al. 2016; Peña-Chocarro et al. 2019:, entre 
outros) produciron un avance significativo no seo das especies empregadas na cultura 
castrexa, coñecemento tanto no ámbito estritamente arqueobotánico, como a 
integración deste en sínteses máis xerais que contribuíron decididamente á súa 
difusión. 

O desenvolvemento das correntes teóricas e metodolóxicas, teñen procurado unha 
mellor comprensión entre a relación das comunidades do pasado e do presente. Na 
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biografía dunha actividade tan ampla en historia de investigación, como diversa 
metodoloxicamente é debedora do seu contexto académico e profesional, significando 
o condicionamento de enfoques metodolóxicos vixentes en cada momento, como 
particulares intrínsecos a cada intervención ou análise. Todas estas circunstancias 
inciden en como creamos, expresamos e compartimos a información arqueobotánica, 
supoñendo un filtro. Polo tanto, faise necesario integrar en cada nova ollada tanto as 
perspectivas construídas dende os estudos previos, como definir os de puntos de 
comparación nos datos xerados de conxunto. Para isto precisamos comprender que 
todas as sínteses son un proceso acumulativo e crítico. Debemos ser conscientes, de 
que este é un proceso imprescindible non só dende o presente cara o pasado, senón 
que será ineludible tamén no futuro. 

O cerne destas páxinas converxe na busca de elementos de estudo das prácticas 
agrarias e a explotación dos froitos silvestres durante o desenvolvemento do castro 
como modelo de asentamento no noroeste da Península Ibérica, grosso modo entre o 
1000 a.n.e. ata o 400 d.n.e. Para esta finalidade, o traballo persegue dous aspectos. A 
integración de análises de novos xacementos que axuden a completar este obxecto de 
estudo, e un segundo na integración das análises comparables realizadas por outros 
especialistas. Aborda non só unha definición de conxunto das prácticas agrarias, 
senón que procura entender a construción do seu proceso teórico a través do cambio 
de enfoques e métodos nos que ollamos para o rexistro, partindo dunha necesaria a 
revisión e a crítica dos datos e, así, bosquexar sobre que datos e problemáticas se 
constrúen as teorías arqueolóxicas para mitigar a influencia da variabilidade destes 
escenarios. Finalmente, centrarase no estudo das evidencias estudadas a través da 
carpoloxía, considerando a conxunción de outras olladas e aproximacións 
interdisciplinarias como outros elementos interpretativos –ferramentas, estruturas, 
estratos, etc.–, e inserilos dentro dos procesos teóricos, entendidos como un construto 
arqueolóxico imperativo para contextualizar os procesos de cambio e resiliencia da 
agricultura. 

 Premisas de estudo 

 Tempo e espazo 

As comunidades que habitaron o noroeste da Península no I milenio a.n.e. ata 
mediados do I milenio d.n.e., compartiron unha maneira de entender e relacionarse 
co seu a través dos castros coma escenario social, cultural e produtivo que vertebrou 
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o noroeste da Península Ibérica. Malia que tanto os asentamentos en altura, 
delimitados con murallas e fosos, preexisten a este momento (Varela 2015), é durante 
o Bronce Final –séculos XI/X a.n.e.– cando agroman unha serie de emprazamentos 
cercados e fortificados que acadan continuidade temporal e, a partir do século VIII 
a.n.e., converteranse no modelo predominante de poboamento ata o cambio de era, 
momento a partir do cal se reordenan, dentro de un mosaico de novos tipos de hábitat, 
ata desaparecer arredor do século IV/V d.n.e. 

A definición do marco temporal e espacial no estudo dos castros do noroeste é unha 
constante na literatura arqueolóxica. Tamén os son os termos utilizados para 
denominar as comunidades que ocuparon este territorio. Ambos non son aspectos ou 
conceptos inmutables, estándose continuamente a se re-significar. Esta adaptación 
semántica parte da necesidade de focalizar o obxecto de estudo, ligado ás correntes 
teóricas vixentes en cada momento. O sentido terminolóxico atribuído a este 
fenómeno –Cultura castrexa, Idade do Ferro ou Galaicos– foi xa extensamente 
comentado (Fernández-Posse 1998; González Ruibal 2006), e non se tratará polo 
miúdo. Non por iso deixa de ser unha cuestión importante, pois detrás destas 
semánticas defínese, intrinsecamente, a natureza dos límites de estudo desta tese de 
doutoramento. De feito, iranse utilizando ao longo da mesma. Cada nome aplicado 
ás sociedades que viviron no noroeste partiu dun significado, ou dunha adición de 
significados, cunha finalidade ontolóxica: o que se estuda e en que parámetros se 
define. Son suxeitos arqueolóxicos máis que sociais. Descoñecemos se o noroeste era 
percibido como unha comunidade identificable por si mesma no pasado (González-
Ruibal 2012). O que si podemos determinar, é que a Cultura castrexa, o Noroeste ou 
os galaicos, son un construto que posibilitan definir un ámbito de estudo a partir 
dunha serie de manifestacións arqueolóxicas concretas, pero non explicitamente 
únicas. É preciso pois, consideralos para acoutar o marco xeográfico e o marco 
temporal do obxecto de estudo, malia que poidan empregarse conceptos que 
transcendan estes límites. 

As identidades que definen a unha persoa ou comunidade son trazos perpetuamente 
cambiantes e inconclusos definidos tanto dende a proxección interna de cada ser ou 
conxunto, como a percepción externa que se ten sobre eles. Mudan en cada etapa de 
vida, e entre cada xeración. Neste senso a construción do noroeste como entidade 
social descoñecese se estaba definida con anterioridade ao final do I milenio a.n.e., ou 
se parte dos pobos que o habitaban se recoñecían en fronte de outros que non 
consideraban afíns. Durante a invasión romana puideron crearse procesos identitarios 
fronte a unha forza externa, posiblemente percibida como inimigo común. De feito, 
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o auxilio entre pobos peninsulares tense producido durante o a conquista peninsular, 
e tamén como cooperantes deste proceso militar. Por outro lado, é probable que o 
noroeste so se constituíse como identidade sociopolítica ao abeiro da estrutura 
administrativa romana. 

Por outro lado, a agrupación de identidades tamén está suxeita ás percepcións que se 
van creando no decorrer da investigación académica. O proceso de definición e 
construción arqueolóxica das comunidades protohistóricas derivou na creación de 
discursos entorno a culturas castrexas rexionais para dar unha identidade sólida ás 
comunidades autónomas (González Álvarez 2011). O marco de investigación 
adaptouse ao escenario lexislativo e de financiamento (González Álvarez 2011), cuxas 
dinámicas depararon, polo común, nun marcado peso interpretativo das visións de 
conxunto feitas dende cada ámbito institucional. Polo tanto, debemos considerar a 
existencia de problemáticas intrínsecas dentro da asunción de correntes teóricas 
arqueolóxicas, e doutras xurdidas nas tradicións investigadoras territoriais. Estas 
abranguen as disimetrías na intensidade das intervencións producidas entre as 
comunidades de Galicia, Asturias, Castela e León e o estado de Portugal, e tamén 
dentro das dinámicas da arqueoloxía profesional e das liñas de investigación que se 
implantaron en cada unha das institucións presentes nestes territorios. 

O termo cultura castrexa parte, por definición, da idea de cultura arqueolóxica. A 
grandes trazos está definida pola súa materialidade máis evidente, o castro. Este non 
é excepcional, nin dentro do marco peninsular nin no europeo. Porén, unha das 
maneiras de diferenciar a cultura castrexa das outras culturas castreñas na tradición 
arqueolóxica en Galicia foi a terminoloxía castrexo aplicado ao noroeste. En certo 
sentido, o castro como idea central aglutina unha manifestación social de maneira 
unitaria, transversal á construción de períodos culturais, e da definición de 
comunidades. As vantaxes que pode supoñer entender unha narrativa a través do 
castro poden, pola contra, levar a esvaecer a complexidade social no tempo e no 
espazo das xentes que neles habitaron. Incluso, dende o propio punto de vista da 
cultura material esta área castrexa dista de ser unitaria. Para manter unha concepción 
ampla e máis comprensiva das manifestacións arqueolóxicas en función da 
diversidade rexional do noroeste algún autor avoga polo emprego do termo “grupos 
arqueolóxicos” (González Álvarez 2011). 

A Idade do Ferro designa, terminoloxicamente, a unha serie de sinerxías comúns 
xurdidas en Europa no I milenio a.n.e. Queda lonxe da división tecnolóxica e material 
da súa xénese no século XIX, onde o material de ferro se entendía como un fósil 
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director. É de uso corrente no ámbito científico, sobre todo ao referirnos ao NW para 
situalo nun período cultural e cronolóxico de referencia nas dinámicas socioculturais 
no continente. Por este motivo resulta de grande utilidade á hora de establecer 
comparativas con outros territorios. 

Na Península Ibérica hai un predominio por definir a segunda metade do I milenio 
a.n.e. a través dos grupos étnicos ou pobos nomeados nas fontes clásicas. Se ben os 
galaicos como entidade ocuparon unha ribeira do río Douro, co tempo acabou 
designando ás comunidades do noroeste peninsular. A principal problemática é que 
a percepción dos galaicos fundaméntase nun momento histórico fosilizado durante ou 
a partir da conquista romana dos séculos II-I a.n.e. Ben a través das fontes dos autores 
grecolatinos, ou ben nos límites administrativos posteriores. Non é factible afirmar 
que ao longo de todo o I milenio a.n.e. as comunidades que habitaron en castros se 
recoñecesen coma unha comunidade de longa duración e con poucas mutacións. 
Tampouco é exacto concibir o noroeste como algo meramente xeográfico. Os límites 
orientais defínense polas últimas elevacións do Cordal Cantábrico e a área de Tras-
os-Montes. O sur, na ribeira do Douro. Mais este ámbito territorial é unha creación 
arqueolóxica a través dunha serie de elementos tipo que se teñen sinalado como 
característicos. Aos que se unen, ademais, a percepción emanada a raíz da conquista 
romana e dos límites conventuais asociados aos galaicos, o conventus bracarense e o 
lucense, condicionaron a definición dun marco físico. Estas fronteiras xeográficas 
coinciden cos pobos ástures nomeados nas fontes clásicas. O noroeste presenta varias 
propostas de territorialización (Carballo Arceo et al. 1988). Esta tense argumentado 
na materialidade da cultura, ou seguindo pautas de comarcalización de rexións 
naturais ou áreas de consumo/redistribución de obxectos (Naveiro López 1991). Non 
obstante, cada manifestación arqueolóxica non define unha fronteira única, senón 
bosquexa múltiples fronteiras, territorios de grande variabilidade e indican camiños 
de comunicación co exterior (Rey Castiñeira 2000). A cuestión non é que liñas 
trazamos, senón que áreas forman parte dun relato coherente das comunidades 
protohistóricas do Noroeste (González Ruibal 2006). Neste senso, concibir esta rexión 
coma un mosaico concede certa laxitude á hora de establecer a liminalidade das 
manifestacións culturais definidas, sen perder de vista as especificidades que a definen 
como un territorio. 

A existencia de castros, entendidos como poboados fortificados en altura, retrotráese 
a períodos anteriores ao I milenio a.n.e, mais é neste momento cando se conciben e 
se espallan como o asentamento máis característico, identificable e predominante das 
comunidades que habitaron o noroeste. O seu marco temporal abrangue diversas 
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fases culturais, grosso modo, no período entre o ano 1000 a.n.e. ao 400 d.n.e. Na 
literatura arqueolóxica son varias as propostas de periodización para secuenciar este 
período (Maluquer De Motes 1975; Silva, A. C. F. 1986; Martins 1990; González 
Ruibal 2006; Jordá Pardo et al. 2009:, entre outras). Polo xeral, conflúen en subdividir 
a cultura castrexa en catro fases, se ben tanto as cronoloxías, o contido e o peso 
específico outorgada a cada unha delas varía segundo os autores. Este traballo segue 
a proposta cronolóxica para a Idade do Ferro baseada na recompilación das medias 
estatísticas das datacións radiocarbónicas dos castros do NW Ibérico (Jordá Pardo et 
al. 2009). A grandes trazas coincide con varias sínteses fundamentadas sobre aspectos 
culturais e sociais (González Ruibal 2006; Parcero Oubiña et al. 2007). Esta 
concordancia fundaméntase na datación de dinámicas significativas nos asentamentos 
derivadas de cambios sociais. E por outro lado, non depende de efemérides que 
tradicionalmente artellan as seriacións culturais desta etapa a partir da conquista 
romana, senón das propias dinámicas internas, máis proclives a identificar episodios 
a partir da definición de contextos e a súa materialidade. Ademais, permite encadrar 
a evolución do NW dentro do contexto cultural europeo. A división segundo esta 
clasificación abrangue catro fases (Jordá Pardo et al. 2009): 

• Bronce Final: 1200-800 cal BC. 

• Ferro I: 800-500/450 cal BC.  

• Ferro II: 500/450-100/50 cal BC.  

• Período Romano: 100/50 cal BC-400 cal AD.  

Dentro do Período Romano, referirase a dúas subfases atendendo as pautas de 
evolución dos castros en torno ao cambio de era (González Ruibal 2006):  

• A fase Galaicorromana ou Ferro III: 100/50 cal BC-70 cal AD, onde existe 
unha persistencia do modelo de asentamento, e incluso fundacións de castros 
baixo administración romana coexistindo con novos modelos de 
poboamento esóxenos.  

• A Romanización Plena: 70-400 cal AD, cun devalar e abandono dos castros 
nos inicios da fase, e as reocupacións en momentos serodios sobre as ruínas 
de castros abandonados. 

Estas fases culturais son proxeccións de tempo cultural a partir dunha serie de 
evidencias arqueolóxicas. Segmentos dunha pauta lineal que transcorre dende un 
extremo a outro. Pero considerar unha cronoloxía cun punto de orixe ata un fin, pode 
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dar unha falsa idea de evolución. Nestas fases existen diverxencias, asincronías que 
poden ser percibidas como anomalías ou estadios arcaizantes, que se poden 
manifestar cronoloxicamente e espacialmente. Así e todo, a presenza de rexistros 
anacrónicos non debería percibirse, aprioristicamente, como unha disxuntiva na 
periodización, pois tanto ambos elementos, innovacións e permanencias, coexisten 
nun mesmo marco de relación social. O coñecemento dun período non debe 
soportarse só a través das transformacións e innovacións, senón definirse no total de 
elementos do conxunto que o forman.  

 Selección de casos 

O marco de estudo deste traballo abrangue fundamentalmente sitios, elementos e 
materiais estudados na área setentrional do Noroeste. Parte das análises de sitios 
arqueolóxicos en territorio da Galicia actual, fundamentalmente da área costeira 
occidental. Malia ser representativos do arco cronolóxico que aquí se presenta, a 
selección destes sitios está estreitamente vencellado coas análises arqueobotánica 
desenvoltas dentro do Servizo de Arqueobotánica do Grupo de Estudos para a 
Prehistoria do Noroeste Ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio – GEPN-
AAT –, pertencente á Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago 
de Compostela. O estudo de casos está ligada a unha actividade arqueolóxica 
profesional, e é reflexo das diversas iniciativas e preocupacións desenvolvidas dende o 
Servizo de Arqueobotánica, recollidas e compartidas por diversas administracións e 
entidades empresariais. En consecuencia existen baleiros espaciais, e unha 
concentración de casos non supeditados a unha elección previa da área de estudo. 
Con todo, estes casos son representativos de todo o rango cronolóxico considerado. 

A ollada biográfica está centrada dende a percepción da investigación en Galicia, 
como núcleo territorial das análises realizadas e, en particular, sobre as visións 
académicas pronunciadas sobre a agricultura. A creación de discursos históricos 
rexionais, tanto dende a construción de estados nacionais –Portugal e España– como 
nos estados autonómicos –Galicia, Asturias e Castela e León–, supuxo un 
desenvolvemento de diferentes arqueoloxías da Idade do Ferro do noroeste (González 
Álvarez 2011). En consonancia, neste traballos existe un maior peso específico das 
tradicións investigadoras xurdidas no ámbito galego, sobre de tradicións das rexións 
veciñas que comparten a cultura castrexa. A segmentación das liñas de investigación 
en función das fronteiras é unha eiva que ten sido destacada (Fernández-Posse 1998). 
A pesar destas limitacións, inducidas polo acoutamento dun marco e estrutura do 
traballo necesarios, e o ámbito territorial e casuística intrínseca aos casos de estudo, a 
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finalidade última é establecer un traballo de conxunto sobre a información 
arqueolóxica, producindo un discurso agrupado sobre un mosaico de capas dos datos 
carpolóxicos xerados. O proceso de uniformización e estandarización das análises 
deste traballo e a incorporación dos traballos dos últimos 30 anos, permiten avaliar e 
analizar os datos dispoñibles en formatos comparables, para acadar unha 
interpretación das realidades sociais múltiples que se sucederon dentro do marco de 
estudo.  

Un campo de estudo tan amplo precisa complementar a súa construción de hipóteses 
a través de outros campos de estudo e de referencias externas. O discurso sobre as 
conclusións de elementos elaborados produciría unha lectura condicionada polas 
percepcións propias ou as de outros autores. Por este motivo, a discusión e a 
interpretación recollen outros campos, disciplinas e análises cuxa información é 
relevante para o estudo da agricultura. 

 Estrutura do traballo 

Este traballo estrutúrase en dous tomos. Divídese en 14 Capítulos, un Anexo de casos 
de estudo, 2 apartados de Materiais complementarios, e os correspondentes capítulos 
de Referencias bibliográficas. O Tomo I abrangue os capítulos 1 a 15. Os capítulos 
de 1 a 4 teñen como obxectivo introducir o contexto no que se realiza a investigación 
e o marco espacial e temporal. Os Capítulos 5 a 7 fan explícitos os protocolos 
metodolóxicos, ferramentas procedementais e presupostos teóricos para acada os 
obxectivos propostos. Os Capítulos 8 a 9 sintetizan os materiais de partida e os 
resultados da análise en conxunto. Os capítulos 10 a 14 presentan a discusión, a 
interpretación e as conclusións. Finalmente, o capítulo 15 recolle as citas 
bibliográficas. 

O Capítulo 1, no que nos atopamos, constitúe a parte introdutoria. Procura delimitar 
o marco de estudo que abrangue este traballo.  

O Capítulo 2, “Antecedentes”, presenta una revisión dos enfoques establecidos sobre 
a agricultura practicada nos castros na historiografía galega, dende a visión de obras 
máis xerais e históricas do século XIX en diante, así como a incorporación de análises 
interdisciplinarias en épocas máis recentes. Como colofón, reflexiónase sobre o papel 
que outros enfoques e análises poderían supoñer no estudo da agricultura do noroeste 
peninsular. 
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O Capítulo 3 “Contexto paleoambiental” recolle o medio no que se desenvolveu a 
agricultura entre finais do II milenio a.n.e. á primeira metade do I milenio d.n.e. Fai 
fincapé nas conclusións que os estudos paleoclimáticos, polínicos e edafolóxicos 
realizaron sobre depósitos naturais para definir o medio como resultado de procesos 
de cambio climático mixtos, de orixe natural e/ou antrópico.  

O Capítulo 4 “Contexto arqueolóxico” sintetiza o proceso de formación – dende o 
Bronce Final – evolución – Idade do Ferro –, e ocaso – Época Romana –, dos castros 
como cristalización social das comunidades que habitaron o noroeste. Parte de dúas 
ideas fundamentais. A primeira é situar o I milenio a.n.e. como un proceso complexo, 
na cal as comunidades deste período non se comprenden como un bloque homoxéneo 
e inflexible durante o devir dos séculos. A segunda idea, parte da discusión sobre o 
papel do proceso de aculturación/interculturalidade coa conquista romana onde as 
visións tornan este evento como un fito para comprender a materialidade e sociedade 
dende o II d.n.e., confrontada coa idea de que as formas sociais e culturais son 
entendidas dentro de dinámicas endóxenas ata as últimas décadas do século I a.n.e. 
Este traballo guíase por entender como formas esencialmente propias das 
comunidades do noroeste as manifestacións materiais que se utilizan para caracterizar 
o momento final do I milenio a.n.e. – oppida, estatuaria, organización social. Se ben, 
o influxo de Roma debe ser considerado como un fluxo de contactos –
fundamentalmente comerciais, fluxos de técnicas e ideas– antes das campañas 
augústeas, entendidas como o vector que introduce unha organización social allea á 
estrutura política emanada de cada unha das comunidades do Idade do Ferro. Esta 
visión é maioritaria historiograficamente dende a década dos 90 na tradición 
investigadora en Galicia, mais non é necesariamente compartida por toda a literatura 
científica. 

O Capítulo 5 “Obxectivos” bosquexa as premisas fundamentais entorno a un obxecto 
de estudo fundamental, que é o estudo da agricultura empregando a análise 
carpolóxica, e obxectivos específicos ampliando o enfoque ao estudo da demais 
materialidade arqueolóxica . 

O epígrafe do Capítulo 6 “Marco Teórico” non se comprende como a reprodución 
dunha corrente e unha aproximación holística que procura unha explicación da 
totalidade da narrativa emanada da investigación. Atinxe aproximacións teóricas de 
diversas correntes, utilizadas na estrutura cognitiva desenvolvida nos capítulos 
seguintes. A teoría concíbese como un marco de razoamentos que poden ser aplicables 
para clasificar, codificar e desentrañar as relacións entre accións e materiais. Neste 
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senso, hai correntes que poderían entenderse como confrontadas, non sempre 
converxentes, nunha clasificación predefinida, ou ben todo o contrario, non xeran 
unha estrutura cunha ancoraxe conceptual definida. Non obstante, as aproximacións 
consideradas permiten entender dous termos clave: as ideas de Conxunto e de 
Relación posibilitan lecturas para desenmarañar o enredo de significados obxecto-
persoa, clave na interpretación arqueolóxica. Para iso, empréganse ferramentas como 
a cadea técnico-operativa e a recorrencia escalar. 

O Capítulo 7 “Metodoloxía” presenta o aparato metodolóxico utilizado para a 
obtención, clasificación e análise dos datos. Divídese en dous subcaptítulos. O 
subcapítulo 7.1 define a metodoloxía empregada na análise carpolóxica. O 
subcapítulo 7.2 establece a secuencia, categorías e campos usados na integración da 
información nunha Infraestrutura de Datos Espaciais. Esta ferramenta utilízase para 
o tratamento e exportación dos resultados de investigación. O epígrafe 7.3 fai explícita 
a metodoloxía estatística realizada para a análise de conxunto. 

Capítulo 8 “Materiais” define os datos de partida empregados no estudo de conxunto. 
Os datos proceden de todos os xacementos con conxuntos contabilizados comparables 
dentro do marco temporal e cronolóxico abordado neste traballo. 

Dentro do Capítulo 9 “Resultados” recolle o proceso analítico levado a cabo e unha 
síntese dos datos en función da metodoloxía carpolóxica, do tipo de preservación e da 
representatividade das especies identificadas. Procura establecer unha evolución das 
especies vexetais cultivadas, xestionadas e consumidas e observar similitudes ou 
disimetrías entre fases cronoculturais, tipos de xacemento e contextos expresados 
como áreas de actividade. 

A temática que centra o Capítulo 10 “Consecuencias e Discusión” procura a 
interpretación dos datos fornecidos no capítulo anterior de Resultados. As especies 
ordénanse por grupos en función das súas características biolóxicas e xestión dende 
unha percepción antrópica.  

A estrutura do Capítulo 11 “Cultivos, especies xestionadas e outras comunidades 
vexetais” integra as especies dentro dos grupos definidos na análise e establece a 
biografía destes taxons segundo os resultados e outras referencias arqueobotánicas.  

Definir os procesos tecnolóxicos e cadeas operativas a partir dos conxuntos 
carpolóxicos analizados e outros materiais como as ferramentas, estruturas e 
resultados da relación entre as comunidades e a explotación do seu entorno é a 
premisa do Capítulo 12 “Cadeas operativas”. 
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As dinámicas sociais, de traballo e xénero centran as olladas aportadas no Capítulo 
13. Este, busca inserir a agricultura en temas de debate sobre a almacenaxe, o traballo 
a produción e os roles de xénero  dende a esfera da agricultura.  

O Capítulo 14 “Conclusión” é un resumo das achegas máis relevantes en torno aos 
cambios e resiliencias identificados na agricultura no decorrer deste traballo. 

O Tomo II inclúe un Anexo –capítulo 16–, dous apartados de Materiais 
Complementarios –capítulos 17 e 18– e un capítulo das Referencias bibliográficas 
incluídas. O “Anexo” comprende 15 casos de análises carpolóxicas inéditas en 
intervencións arqueolóxicas realizadas dende 1984 ata 2017. Os xacementos obxecto 
de estudo sitúanse nos límites administrativos das catro provincias galegas, 
abranguendo cronoloxías dende o Bronce Final ata Época Romana. 

Os epígrafes de Material Complementario 1 e Material Complementario 2 integran 
a táboas coas claves dos códigos das abreviaturas das mostras incluídas das análises e 
os datos de procedencia, e unha táboa cos taxons  determinados –abreviaturas, nomes 
científicos e comúns. 
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2 Antecedentes. A agricultura e súa 
percepción a través da biografía 
arqueolóxica 

A interese polo pasado é inherente á condición humana. O relato histórico, 
independentemente do seu soporte, conforma un discurso atractivo con capacidade 
para fixar aprendizaxes significativas a escala social. Os pobos, ata a consolidación da 
historia como disciplina científica, narran o seu pasado como unha sucesión de 
acontecementos de superación, de logros individuais ou colectivos, e de referentes 
negativos. Ben sexa de xeito mítico ou cun discurso científico, dende os chamáns ás 
“historias oficiais”, recóllense, con matices, estas condicións básicas. Debemos 
entender estes relatos, como un modo de acción, están a mudar, a adaptarse e a re-
inventarse decotío, nos que tamén caben e subsisten no eixo estrutural certos 
significados ou elementos de resistencia máis permeables e estáticos. Son o que 
poderíamos chamar discursos de longa duración, teorías interpretativas que non son 
resultado dun proceso científico –un exemplo son as fundacións míticas das cidades 
galegas –, ou que son froito da epistemoloxía científica do seu momento, coma a 
cuestión dos celtas ou non celtas na actualidade a nivel popular. A este rego conflúen 
diversos narradores, que grosso modo podemos dividir en tradición oral e en textos 
científicos. As diferentes escalas do relato, o saber popular e o coñecemento 
especializado, non son alleas entre si, aliméntanse mutuamente. Máis hoxe en día, 
onde a importancia da ciencia non se cingue á investigación e innovación, senón que 
é posible vixiar como o obxecto de coñecemento se transmite e se transmuta en todas 
direccións e ámbitos sociais. 

A herdanza dunha serie de discursos históricos que cristalizaron, por un lado dende 
as institucións académicas e, por outro, na construción sociopolítica de discursos 
históricos tiveron diversos calados nos territorios do noroeste. Isto produciu 
“historias” particulares de como a agricultura se percibiu dentro de cada concepción 
sobre cultura castrexa, non necesariamente compartidas, malia non ser 
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completamente alleas. Estes relatos poden ser procurados en múltiples escalas. Parte 
destas diferenzas xorden na propia conformación da investigación institucional, que 
favoreceu a aparición de particularidades e nesgos no discurso arqueolóxico 
inherentes ao desenvolvemento de liñas de investigación, perspectivas teóricas, redes 
de coñecemento e a investigación tecidas, así como dos enfoques ontolóxicos aplicados 
polas distintas escolas, institucións de investigación e universidades. Este capítulo 
céntrase neste proceso dende a perspectiva historiográfica galega. Esta pode ser 
ampliada e completada por outros traballos historiográficos (Pereira González 1996, 
1997, 1998; Fernández-Posse 1998; Fabião 1999; Marín Suárez 2004; González 
Ruibal 2006; Ayán Vila 2012; Teira Brión e Abad Vidal 2012:, entre outros).  

 A agricultura dos castros no proceso de construción do 
relato histórico de Galicia: séculos XIX e comezos do 
XX  

Neste apartado dos antecedentes da investigación non se vai afondar na concepción 
da agricultura da Idade do Ferro dos escritores ou “autores” da Historia de Galicia, 
pois é un tema secundario, accesorio e de pouca extensión nas súas obras. Será un 
percorrido superficial daquelas preocupacións económicas sobre os que se van 
cimentar o pensamento do XIX e de comezos do XX, os momentos previos e os 
coetáneos ao nacemento da arqueoloxía galega. O motivo é ver como se integran 
dentro das correntes teóricas e modos de pensar da súa época, coñecer en que medida 
van influír tanto sobre os seus contemporáneos coma nas ideas que hoxe transmitimos, 
que xiran en torno á idea fundamental da celticidade de Galicia. Nestas obras existe 
unha tendencia a argumentar a agricultura castrexa a través das fontes clásicas, dentro 
de criterios evolucionistas. Unha amarraxe epistemolóxica que tardará en soltarse ata 
a serodia incorporación de correntes de pensamento arqueolóxicas do século XX a 
partir da década dos setenta. 

No século XIX e a comezos do XX prodúcense os movementos nacionalistas en toda 
Europa. Galicia non foi allea a esta tendencia política, onde a través de autores que 
se moven fundamentalmente no rexionalismo político, aboiarán diversas historias de 
Galicia. Hai cinco autores que imos destacar por representaren distintos puntos de 
vista e tratamento da Protohistoria, para facérmonos unha imaxe da orixe e 
influencias que tivo o comezo da arqueoloxía galega, e cales eran os temas e as 
valoracións agrícolas nos seus textos. Por orde cronolóxica: José Verea y Aguiar, 
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Benito Vicetto, Manuel Murguía, Ramón Barros Silvelo e Leandro de Saralegui y 
Medina. 

José Verea y Aguiar é o introdutor do celtismo na historiografía galega (González 
Beramendi 1996; Pereira González 2003) que posteriormente influirá noutros autores 
(cf. Martínez De Padín 1849; Murguía 1865; Risco 1952). Malia que existen 
referencias anteriores aos celtas, a conformación do celtismo como o cerne da 
identidade galega agromará neste momento, pero non a partir dun baleiro 
historiográfico senón sobre todo dende as traducións dos textos clásicos do 
Renacemento (Pereira González 2003). Escribe baixo a inspiración do celtismo 
francés do XVIII (Pereira González 2003), de tradición erudita, e influenciado polas 
correntes celtistas europeas (Pereira González 2004). 

O relato da historia de Galicia de Verea y Aguiar fundaméntase no seu coñecemento 
doutras obras de síntese históricas e dos historiadores romanos, dos cales reproduce 
pasaxes na súa obra, seguindo frecuentemente a Estrabón. Non tece un discurso 
crítico e entra en contradicións: 

“Vivian en aldeas sin muros; ignoraban el uso de los muebles, (…) su única profesión la 
guerra y la agricultura. Sus riquezas consistían en ganado y oro, los únicos bienes que en 
todo evento se pueden llevar con facilidad. Los bosques eran sus ciudades; derribados los 
árboles, cababan una gran hoya, en la cual hacian sus cabañas y ponian establos de sus 
ganados (…), no hacian quesos á pesar de la abundancia que tenian de leche pero la comían 
y también carne, y se vestian de pieles. No conocian el uso de vestidos: cualquiera yerba y 
raiz les servia de comida, y todo arbol de casa. Ni cultivaban los campos ni las artes; tan 
solo sabían perfectamente el arte de la guerra.” (Verea Y Aguiar 1838:108-109). 

Segundo Pereira González (1998), no marco do historicismo liberal progresista da 
segunda metade do XIX, Benito Vicetto postula unha obra no marco dunha visión 
primitiva da humanidade. Non transloce unha racionalidade científica no seu 
discurso, deforma as fontes de información para provocar un relato creacionista do 
pasado galego, con historias míticas carentes de rigor e fundamentos e un grande peso 
estrutural e de contidos da relixión. En palabras de Vicente Risco (1952), escribe unha 
obra fantasiosa. Representaría a estrutura dun relato pre-científico existente na 
Europa occidental, baseado en xeitos distintos de validación das ideas. 

“Comprendemos muy bien que las invenciones rebajan á un historiador; pero exigimos y 
tenemos derecho á ello, que la ilustracion de los lectores distinga las personificaciones de las 
invenciones.” (Vicetto 1865:44) 
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A visión primitiva da humanidade sitúa ás poboacións célticas como sometidas ás 
vontades dos elementos naturais. Vicetto define aos celtas como os primeiros 
habitantes, pero non arroupa o celtismo teoricamente. O atraso social xustifícase 
nunha visión salvaxe do pasado máis remoto. Escribe textos poetizados, distantes 
dunha racionalidade científica e moi próximos á literatura. Cre nunha idea de 
progreso, pero un progreso baseado na teleoloxía (Pereira González 1998). A súa 
valoración da agricultura establécea a partir de paralelos etnográficos onde 
extrapolando diversos obxectos xera unha visión presentista: 

“Los fenicios enseñaron a nuestros céltigos á hacer instrumentos de labranza para los 
campos; les enseñaron á cultivarlos, á utilizar la leche de las vacas en quesos; á construir 
“monogilas” en vez de las barcas que usaban; á hacer bebidas saludables de la uva y la 
manzana; y bancos de piedra y de madera para sentarse; el uso de la miel; el conocimiento 
de las verduras sazonadas; el uso de las mantas para abrigarse en sus lechos de hojas secas; 
todo eso, en fin, que pertenece á la vida doméstica y que tiene una inmensa aplicación aun 
hoy en la vida de las montañas, todo eso lo importo la civilización focense, asi como las 
fouces ú hoces para defenderse de las fieras, y otras cosas que iremos refiriendo.” (Vicetto 
1865:136-137) 

A Historia de Galicia de Manuel Murguía (Murguía 1865), publicada o mesmo ano 
que a de Vicetto, será a obra mellor considerada do seu tempo e xénero. Consolida o 
celtismo como referente da nación galega e fixa as súas formas ata a xeración Nós, 
legando unha xustificación racial, o arianismo galego, pero sen o fondo que 
caracterizará posteriormente a Vicente Risco. “A los celtas, pues, ponemos como los 
aborígenes de Galicia, ya porque son los primeiros de quienes habla la historia, dándolos como 
establecidos en nuestro pais, ya porque su raza prepondera por completo, ya porque las irrupciones que 
ha sufrido mas tarde, no fueron ni tan numerosas que pudiesen sustituir la primitiva poblacion, ni tan 
poderosas que lograsen imponerle el sello de su carácter” (Murguía 1865:392). Para el a 
manifestación arqueolóxica máis perceptible na paisaxe que sabemos anterior á Idade 
do Ferro –non esquezamos que escribe antes das primeiras intervencións 
arqueolóxicas–, os dolmens e mámoas, eran celtas (Murguía 1865), ao igual ca 
calquera outro sinal de “civilización” da Prehistoria. Segue as teorías europeas do 
momento segundo as cales o finés, ou as linguas ugro-tártaras, entre as cales se 
emparentaba o éuscaro, constituían o substrato dos primeiros habitantes de Galicia, 
substrato que desaparecera e non deixaría rastro (Murguía 1865): 

 “...si es cierto, como se asegura, que los primitivos habitantes no ofrecieron resistencia á los 
nuevos invasores, ó fué débil la que opusieron, debian forzosamente de pertenener á una raza 
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inferior, para desaparecer tan por completo, dejando por único recuerdo, el hecho de su total 
desaparicion, y segun algunos, los restos de sus antiguos lenguajes” (Murguía 1865:389).   

Os celtas traen consigo as artes e a agricultura, e toda descrición de actividades 
produtivas apóiase sobre os textos clásicos complementándose con algunhas 
apreciacións persoais, coma o cultivo da avea, estendido entre os celtas pouco 
romanizados (Murguía 1865:396). 

“Desde las cumbres en las que se establecieron nuestros celtas, se fueron estendiendo hacia 
las llanuras, despues de talar los bosques y dejar las tierras bajas en disposicion de poder 
sufrir el cultivo, no sin fabricar, ó para su guarida, ó para su defensa, ó como lugar sagrado, 
esos curiosos montecillos, denominados Castros, cuya especial y constante posicion, parece 
ser una prueba irrefutable de que hombres primitivos los levantaron con el objeto de guardar 
y defender sus cosechas tal vez amenazadas, por las tribus mas cercanas ó por las mas 
poderosas.” (Murguía 1865:396). 

A labor de divulgación do pasado de Galicia destas primeiras obras asentaría as 
impresións máis xeneralizadas sobre a historia de Galicia. Parte das ideas transmitidas 
forman parte hoxe do imaxinario colectivo galego, a Galicia celta tal e como se define 
mediante parámetros políticos, non arqueolóxicos, é un legado deste momento que 
condicionaría a propia investigación. Mais a construción dunha nova identidade 
baseada nun imaxinario étnico derivado do celtismo (Pereira González 2000) non tivo 
unha vontade diferencialista en todos os autores, foi un proceso diverso. Estivo ausente 
en Verea i Aguiar e en Vicetto, sendo na obra de Murguía cando se emprega o 
celtismo coma un argumento político rexionalista que xustificaba a personalidade 
intrínseca do pobo galego (Pereira González 2007). Segundo expresa Villa-amil y 
Castro (Villa-Amil Y Castro 1873):  

“...D. José Verea y Aguiar, primero, y poco despues D. Leopoldo Martínez Paadin, en la 
Historia de Galicia que cada uno ha dejado comenzada, inficionados ambos un tanto del 
celticismo predominante en el tiempo en que ellos escribian, se empeñaron en explicarlos con 
arreglo á los principios entonces mas en boga.”.  

A partir destes historiadores, nos que se observa tanto un coidado no tratamento da 
información coma certas veleidades teolóxicas, agromarán baixo a influencia do 
pensamento arqueolóxico novas teorías sobre a Prehistoria de Galicia. O cambio 
percíbese en dous autores, en Barros Sivelo, e na evolución do pensamento de 
Saralegui y Medina. 
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En 1867, Saralegui y Medina escribe un texto cos temas de actualidade, o celtismo e 
certa narrativa literaria que segue o relato das fontes latinas. Atribúe os monumentos 
naturais como as pedras oscilantes, os dolmens, menhires, mámoas e castros aos celtas, 
e establece un paralelismo étnico entre as virtudes dos celtas e a semellanza cos 
galegos, que nas montañas debido ao seu illamento conservan as características do 
galego primitivo (Saralegui Y Medina 1867). 

“Pero apesar de todas estas versiones más ó ménos verosímiles, fundadas generalmente en 
razones más especiosas que sólidas, no es posible, al ménos sin aventurarse mucho, asignar 
á Galicia una poblacion más antigua que los celtas, cuya llegada á nuestras montañas se 
halla fuera del límite de las investigaciones históricas” (Saralegui Y Medina 1867:6). 

Mais adiante, obsérvanse cambios significativos nas teorías deste autor. Un detalle 
sintomático atopámolo no título dun dos capítulos de Estudios sobre Galicia chamado 
“Los Castros. Estudios de Arqueología Prehistórica”, e as referencias ao Sistema das 
Tres Idades de T. Mommsen, o que indica que no tránsito entre as dúas publicacións 
se enchoupa de coñecementos que emanan da arqueoloxía do momento. Agora 
coñece os poboados lacustres coma Neuchâtel e introduce aos neandertais, ademais 
de atribuír só as mámoas e os castros aos celtas, e os megálitos, a pedra tallada e puída 
á Idade de Pedra (Saralegui Y Medina 1888). 

Parte das novas teorías arqueolóxicas aparecen en Barros Sivelo (Barros Silvelo 1875), 
entre elas á Idade de Pedra, a quen Saralegui y Medina considera un autor 
recomendable. Aínda nun estadio intermedio entre o que sería a historia tradicional 
respecto da renovación científica, reúne a versión bíblica coa arqueolóxica. Non deixa 
de desprenderse do relato mítico pero realiza un mapa arqueolóxico onde reflicte os 
conventus, vías e cidades romanas, e interpreta as localizacións de Ptolomeo nunha 
xeografía comparada. Fronte á corrente maioritaria, non considera validada 
suficientemente a teoría céltica. Non os considera primeiros poboadores, sendo 
posteriores aos da Idade de Pedra, e en todo caso serían os primeiros “alieníxenas” de 
confirmarse a súa chegada, e non todos os pobos sería célticos como apuntan as fontes 
clásicas (Barros Silvelo 1875). O celtismo entra como unha nova moda ao longo do 
XIX, e a arqueoloxía non foi allea nin impermeable a estas influencias, xa que nela 
se tentou validar a teoría da herdanza céltica. O que en orixe foron teorías dun grupo 
reducido de eruditos do século XIX, ao abeiro das sociedades económicas, acabarían 
agarimando á poboación (Pereira González 2004). 
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 A alborada da arqueoloxía científica. O positivismo 
histórico 

As primeiras intervencións arqueolóxicas coñecidas en castros galegos prodúcense 
contra finais do século XIX. Os precursores foron no 1869 Villa-amil y Castro en 
Zoñán –Mondoñedo, Lugo– (López García 2003), Federico Maciñeira, Ramón 
Barros Silvelo, Eladio Oviedo Arce, Santiago de la Iglesia, Antonio López Ferreiro. 
Estas escavacións xorden como iniciativas individuais ou no xerme de institucións que 
funcionarán como grupos de traballo arqueolóxico e tiveron unha curta vida por un 
escaso apoio institucional, coma o Museo Arqueológico Central de Galicia de 
Santiago de Compostela (Pereira González 1996, 1997), e a finais de século a 
Comisión Principal de Monumentos Histórico y Artísticos de Ourense dirixida por 
Marcelo Macías e a Sociedad Arqueológica de Pontevedra fundada por Casto 
Sampedro y Folgar en 1894 (Pereira González 1996, 1997).  

A comezos do XX inícianse os traballos en Santa Tegra por Ignacio Calvo (1914-
1923) que tamén fará exploracións superficiais en Forca no 1918 (Rey Castiñeira 
1991), Alfredo Álvarez en Melide, Díaz Sanjurjo na provincia de Ourense, López 
Cuevillas en San Cibrán de Lás (Pereira González 1996), as campañas de Gil y Casal, 
Manuel Otero e de González del Blanco en Neixón (López Cuevillas e Bouza Brey 
1926) e no Castro de Alobre F. Fernández Gil y Casal en 1905. O método de 
escavación consistía a miúdo no cavado de trincheiras que continuaban os muros 
descubertos e que, de atopalas, liberaban as estancias das construcións. Unha práctica 
habitual ata ben entrada a década dos 70 do século XX. Os directores encargaban a 
xornaleiros os traballos e ían de visita de cando en vez. 

Estas intervencións irán aportando materialidades distintas ás fontes clásicas: obxectos 
e estruturas, emanadas dunha arqueoloxía aínda en cueiros que  aportan dende cedo, 
máis que unha mera suma de material arqueolóxico, unha hermenéutica e unha 
metodoloxía de seu. A diferenza máis significativa respecto aos historiadores do XIX 
é a subordinación a unha racionalidade propia do pensamento científico que escapa 
do relato dos acontecementos: 

”...he procurado descartar todo juicio atrevido, toda aseveración aventurada, toda afirmación 
insegura; pudiendo, por otra parte, responder de que cuanto en él se contiene está fundado 
sobre el sólido cimiento de la certidumbre absoluta de los hechos referidos y de la mas 
esquisita escrupulosidad en la presentacion de datos, y revestido de la mayor prudente 
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parsimonia que me ha sido posible emplear en la exposicion de principios y admision de 
ideas.” (Villa-Amil Y Castro 1873). 

O mellor exemplo, dáse a nivel metodolóxico, xa nas intervencións de Villa-amil y 
Castro, que emprega nocións de estratigrafía e tipoloxía en líticos, metais e cerámica 
(Pereira González 1996), ou tamén presente nos debuxos de perfiles estratigráficos 
realizados por F. Maciñeira en mámoas, ou o do parapeto de Neixón Pequeno do 
pintor González del Blanco, publicado anos máis tarde por Bouza-Brey e López 
Cuevillas (López Cuevillas e Bouza Brey 1926). Mais as primeiras iniciativas apenas 
tiveron repercusión (Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009), acontecendo unha 
infrautilización da información que emanaron (Pereira González 1996). 

Cambiarían as tornas cara os anos 20 e 30 do XX, favorecido polo nacemento do 
Seminario de Estudos Galegos en 1923 (Pereira González 1996) e do grupo Nós, 
integrándose a arqueoloxía dentro dun marco histórico que engadirá certos materiais 
arqueolóxicos procurando unha maior transcendencia da información. Quizais por 
rexeitar un interese individual ou coleccionista culto que se entendía no rexionalismo 
do XIX, e centrarse nunha busca colectiva, premisa básica do nacionalismo en auxe 
a comezos do século XX, con iniciativas políticas coma o agrarismo, Solidariedade 
Gallega (1909), as Irmandades da Fala (1916) e os varios partidos políticos nados antes 
e durante a II República: a ORGA –Organización Republicana Galega Autónoma– 
(1929) ou o Partido Galeguista (1931). 

O Seminario de Estudos Galegos (1923-1936) fórmano persoeiros ilustres da cultura 
galega, algúns deles como coordinadores das distintas seccións: Castelao –Arte e 
Letras–, Vicente Risco –Etnografía–, Otero Pedrayo –Xeografía–, Filgueira Valverde 
–Literatura–, Florentino López Cuevillas –Prehistoria–, Xesús Carro García –
Arqueoloxía e Historia da Arte–, Xesús Taboada Chivite, Federico Maciñeira, Antón 
Villar Ponte, Antón Losada Diéguez, Xaquín Lorenzo, Manuel Lugrís Freire, Fermín 
Bouza Brey e un longo etcétera. Dentro convivían vencellos políticos tanto de dereitas 
como de esquerdas, e tamén de carácter nacionalista. Parte da súa labor recóllese na 
revista Arquivo do Seminario de Estudos Galegos (1927-1934), que se engade a unha serie 
de publicacións de institucións de carácter público que dan cabida a temas de 
arqueoloxía, coma o Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Orense (1898-1960) e o Boletín de la Real Academia Gallega (1906-1980, 2000 e ss.). O 
Seminario mantivo unha actividade intensa de normalización e dignificación da 
cultura galega. A nivel patrimonial, ademais das múltiples referencias de todo tipo, é 
o xerme de proxectos multidisciplinarios comarcais, coma o inconcluso catálogo da 
comarca do Deza (Rodríguez González 2007).  
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Dentro deste entorno, a xeración Nós tivo unha importante repercusión. Os seus 
membros: Risco, Otero Pedrayo, Xaquín Lorenzo e López Cuevillas, figuraban entre 
os responsables das seccións do Seminario de Estudos Galegos e mantiñan unha 
estreita relación. A creación da revista Nós (1920-35), boletín mensual de carácter 
divulgativo, sería a canle de expresión deste conxunto de intelectuais, onde fomentan 
un discurso non en clave interna, senón internacional, con conexións importantes cara 
Portugal e Irlanda.  

As intervencións en castros proliferarán neste momento. Hai algúns dos que podemos 
considerar senlleiros dentro da investigación arqueolóxica galega como son as 
campañas de Mergelina en Santa Tegra (1928-1933) e López Cuevillas en Sao Cibrao 
de Lás (1922-1925) e tamén en Neixón Pequeno e en Neixón Grande xunto con 
Bouza Brey (1925-1926), Sebastián García Paz en Borneiro (1932) e Baroña (1932); 
no castro de Alobre as intervencións de José Núñez Búa en 1925 e Fermín Bouza Brey 
en 1927; Antón Losada Diéguez en Montealegre (1925-1926); Tenreiro Enríquez no 
castro de Vigo (1926), López Cuevillas en Troña, e farase un importante eco dos 
achados casuais. 

Esta xeración contribuíu á normalización da cultura galega dende un acerbo 
nacionalista que se vería truncado co alzamento franquista e a represión das 
tendencias políticas de esquerdas. Este dato é importante para coñecer a castración 
da produción intelectual galeguista, que afectará en menor medida á arqueoloxía, pois 
os principais actores participantes no Seminario non mudarán, sobrevivindo e 
asimilándose na estrutura do novo réxime. Parte dos integrantes das seccións do 
Seminario de Estudos Galegos serán activos na constitución da entidade que o 
substituirá en 1944, o Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. Sección de 
Prehistoria dirixida por F. López Cuevillas e a sección de Arqueoloxía, 
responsabilidade de F. Bouza-Brey. 

Nesta etapa da ditadura nacerán novas publicacións onde aparecen artigos de 
arqueoloxía. Ademais do Cuaderno de Estudios Gallegos en 1944, xurdirán 
fundamentalmente nos museos, como institucións que centralizan 
administrativamente o patrimonio: o Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Lugo dende 1941, o Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Orense 
(1943-1953) e El Museo de Pontevedra de 1942 en diante.  

A ditadura supuxo un descenso das intervencións en castros. Nos 40 e nos 50 escávase 
en San Cibrán de Lás (1948-1950), Cameixa (1944-46),  J.Mª Luengo en Elviña (1947-
1954) e en Meirás (1943-44) e tamén Luis Monteagudo en Elviña (1954) (Rey 
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Castiñeira 1991). Filgueira Valverde na Lanzada (1950-1951). Pedro Díaz Álvarez no 
castro de Cíes (1958) e tamén José Manuel Vázquez Varela (1967). No castro de 
Medeiros Taboada nos 40, Conde-Valvís a comezos dos 50 na Cibdá de Armea, 
ademais de catálogos comarcais de sitios arqueolóxicos. 

En 1953 tivo lugar en Galicia e no norte de Portugal o III Congreso Arqueológico Nacional, 
do que se publican as actas dous anos despois. Durante os días que se celebra, do 18 
ao 26 de xullo, recórrense varios castros galegos. Nas actas queda reflectida na 
exposición do presidente do congreso, a institucionalización da disciplina científica: 
nacional, celtista e étnica, impulsada a partir da liña oficialista do franquismo (Beltrán 
1955). Destaca ver como o interese das publicacións está vertida nas catalogacións de 
comarcas, coma a de Verín. Entre outras accións, apróbase unha moción pola cal se 
insta a crear unha cátedra de arqueoloxía na Universidade de Santiago (Beltrán 1955).  

Neste contexto histórico tan amplo, entre o esplendor preguerra e contracción 
científica posterior, hai unha figura clave, que transcende a época do Seminario dos 
Estudos Galegos e a primeira metade da ditadura, e en termos de información agraria 
fundamental: Florentino López Cuevillas. Clave para comprender non só a 
arqueoloxía dos 20 aos 50, senón tamén os alicerces da investigación da Idade do 
Ferro ata entrados os 70. Na súa obra son constantes as obras de síntese (López 
Cuevillas 1933; López Cuevillas e Bouza Brey 1929). A primeira Bibliografía da 
Prehistoria Galega, publicada por López Cuevillas e Bouza Brey (1927) recolle 220 
referencias de obras publicadas. É autor do primeiro libro monográfico sobre a Idade 
do Ferro La civilización céltica de Galicia (López Cuevillas 1953), cun antecedente na 
lectura do mesmo traballo no Seminario de Estudos Galegos en 1924, publicado na 
revista Nós (números de 1925, e de 1926) que formarán parte do compendio póstumo 
A Edade de Ferro na Galiza (López Cuevillas 1968). Noutras palabras, fixa o estado do 
coñecemento da Idade do Ferro na investigación galega ata a década dos 80. 

Cuevillas non aporta una estrutura novidosa no estudo da agricultura. En grande 
medida continúa coa reformulación dos textos clásicos, sobre os que vai tecendo a 
trama do seu discurso narrativo. Non obstante é un grande coñecedor das 
intervencións arqueolóxicas, non só das que el mesmo fai nos castros de Troña, 
Cameixa, San Cibrán de Lás, tamén ten ocasión de tomar contacto con outros 
achados, por ser fundador, primeiro do Seminario de Estudos Galegos en 1923, e 
posteriormente da entidade que o substituirá no 1944, o Instituto de Estudos Galegos 
Padre Sarmiento. A súa grande aportación, neste e noutros aspectos, é a constante 
publicación de obras de síntese, onde amais da revisión de datos doutros autores, 
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presenta novidades das súas investigacións. Na información relativa á agricultura 
sinala a presenza de “ …granos tostados evidentemente de cereales, recogidos en el castro de Freán, 
y de que habla Castro López; las semillas de “faba equina”, de trigo y de centeno, también 
carbonizadas, que se señalaron en la Franqueira, y el trigo de la “cividade” de Paderne y de los castros 
de Cameixa y Barán” (López Cuevillas 1953). Relaciona a presenza de landras torradas 
coas fontes latinas o que lle serve para corroborar a información. Faise eco de varias 
ferramentas agrarias: fouces, aixadas; algunha delas publicadas de xeito monográfico 
(López Cuevillas 1958) e cita o uso do arado a través das fontes (López Cuevillas 1956, 
1953).  

Parte da interpretación da agricultura castrexa procede da asimilación do noroeste á 
cultura celta, sobre a que afirma existen áreas cunha agricultura desenvolvida, caso 
das Galias, ou atrasada, coma nas Illas Británicas. Para Galicia, e citando sempre as 
fontes, existen informacións contraditorias, xa que por un lado nega a importancia 
dos cereais, e por outro chega a relacionar unha diminución da extensión de áreas 
cultivadas coa chegada dos celtas, ós que atribúe a difusión do centeo (López Cuevillas 
1953). Esta asociación provén das fontes escritas cando citando a Estrabón establece 
abandono dos campos a causa das guerras. 

Malia coñecer fontes e restos carpolóxicos en castros, non define, dentro dunha 
categorización evolucionista, entre se é unha agricultura atrasada ou avanzada. O 
peso interpretativo das fontes clásicas segue estando moi presente. Asenta, tomado de 
Alberto Sampaio, que os campos labrados emprazábanse no alto dos montes, libres 
de arborado e de preferencia arredor dos recintos fortificados polo que serían de máis 
fácil defensa (López Cuevillas 1953). A gandería sería o sostemento económico 
principal (López Cuevillas e Lorenzo Fernández 1946; López Cuevillas 1966). Parte 
do seu cometido eran ser animais de tiro, que se empregaban para cultivar os agros 
situados nos cumes dos montes, ceibes de árbores e empregando socalcos para os 
desniveis do terreo (López Cuevillas 1966).  

A estrutura do discurso científico de López Cuevillas artella tanto aos historiadores 
romanos, coma intercala o que poderíamos chamar “probas arqueolóxicas”. Non 
concibe parágrafos que non poidan ser validados, e inunda de datos calquera cita. 
Asemade, noutros obxectos de estudo, coma a arquitectura, procura individualizala e 
construíla a partir dos datos de escavacións (López Cuevillas 1953).  

“Refiere Estrabón, que los habitantes de los castros recogían las bellotas y después de 
tostarlas y molerlas, hacían con ellas una especie de pan con el que se alimentaban buena 
parte del año. Esta noticia ha tenido plena confirmación por el hallazgo en varias estaciones 
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(Briteiros, paderne, Troña, Cameixa, etc.), de bellotas quemadas, pero al mismo tiempo la 
aparición en distintos castros de semillas de trigo carbonizadas, demuestra que también se 
fabricaba pan distinto del de bellotas.” (López Cuevillas 1953). 

Volvamos sobre os historiadores que iniciamos ao comezo do capítulo para observar 
o xeito en como a arqueoloxía mudaría a percepción do pasado. A figura clave é 
Vicente Risco. Risco presenta unha diferente sensibilidade respecto aos anteriores 
autores, está inmerso dentro dunha intelectualidade na que destaca unha 
preocupación pola historia e patrimonio galegos alén do facer individual, compartida 
con outros ourensáns, a Xeración Nós: Otero Pedrayo, López Cuevillas, Ben-Cho-
Shey, Xaquín Lorenzo. Mais en Risco hai unha narración máis política, nas súas 
palabras emana unha idea de fondo, demostrar o pasado glorioso da nación galega a 
través da construción mítica dun pobo, que ten como referente o “celta” fronte ó 
mediterráneo. Así, nas súas propias palabras:  

“Si con la invasión celta, o con otro motivo, el nombre de los Oestrymnios desaparece, sin 
duda no así el pueblo que lo llevó. Se considera hoy que este elemento indígena de nuestro 
país, el más antiguo que conocemos, persistió bajo todas las invasiones y colonizaciones 
posteriores, y dejó su sello en la raza y en la cultura, especialmente en la de los tiempos 
prerromanos y romanos, en estrecha fusión con las aportaciones célticas y con lo tomado de 
otros pueblos” (Risco 1952:16). 

Para Risco, non soamente é o substrato céltico o que dota de significados esenciais á 
nación galega, senón que existía un volkgeist anterior que predestinaba a todos os pobos 
que habitaron no territorio galego. A fusión de Oestryminios e celtas, tiña a dobre 
vertente de emparentar a Galicia co norte de Europa, e á súa vez a distinguía dos 
demais pobos celtas europeos. Esta teoría casa coa necesidade de dotar dun pasado 
mítico e glorioso a Galicia, e diferenciado do resto de España, cunha xustificación 
racial: “a superioridade indiscutíbel da nosa Raza sobre das razas morenas euroafricanas da Iberia, 
e polo tanto, a inxusticia de que sexamos domeñados e gobernados por iles” (Risco 1920:6). 
Celtismo, arianismo e antisemitismo uníanse no pensamento de Risco, que se move 
dentro das teorías conservadoras da época (Pereira González 2000). O seu discurso 
mudará durante o franquismo, adaptando os elementos próximos á arqueoloxía 
oficialista –raza, celtismo–, e esquecendo o compoñente galeguista. 

No que respecta á súa valoración da agricultura, na obra Historia de Galicia (Risco 
1952) non está presente unha crítica ou valoración dos datos, tampouco se apoia en 
referentes etnográficos, e existe unha referencia case literal ás fontes clásicas. Coñece 
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as súas traducións, e os comentarios da obra de A. Schulten (1920) e é debedor de 
López Cuevillas (1933), que mesmo cita na bibliografía (Véxase Risco 1952). 

“Los cultivos debieron ser reducidos, agrupados al pie de los castros y trabajados por las 
mujeres o siervos. Se cultivaban los cereales y el lino; de los primeros sacaban cerveza para 
beber; hacían pan con harina de bellotas tostadas. Empleaban la manteca para lo mismo 
que los mediterráneos empleaban el aceite. El lino de los Zoelas era muy estimado en Roma, 
en tiempo de Plinio, para vestidos de caza.” (Risco 1952:23-24). 

“Las mujeres trabajaban la tierra, los hombres se dedicaban a la guerra y a la caza, pues 
pasarían por cobardes si manejasen el arado” (Risco 1952:26). 

Como se observa, a fixación dun discurso sobre a agricultura foi adaptándose ao 
estado do coñecemento da investigación e das teorías sociopolíticas do momento pero 
careceu de metodoloxías novas. Se ben é de destacar o papel e a influencia que 
Florentino López Cuevillas tivo na arqueoloxía e a divulgación de ideas na Prehistoria 
en Galicia. De feito, estas ideas e a incorporación de traballos levados a cabo en 
Portugal terán aínda grande peso nunha publicación máis serodia: El aspecto 
agropecuario de la economía castreña (Taboada Chivite 1977). Quizais as posibilidades de 
artellar un discurso económico aínda non terán o desenvolvemento posterior coa 
incorporación da arqueometría. 

Na década dos 60 e 70 prodúcese un relevo xeracional e unha maior 
profesionalización (Teira Brión e Abad Vidal 2012). Increméntanse as intervencións 
en castros, prodúcese a introdución do sistema de escavación Wheeler-Kenyon e 
incorporación das datacións de C14 (Teira Brión e Abad Vidal 2012). Nas direccións 
arqueolóxicas o rol do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento nas direccións 
das intervencións virase paseniño desprazado cara a profesores universitarios 
vinculados á Facultade de Xeografía, Historia e Historia da Arte e a persoal de museos 
(Armada Pita, X. L. 2003). 

 Unha arqueoloxía interdisciplinaria 

“…la Historia está en vías de constituirse como un género de saber científico, que ha 
superado definitivamente el estadio del saber vulgar o narrativo –mera memoria y 
reproducción de un pretérito acontecido– y el estadio del saber pragmático o ideológico –
derivación agonística del conocimiento propia de sociedades en transformación o en vías de 
desarrollo–, y que como saber científico traslada al conocimiento del pasado conceptos y 
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métodos que las Ciencias Sociales –y no la mera narrativa– emplean a su vez para elaborar 
el conocimiento de la realidad presente. Hoy podemos definir la Historia como un lugar 
geométrico de todas las ciencias del hombre aplicadas al pasado, y por lo mismo el principio 
de interdisciplinariedad se impone con fuerza avasalladora.” (Eiras Roel 1975). 

Os anos 70 suporán a chegada de técnicas procedentes de outras disciplinas científicas 
á arqueoloxía galega. Quizais a de máis impacto foi a do C14, pois permitía a 
comparación das secuencias arqueolóxicas entre sitios e territorios. Utilizouse con 
anterioridade en disciplinas coma a palinoloxía na década dos 60, ata aplicarse por 
primeira vez no castro de Mohías (Jordá Pardo et al. 2009) e no castro de Borneiro en 
1972 (Romero Masiá 1992). Ata daquela, o coñecemento sobre a Idade do Ferro, 
malia a xeira de intervencións arqueolóxicas levada ata a década dos setenta (Teira 
Brión e Abad Vidal 2012), era un arquetipo epistemolóxico e metodolóxico 
fundamentalmente creado na década dos 20. Unhas destas liñas era a arqueobotánica 
que comezará a ter un certo desenvolvemento en Galicia. Os estudos paleoecolóxicos 
ou arqueobotánicos implantáranse máis cedo en Portugal. Xa na década dos 30, ao 
comezar o importante traballo de A.R. Pinto da Silva no centro do país, se ben haberá 
que agardar ata a década dos 60 para coñecer análises carpolóxicas en castros da 
rexión setentrional (Pinto Da Silva 1988). O uso de métodos interdisciplinarios 
abonda en tentativas ao longo dos 70, coma a palinoloxía (Jato Rodríguez e Vázquez 
Varela 1972; Díaz-Fierros Viqueira et al. 1979). A pesar de que nos 70 é cando 
comezan a aplicarse, non será ata a década seguinte cando se xeneralizarán. A 
incorporación de técnicas terá aplicación sobre todo en xacementos da Idade do 
Ferro, e nalgúns casos, como o da palinoloxía, en enterramentos neolíticos, propiciado 
unha dinámica onde o peso investigador se encontra fundamentalmente en mámoas 
e castros, aos que debemos unir, dende outras aproximacións, o estudo dos petróglifos 
como os puntos centrais do desenvolvemento da investigación arqueolóxica ata finais 
do século XX. 

No 1973 celébranse as I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas. 
Comezan a pór de manifesto unha serie de necesidades e un incipiente abrazo á 
interdisciplinariedade. Entre os textos aparece unha aportación de arqueobotánica 
(Aparicio Pérez 1975). Malia ser un estudo centrado no mundo prerromano 
valenciano, faise unha síntese de sitios arqueolóxicos con restos vexetais e a súa 
tipoloxía, cunha identificación botánica centrada na carpoloxía, xunto coa 
publicación de datacións de C14 e análise polínica, e empregando o discurso histórico 
e valoracións en función do seu período cultural. Carpoloxía e palinoloxía son 
entendidos como complementarios, xa que aportan esferas diversas das actividades 
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humanas (Aparicio Pérez 1975). A nivel metodolóxico “La novedad que se presenta es el de 
la recogida sistemática de todas las semillas contenidas en la sedimentación” (Aparicio Pérez 
1975), desenvolvendo unha máquina utilizada dende a década dos 60 para a 
recuperación de sementes mediante a técnica de flotación, separadas en distintos 
cribos (Aparicio Pérez 1975).  

J.M. Vázquez Varela será en Galicia unha figura catalizadora desta mudanza, 
aplicando razoamentos empregados noutras disciplinas. Fomenta análises 
arqueométricas, que supoñen unha renovación de aspectos económicos e da 
explotación do medio. Exemplos diso son os estudos petrolóxicos no castro de Nostián 
(Vidal Romaní e Vázquez Varela 1973), a identificación das especies de moluscos, 
peixes e fauna do concheiro do castro de Cíes  (Vázquez Varela 1975a), e os criterios 
paleontolóxicos para o estudo da gandería (Vázquez Varela 1973) e da pesca 
(Vázquez Varela 1976) na cultura castrexa. No eido da arqueobotánica non emprega 
unha metodoloxía propia desta disciplina, céntrase nas sínteses de ideas e hipóteses 
que se están a poñer de moda na arqueoloxía europea. Resulta paradoxal que a 
primeira referencia arqueobotánica aplicada á agricultura na investigación galega se 
faga entorno ao achado de landras do castro de Vixil (Vázquez Varela 1975b). 
Paradoxal, porque no artigo, malia que non se aplica unha análise arqueobotánica 
stricto senso, utilízase por primeira vez o termo arqueometría para tratar de desmentir 
a importancia, historiograficamente atribuída, das landras na alimentación castrexa 
como sostén dunha agricultura atrasada. A novidade constitúea a muda de enfoques 
que supón engadir no discurso parámetros cuantificables e estatisticamente avaliables 
aos obxectos de estudo. 

A publicación de “Los testimonios económicos” (Vázquez Varela 1983), é unha sucinta 
revisión da agricultura nos castros en Galicia, e leva a cabo unha demanda desta 
actividade e a defensa da necesidade de estudos concretos. Malia empregar unha 
estrutura xa habitual, continuase referindo a restos arqueolóxicos –ferramentas–, 
textos e paleobotánica. Este último é, quizais, o punto máis significativo, pois non fala 
só de sementes como o fixeran os seus predecesores, senón que se expresa a través dun 
método de análises procedente da bioloxía aínda por desenvolver plenamente pero ao 
que dará un dos primeiros pulos (Teira Brión 2010a).  

 O gromo da carpoloxía 

Ata este momento os estudos de cultivos e plantas silvestres adoitaban presentarse 
como unha listaxe de especies. Esta primeira andaina da arqueobotánica en Galicia 
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terá o seu crisol en varias publicacións na década dos 90. Os primeiros traballos veñen 
marcados sobre a base de parámetros cientificistas na determinación de especies 
empregando a biometría, habitual nese momento (cf. Téllez et al. 1990; Ramil Rego 
et al. 1990). As análises carpolóxicas desenvolveranse sobre as intervencións levadas a 
cabo na década dos 80 do século XX. Destes traballos xorden diversas publicacións 
(Aira Rodríguez et al. 1990; Téllez et al. 1990; Ramil Rego 1993; Dopazo Martínez 
1996; Dopazo Martínez et al. 1996) que non alcanzarán continuidade na seguinte 
década, pero si una grande difusión en publicacións de síntese arqueolóxica. Amecer 
outras análises que forman parte de traballos específicos, algunhas incluídas 
parcialmente nos traballos anteriores (Carballo Arceo 1998; Álvarez González e 
López González 2000). 

O retrato dos cultivos da Idade do Ferro en Galicia acaba por definirse neste 
momento. A agricultura estruturaríase sobre os cereais –trigos, cebada, millo miúdo, 
paínzo–, leguminosas –fabas e chícharos– e verzas –Brassica–, complementándose ca 
recolleita de landras e outros froitos silvestres (Dopazo Martínez et al. 1996). Unha 
importante agricultura cerealeira complementada coa recolleita de landras en función 
dos restos identificados postulábase no castro de Penalba (Aira Rodríguez et al. 1990), 
asociando o trigo como cultivo de inverno e o millo miúdo de primavera (Aira 
Rodríguez et al. 1990). Esta idea verase ratificada noutros textos. A idea dunha dobre 
colleita de cereal anual favorecería un notable aumento do valor da produción 
agrícola e das terras de cultivo fácil (Vázquez Varela 1993), e bosquéxase como un 
dos factores da sedentarización (Vázquez Varela 1993). As ideas emanadas destes 
traballos, algunhas delas asentadas xa noutras tradicións científicas, reproduciranse 
na historiografía posterior sobre o castrexo (González Ruibal 2006). 

Por outro lado, hai un rexeitamento á implantación de determinados cultivos en 
Época Romana ante a escaseza de datos que avalíen especies asociadas á economía 
agraria de Roma como a vide, o centeo, os castiñeiros, as nogueiras ou os piñeiros 
(Dopazo Martínez et al. 1996). 

 O pulo da arqueoloxía ao abeiro das competencias 
administrativas autonómicas 

Os anos 80 do século XX coñecen un grande pulo na actividade arqueolóxica. A 
descentralización administrativa propiciará a medra da inversión en arqueoloxía 
promovida dende as autonomías que centralizará os permisos de intervención e as 
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subvencións (Teira Brión e Abad Vidal 2012). A investigación pasou a desenvolverse 
en clave autonómica, con grande peso nos discursos arqueolóxicos e segmentando a 
cultura castrexa do noroeste en subculturas –galega, asturiana, portuguesa…– 
produto do marco vital dos arqueólogos (González Álvarez 2011). A arqueoloxía 
profesionalizada, tanto dende a administración como dende a empresa, tomará o 
relevo a partir da década dos 90, comezando o devalar das intervencións de 
investigación. 

Moitas das intervencións levadas ata a década dos 80 centráronse en castros con niveis 
de ocupación en torno ao cambio de era, feito que desorbitou o impacto da conquista 
romana na investigación (Teira Brión 2010a). Segundo diversos autores, a cultura 
castrexa só tería evolucionado a partir do século I a.n.e. (Calo Lourido 1993b), ao 
igual que outros moitos aspectos da cultura material (Calo Lourido 1993b), ou ben 
sería o momento no cal acadaría o seu apoxeo (Peña Santos 1992b). Non só se 
expresaba a grande influencia que se supuña durante a dominación romana, senón 
que acotío negábanse as interpretacións baseadas en dinámicas endóxenas (Teira 
Brión 2010a). Paralelamente, adoptáronse modelos interpretativos que trazaban unha 
evolución endóxena de moitas das materialidades previa á conquista (Teira Brión 
2010a), sen negar o papel que tivo na mutación da cultura castrexa. Esta visión tivo a 
súa contrapartida no debate que se estaba a producir en torno ás cronoloxías (Rey 
Castiñeira 1996), o territorio e á evolución da cultura (Carballo Arceo 1990), polo 
caudal de información provinte das intervencións arqueolóxicas con obxectivos que 
primaban a definición de secuencias culturais (Carballo Arceo 1990) ou na cultura 
material (Rey Castiñeira 1990, 1991). A Idade do Ferro obsérvase como o punto de 
partida dos estudos, non como fitos comparativos respecto do mundo romano, e os 
referentes externos matízanse como posible factor de cambio (Teira Brión 2010a).   

Esta visión foi posible grazas aos traballos que comezaron a abrollar dende a década 
dos 70. As obras de investigación dunha nova xeración de arqueólogos formados na 
universidade centraron as súas liñas de investigación, teses ou tesiñas, sobre a 
materialidade castrexa. Sobre os machados de talón (Monteagudo García 1977), a 
ourivería (Pérez Outeiriño 1982; Castro Pérez 1988), cerámica (Rey Castiñeira 1979, 
1990; Rodríguez Puentes 1986), a plástica (Calo Lourido 1991, 1994), ou o propio 
asentamento e as construcións (Romero Masiá 1976). A súa perspectiva baseábase 
fundamentalmente na clasificación tipolóxica. Malia denotar un retardo na 
arqueoloxía galega a nivel ontolóxico sobre as correntes europeas, son as primeiras 
obras xerais que reflicten este aspecto. A crítica ás fontes clásicas (Bermejo Barrera 
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1982, 1983) tamén supuxo un novo referente na interpretación dos textos clásicos, 
recorrentes cando menos nas mencións á agricultura ata daquela. 

Desta visión tamén participaría a percepción sobre da agricultura. As correntes 
teóricas nos 80 e nos 90 seguen dúas tendencias diverxentes. Unha onde a 
incapacidade de desenvolver un modelo agrícola complexo faría primar a gandería e 
a recolección sobre unha agricultura nos momentos iniciais da cultura (González 
Reboredo 1979). Esta visión fundaméntase nunha sociedade en pleno 
desenvolvemento –cultura material, relacións comerciais, organización social e 
económica– só nos momentos finais, estando a fase de formación –Ferro I– carente 
de tecnoloxía axeitada para soportar unha agricultura de arado e utilizando nos 
traballos de preparación da terra a aixada (Calo Lourido 1993b). A outra tendencia 
considera a práctica dunha agricultura relativamente desenvolvida dende os comezos, 
dentro dunha economía de subsistencia (López Cuevillas 1958; Taboada Chivite 
1977; Carballo Arceo 1990) e con prácticas da rotación de cultivos de cereais de 
inverno/primavera, leguminosas e o uso do arado (Carballo Arceo 1998). 

A década dos 90 supón un profundo cambio na arqueoloxía marcado pola 
profesionalización do sector. A iniciativa das intervencións arqueolóxicas levada ata 
daquela por universidades, institucións e museos de carácter pública recaerá nas 
empresas de arqueoloxía de recente formación (Teira Brión e Abad Vidal 2012). A 
divulgación das intervencións será unha prioridade menor, como resulta do 
comportamento das temáticas na bibliografía arqueolóxica, a cal experimenta un 
crecemento en números absolutos desde 1980 (Abad Vidal et al. 2000), ao igual que 
o número de persoas dedicadas á actividade (Parga Dans 2011), pero o total de 
publicacións de escavacións descende a partir de 1991 (Abad Vidal et al. 2000). O 
aumento de intervencións non se trasladou ao maior número de escavacións área en 
castros, movéndonos en números moi parellos á da década anterior (Teira Brión e 
Abad Vidal 2012). O aumento das publicacións reflíctese noutro tipo de 
intervencións: as de xestión do patrimonio, restauración e posta en valor (Abad Vidal 
et al. 2000).   

A aprobación da Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia, que obrigaba á 
avaliación arqueolóxica en determinadas obras de promoción pública e privada, 
aportou un criterio non buscado, a aleatoriedade de mostra de estudo (Teira Brión 
2010a). As intervencións arqueolóxicas non subvencionadas non se dirixían cara 
obxectivos concretos definidos con anterioridade, senón a outros que se atopaban no 
transcurso dun control arqueolóxico ou seguimento de obra, o que permitiría escavar 
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sitios e estruturas arqueolóxicas descoñecidos e non buscados ata entón (Teira Brión 
2010a). A través destas posibilidades abertas ao abeiro do seguimento de obras 
públicas apareceron publicacións sobre estruturas agrarias de difícil concepción en 
décadas precedentes (Parcero Oubiña 1998; Ballesteros Arias 2003). A pesar de que 
o estudo das estruturas de cultivo no entorno de castros, coma unha hipótese de 
traballo en función das comparacións no parcelamento do entorno de castros co do 
poboamento agrario tradicional (Criado Boado 1993), tivo certa vixencia en traballos 
anteriores (Bouhier 1979; Candal Cancelo 1993), estas centráranse na interpretación 
sobre a fotografía aérea. 

 Espazo e paisaxe 

Os traballos desenvolvidos pola Nova Arqueoloxía no estudo espacial do poboamento 
e a súa relación co medio físico tiveron fonda influencia no estudo da Idade do Ferro 
do Noroeste. Non obstante, as súas achegas partiron dunha dimensión máis práctica 
ca teórica, pois apenas fan referencias á ontoloxía de partida. Exemplos da interese 
do estudo da espacialidade e usos do espazo obsérvase en varias publicacións. Por 
exemplo na distribución de obxectos no castro de Borneiro (Romero Masiá 1976), na 
Corona e no Castro de Corporales (Sánchez-Palencia e Fernández-Posse 1985, 1986; 
Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1988) e en Os Castros (Penedo Romero e 
Rodríguez Puentes 1995). Os estudos espaciais foron obxecto de investigación intensa 
a partir da década dos 80 (Xusto Rodríguez 1986, 1993; Agrafoxo Pérez 1988; 
Carballo Arceo 1989b, 1990, 2002; Martins 1990), e continuou a realizarse en 
décadas posteriores (Viñas Cue e Hidalgo Cuñarro 1996; Reboredo Tajes 2010). 
Centrados no estudo de bisbarras naturais procuraron a identificación de factores 
positivos da relación castro e o medio: a visibilidade entre castros, a tipificación dos 
emprazamentos ou topoloxías dos medios físicos. Un dos aspectos fundamentais foi o 
vínculo establecido entre os castros e os diferentes tipos de solo, valorando a relación 
entre o emprazamento cos solos potencialmente cultivables de maneira intensiva, 
extensiva ou non cultivables. 

A arqueoloxía da paisaxe xurdiu coa influencia da escola británica desenvolvida en 
torno á paisaxe, entroncada cos estudos espaciais, reflectindo un novo cambio de 
paradigma epistemolóxico cara unha corrente de pensamento posprocesual. Á 
tipoloxía e cronoloxía de emprazamentos xa definidos en traballos anteriores (Xusto 
Rodríguez 1993; Carballo Arceo 1990) subliñouse o papel do emprazamento do 
castros como input da construción dunha paisaxe social. Respecto dos castros “La 
aparición de un ambiente ecológico plenamente humanizado, de un asentamiento permanente fortificado 
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y de carácter monumental y de una posible compartimentación artificial del suelo, nos conducen a un 
paisaje social sobre el que se inscriben los efectos de la jerarquización social y del establecimiento de 
modos de vida y pensamientos claramente campesinos” (Criado Boado 1993). Esta óptica 
procurou un maior achegamento na definición dos procesos sociais e cognitivos que 
operan na artificialización do territorio. A paisaxe agraria comezaría a construírse 
como obxecto de estudo (Parcero Oubiña 1995). A paisaxe a escala macro foi obxecto 
de estudo máis desenvolvido, mais tamén xurdiron aproximacións centradas na 
análise microespacial do espazo doméstico (Ayán Vila 2003). Definiuse a existencia 
de dous modelos de poboamento produtivos hipotéticos, xenéricos, e predominantes 
nas tres fases nas que se divide a Idade do Ferro, consecuencia da relación social que 
as comunidades estableceron co seu entorno, e as das propias mutacións sociais que 
desembocan na construción dunha paisaxe fortificada que ten o val como centro de 
referencia das súas actividades produtivas agropecuarias (Parcero Oubiña 2000, 2002, 
2006; Fábrega Álvarez 2004, 2005).  

A arqueoloxía da paisaxe partiu da uniformidade teórica das iniciativas desenvolvidas 
no seo do Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais –posteriormente 
Laboratorio de Paleoambiente, Patrimonio e Paisaxe– da Universidade de Santiago 
de Compostela, actualmente no seo do Instituto de Ciencias do Patrimonio do Centro 
Superior de Investigaciones Científicas. Os traballos centráronse na área de As 
Mariñas, Friol, área centro de Pontevedra e bisbarra do Ortegal (Parcero Oubiña 
2002; Fábrega Álvarez 2004). Desenvolvidos a finais dos 90 e no século XXI, contaron 
maioritariamente co soporte técnico que supoñen os Sistemas de Información 
Xeográfica para a análise de variables analíticas. A accesibilidade ás ferramentas 
informáticas e capas de información xeográfica permitiu o espallamento deste tipo de 
traballos, que tamén abondaron no estudo de outras rexións interiores (Grande 
Rodríguez 2008; Vázquez Mato 2010).  

 Unha percepción da agricultura hoxe 

Como se puido observar ata o momento, non podemos considerar as prácticas 
agrarias na Idade do Ferro coma un terreo inexplorado ou pouco tratado na 
investigación arqueolóxica. Lonxe de ser un tema pechado, a constante incorporación 
de datos e a apertura a novas perspectivas de investigación aínda pouco atendidas, 
agroman un punto interesante para o desenvolvemento de estudos neste eido. Por 
outro lado, e ao igual que moitos outros campos, apenas incorporou métodos na praxe 
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arqueolóxica de campo, polo que os resultados dependeron da vontade investigadora 
e do traballo de gabinete de cada autor. Esta constante é responsable dos diversos 
estados da información coa que podemos artellar un discurso agrario. 

A arqueobotánica goza dun novo pulo grazas a traballos recentes asentados nunha 
praxe actualizada. Este é o caso da carpoloxía (Tereso et al. 2013a; Tereso et al. 
2013b; Tereso et al. 2013c; Tereso et al. 2016; Rey Castiñeira et al. 2011; Teira Brión 
2010a, 2010b; Seabra 2015; Tereso e Barranhão 2010) a antracoloxía (Badal et al. 
2012; Carrión Marco 2003; Martín Seijo e Carballo Arceo 2010; Martín Seijo 2013; 
Martín-Seijo et al. 2015; Vaz et al. 2016a) e palinoloxía, onde, malia ser escasos os 
estudos locais ou directamente sobre xacementos deste período (cf Aira Rodríguez et 
al. 1989; López-Merino et al. 2010), o incremento das secuencias polínicas publicadas 
aportan un contexto paleoambiental máis preciso.  

As publicacións de carpoloxía ata a década dos 90, se ben partían de estudos 
analíticos, centrábanse na presenza ausencia de cultivos formuladas como sínteses 
globais. Neste senso, os textos recentes ven superados os termos da dicotomía 
establecida fundamentalmente ata a década dos 90 sobre o peso da agricultura ou a 
recolleita de produtos como a maneira de subsistencia das sociedades do Ferro. As 
publicacións ofrecen datos cuantitativos e aproximacións interpretativas aos 
xacementos concretos, así como as relacións entre taxons e a representatividade e usos 
de cada planta. Os resultados acadados permitiu subliñar certos comportamentos ou 
matizar a incorporación de certos cultivos, como por exemplo a presenza anterior do 
millo miúdo á propia Idade de Ferro (Moreno-Larrazabal et al. 2015; Tereso et al. 
2016) ou outras especies e variedades novas (Tereso et al. 2016), así coma o impacto 
da interculturalidade baixo a dominación romana nos cultivos e ordenamento da 
produción agropecuaria (Teira Brión 2010b; Tereso et al. 2013c; Peña-Chocarro et 
al. 2019).  

Os aspectos sobre a cultura material, decotío nomeados ata a década dos 90, foron 
escasamente tratados de aí en diante, agás como referencias á materialidade das 
intervencións arqueolóxicas levadas a cabo. Só viron a luz algunhas sínteses ou 
estudios de caso sobre as ferramentas agrarias dende perspectivas funcionalistas (Teira 
Brión 2003; González Castañón 2012). Este freo non debe consideralo unha vía 
esgotada. O estudo de contextos e produción de ferramentas e as análises 
arqueométricas posibilitarían vías interpretativas das diversas cadeas operativas 
converxentes nas prácticas agrarias.  
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Os estudos espaciais (Carballo Arceo 1990, 2002; Xusto Rodríguez 1993; Parcero 
Oubiña 2000, 2002; Fábrega Álvarez 2004, 2005) significaron unha maior 
comprensión da relación entre os emprazamentos dos castros e as áreas 
potencialmente cultivables, integrando a explotación da terra como un dos criterios 
locacionais. O desenvolvemento dos sistemas de información xeográfica posibilitou 
unha xeira de traballos analizando variables de visibilidade, visualización, e outros 
coma rutas óptimas de tránsito (Güimil-Fariña e Parcero-Oubiña 2015) ou sinalando 
intencións nos esforzos construtivos (Parcero Oubiña 2013).  O estudo das estruturas 
no entorno de castros e sobre as formas de articulación desta paisaxe social ao longo 
dos milenios antes e despois da nosa era (Bouhier 1979; Candal Cancelo 1993; 
Parcero Oubiña 1995, 1998, 2006; Ballesteros Arias 2010; Ferro-Vázquez et al. 2014) 
prestouse á unha re-significación sobre o modelo de asentamento e como as 
sociedades do I milenio modificaron o seu entorno.  

Todas as liñas nomeadas abondan na perspectiva da materialidade ou na procura de 
factores positivos, analíticos, a través dos sistemas de información xeográfica. Mais, 
xa dende a década dos 90 hai unha preocupación por unha aproximación social alén 
da interpretación da narrativa dos autores clásicos. Aínda que non sempre 
coincidentes, propóñense modelos explicativos da trama social das comunidades do 
Ferro. Modelos non necesariamente excluíntes entre si pero que parten de premisas 
diversas, teóricas ou sociais. Un deles é a idea en torno ao campesiñado, como 
explicativo á domesticación da paisaxe de sociedades por primeira vez permanentes 
no territorio (Criado Boado 1993; Parcero Oubiña 1995; Fernández-Posse e Sánchez-
Palencia 1998; Parcero Oubiña 2002), onde pequenos produtores agrarios, baixo 
unha organización familiar, producen para a súa subsistencia e para satisfacer unhas 
elites sociais (Shanin 1976, 1983), idea que pode existir baixo diferentes estruturas 
sociopolíticas (Criado Boado 1993). Esta superestrutura sociopolítica sería compatible 
co denominado modo de produción xermánico (Parcero Oubiña 2002) onde non 
existe unha estrutura social de clase e a produción se mantén en termos de parentesco, 
e se utilizan formas de violencia para estruturar as relacións dentro da comunidade 
de maneira intergrupal (Parcero Oubiña 2002). As relacións de desigualdade serían 
sancionadas por un grupo social minoritario no fronte da comunidade, onde a 
xustificación dun discurso cara a esta tórnase fundamental (Parcero Oubiña 2002; 
González Ruibal 2006). Este discurso fundamentaríase en aspectos coma o valor, 
rexentado polos heroes, complementario ao modo de produción xermánico, e que 
tería na monumentalización da paisaxe, a ritualización de símbolos e a posesión de 
determinados obxectos o seu reflexo material (Parcero Oubiña 2002). A máis evidente 
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no rexistro da agricultura, sería a decisión locacional e defensiva dos castros fronte a 
criterios produtivos, e de forma máis opaca, a organización social que sanciona ese 
sistema de poder e afecta á produción de recursos. Outras propostas abondan en 
modelos que recollen a diverxencia da materialidade durante este momento, 
perceptible en procesos de rexionalización e segmentación social diversos. Dous 
exemplos son as sociedades de casas e as sociedades rurais profundas. As sociedades de 
casas agroman na área meridional a finais do I milenio como o resultado dunha maior 
hierarquización social onde o grupo preeminente amosa o seu status a través da casa 
e os elementos que a forman (González-Ruibal 2006, 2012). As sociedades rurais 
profundas, cun maior conservadurismo moral e resistencia a actuar economicamente 
na longa distancia e, a tenor da súa cultura material, de características máis 
igualitarias (González-Ruibal 2012). Outras propostas inciden no papel da familia 
como núcleo produtivo e na inhibición comunitaria de formas de desigualdade, sendo 
as sociedades do Ferro esencialmente tendentes ao igualitarismo social (Currás e 
Sastre 2019). Estes sistemas de relacións teóricos mudarían coa dominación romana 
baixo diversas formas de dependencia ata se integrar no aparato administrativo 
provincial, tanto en estruturas onde a trama urbana cobra un papel importante, como 
formas de organización do mundo rural (Sastre Prats 1998; Sastre, I. 2004).  

 Que nos falta?: suxestións 

A construción do escenario ou escenarios posibles da agricultura das comunidades 
que habitaron os castros no noroeste peninsular abrangue moi diversas liñas de 
investigación. Os ciclos dos cultivos son a miúdo ciclos do social, e moitas veces resulta 
complexo separala das demais actividades cotiás. É un espello social e cultural de cada 
comunidade. Algúns enfoques e liñas de investigación, como xa se estableceu en 
apartados anteriores, tiveron un certo desenvolvemento, o que non é óbice para 
consideralos como temas pechados. Aumentar o seu caudal debera interiorizarse e ir 
parello aos protocolos e criterios do rexistro arqueolóxico. Por outro lado, é preciso 
considerar novos enfoques ou campos escasamente tratados. Neste apartado 
centrarémonos nestes últimos, que se ben contan ou con pouco desenvolvemento ou 
aínda non foron aplicados, aportarían liñas significativas no estudo da agricultura.  

Certas análises, baseadas tanto en criterios morfométricos, composición química, 
como outras técnicas analíticas, poderían botar luz a certas cuestións. As análises de 
contidos e fitólitos poderían pechar elos das cadeas técnicas operativas, observando o 
consumo de moitos produtos. Son poucos os precedentes enfocados á Protohistoria 
(Prieto-Martínez et al. 2005) e está en desenvolvemento a determinación de 
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compostos orgánicos contidos na cerámica da Idade do Ferro (Amado Rodríguez et 
al. 2015). A determinación da dedicación de terras de cultivo ou áreas de almacenaxe 
e actividade a través dos compostos presentes análise de sedimentos é viable mediante 
certos procedementos. Por exemplo, o miliacin é unha molécula presente nas 
sementes de millo miúdo que pode utilizarse como marcador desta especie, e cuxa 
determinación fósil  conta con interesantes precedentes (Jacob et al. 2008a; Jacob et 
al. 2008b; Jacob et al. 2009; Bossard et al. 2013). O fósforo pode revelar restos 
orgánicos procedentes da actividade humana. Foi aplicado en sitios da Prehistoria 
(Aira Rodríguez et al. 1989; Díaz Vázquez 1993; Tallón Armada et al. 2015). A 
fixación da materia orgánica nos sitios non ten unha única orixe polo que non 
determina por si mesmo unha relación con prácticas agrarias. Non obstante a 
asociación destas concentracións con outros restos –por exemplo sementes, 
estruturas…– sería de interese na definición de áreas de actividade. Maiormente, os 
indicadores destas análises mencionadas poden proceder de compostos e orixes 
diversas, polo que os resultados teñen a miúdo unha parte interpretativa. Por este 
motivo, é importante considerar a necesidade de protocolos previos á súa aplicación, 
pois os resultados dependerán en grande medida dunha axeitada planificación 
durante a intervención arqueolóxica.  

As análises isotópicas sobre restos animais e vexetais posibilitan fornecer datos para 
extraer a alimentación humana e animal. Estas baséanse na determinación das 
concentracións de nitróxeno e 13C extraído do coláxeno presente nos ósos. Se ben 
aínda contan con pouco desenvolvemento, aportaron datos destacables en sitios 
estudados da Idade do Bronce (López-Costas et al. 2015) e de Época Romana (López 
Costas 2012). Se ben contamos con algunha excepción (Villa Valdés e Cabo Pérez 
2003), a escaseza de restos humanos do I milenio a.n.e., non debera ser un 
impedimento para considerar outros enfoques, como o estudo da alimentación dos 
animais domésticos. Estes si, abondosos no rexistro arqueolóxico. 

A composición isotópica do carbono e o nitróxeno tamén presenta posibilidades no 
eido do estudo das prácticas agrarias. A discriminación isotópica do carbono –D13C– 
en sementes carbonizadas dos xacementos arqueolóxicos proporcionan información 
sobre a dispoñibilidade de auga dos cultivos no pasado, relacionado tanto coas 
características e cambio climático como pola aportada polas prácticas agrícolas 
(Ferrio et al. 2005). As análises, aplicadas sobre os cultivos e especies silvestres, 
posibilitan obter datos que axuden a interpretar cuestións como a irrigación, técnicas 
como o abonado e a distribución de produtos agrícolas (Araus et al. 1997; Bogaard et 
al. 2013; Fraser et al. 2011; Heaton et al. 2009). Polo de agora, unicamente o estudo 
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sobre dous dos sitios arqueolóxicos obxecto deste traballo –A Fontela e Castrovite– 
(Mora-González et al. 2019) aporta datos sobre os gradientes de humidade aos que se 
viron sometidos varias clases de cereais no noroeste. Os resultados son datos 
específicos sobre as condicións de crecemento de cada planta, permitindo avanzar no 
entendemento das prácticas agrarias alén das hipóteses baseadas na analoxía 
etnográfica, aproveitamentos e ciclos biolóxicos supostos, e sobre a potencialidade 
agraria dos solos (Mora-González et al. 2019). 

Outra vía analítica a considerar son os estudos de ADN. Neste traballo tentáronse o 
estudo xenético de sementes de trigo –Triticum sp– de Castrovite (Anexo), e de pebidas 
de vide –Vitis vinifera– e de pericarpos de castaña –Castanea sativa– de O Areal (Anexo). 
Todos estes intentos non acadaron, aínda, resultados positivos. Así e todo, as análises 
de ADN aportan interesantes resultados na identificación especies, variedades e o 
parentesco, e contan cun importante desenvolvemento no estudo arqueobotánico 
hoxe en día (cf Pollmann et al. 2005; Bacilieri et al. 2017). 

Non sempre os avances tecnolóxicos acompañan a unha praxe metodolóxica 
diferenciada e cun incremento da información. Por exemplo, ata o momento a 
tecnoloxía LIDAR apenas deu avanzado máis que na prospección e detección de 
estrutura de sitios arqueolóxicos, a través da imaxe tratada de volta, unha 
aproximación máis propia da fotointerpretación que ás posibilidades analíticas dos 
datos. Os resultados aínda non inciden alén do cálculo de distancias, áreas e 
pendentes, a pesar das grandes posibilidades métricas para entender os procesos de 
construción dos asentamentos. Ou, incluso, a mellor definición das estruturas de 
cultivo detectadas e a construción das paisaxes produtivas acompañadas do fluxo de 
datos que pode aportar o emprego de Sistemas de Información Xeográfica. 

O predominio de áreas de cultivo de tipo extensivo e áreas de tipo intensivo vinculouse 
coa relación entre o emprazamento e a proximidade a solos máis lixeiros ou 
profundos. As primeiras sóense asociar a poboados en altura, lonxe dos fondos de val 
e asignárselle o cultivo de estivadas. Nas segundas unha agricultura con prácticas 
intensivas –abonado, especies de horta. Non obstante, baixar ao terreo das prácticas 
agrarias concretas é unha cuestión esvaradía, como o é barallar a posibilidade de 
ciclos e rotacións de cultivos, a estabulación do gando e o abonado de campos, cuxo 
estado actual da cuestión é defendido máis pola existencia de paralelos coetáneos que 
polas propias características do rexistro. A definición de espazos internos realízase 
atendendo a criterios pouco estandarizados e baixo denominacións funcionais –a 
casa, o almacén– e en función da presenza/ausencia de certos elementos. Estes 
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elementos son fundamentalmente estruturais, se ben en certos casos se integran 
distribucións de materiais (Sánchez-Palencia e Fernández-Posse 1985; Fernández-
Posse e Sánchez-Palencia 1988; Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998). É 
imprescindible, analizar os datos a nivel microespacial e establecer valoracións 
materiais, integrar os estudos analíticos –químicos, fitólitos– que ensanchen as vías 
interpretativas do uso dos espazos. Porén, queda por establecer un discurso 
contextual, centrado no vínculo entre obxectos e accións e na definición de áreas de 
actividade máis que en dinámicas globais (Teira Brión 2010a).  

A clave en lectura social, utilizando modelos como o do campesiñado nas 
comunidades do Ferro, onde a familia é a unidade económica principal, é importante 
para entender o contexto de relacións da comunidade. A maneira en como esta se 
materializa nas practicas agrarias é unha vía interpretativa complexa, e poida resultar 
con máis preguntas que respostas firmes, pero aínda así suxestivas da conformación 
social. Nesta análise serían fundamentais os temas de xénero e de idade,  que se ben 
contan con bibliografía (Llinares García 1997; González Santana 2010, 2013) non 
están plenamente inseridos no discurso arqueolóxico. A carencia de contextos de 
enterramento que nos permitan un mellor coñecemento das condicións de vida e 
morte, ou enfoques sobre os obxectos arqueolóxicos e atributos con que cada grupo 
social se identifica axudarían á hora de interpretar moitos dos aspectos sociais do 
traballo agrario. 
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3 Contexto xeográfico e paleoambiental 

 Contexto xeográfico 

O relevo do noroeste presenta unha grande heteroxeneidade da súa verticalidade sen 
un aliñamento regular no seu territorio. O levantamento do Macizo Galaico 
produciuse pola reactivación da fallas hercínicas durante a oroxenia Alpina que daría 
en formar o Cordal Cantábrico. Isto provocou a creación de depresións e macizos 
debido a unha tectónica de bloques elevados e afundidos.   

O sector setentrional presenta pregues de dirección N-S, e alturas moderadas na serra 
do Xistral –Cadramón 1.056 m. Na rexión occidental as fracturas presentan unha 
dirección predominante en sentido E-O. O afundimento deste sector produciu un 
litoral sinuoso con profundos entrantes mariños nos vales fluviais a raíz da subida do 
nivel do mar durante o desxeo glaciar, alternando con algunhas áreas de rasa 
marítima no sur e no norte. Os cordais e macizos próximos á costa superan os 600 
metros de altitude. No sector central sitúase unha dorsal de serras que ascenden en 
altitude a medida que se dirixen ao sur, dende os 841 m da Cova da Serpe no norte, 
alturas maiores a 1.000 metros nas serras do Faro, O Suído e Faro de Avión – Faro 
de Avión 1.151 m–na área entre o Douro e Miño acádanse as maiores elevacións na 
serra do Gerês/Xurés –Pico da Nevosa 1.548 m.–, Serra do Larouco –Larouco 1.536 
m–e máis ao sur na Serra do Marão –1.415 m. A dorsal central delimita a influencia 
de dúas áreas bioclimáticas, a oceánica, ao oeste e norte, e a de influencia 
mediterránea no surleste, que se adentra nos vales do río Sil e o curso medio do Miño 
(Rivas Martínez 1987). 

No sector occidental acádanse as maiores alturas. O Macizo de Manzaneda, Serra de 
Queixa e O Invernadeiro –Cabeza de Manzaneda 1.778 metros– e sobre todo nas 
formacións máis orientais dos Montes de León como a Serra do Eixe –Pena Trevinca 
2.124 m–, Montes Aquilianos –Cabeza de la Yegua 2.142 m–. No nordés varios 
pregues do Cordal Cantábrico acadan as alturas máis relevantes nas serras do Oribio 
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–Monte Oribio 1.447– O Courel –Formigueiros 1.643 m– e Ancares –Mustallar 
1.935 m, Miravalles 1.969 m.  

 

Figura 1 Relevo do noroeste da Península Ibérica. 
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Entre o sector oriental e a dorsal central encóntranse varias depresións sedimentarias 
–A Limia, A Terra Cha, Verín, Lemos, Ourense. No sector suroriental de Trás-Os-
Montes e Alto-Douro, prodúcese o aliñamento N-S dos sectores montañosos –que 
acadan os 1.318 metros na Serra de Nogueira e 1.146 m no serra da Padrela– e vales 
nos que converxen varios afluentes do río Douro.  

 Contexto paleoambiental 

O que denominamos medio ambiente é o resultado de interaccións establecidas ao 
longo do tempo entre os compoñentes da biota –incluídos os seres humanos– cos 
factores ambientais (Martínez Cortizas e Vázquez Varela 2002). A información que 
nos aporta, abrangue tanto o impacto que os cambios ambientais tiveron nas 
sociedades pasadas, así como as transformacións que cada sociedade provoca no seu 
ambiente. Lonxe de ser considerado como un marco estático, o medio ambiente é un 
sistema dinámico e complexo (Martínez Cortizas e Vázquez Varela 2002; Torres-
Martínez 2014). As consideracións sobre o clima e medio ambiente deben 
desempeñar un papel importante e seren activamente investigadas pola arqueoloxía. 
Esta relación é intensa e estreita dende décadas atrás (Torres-Martínez 2014). Isto é 
motivado pola incidencia do cambio climático como un dos factores que alterou e 
modificou comportamentos e a vida das comunidades no pasado (Izdebski et al. 2016), 
dominando a evolución do medio ata ca. 7000 BP (Martínez Cortizas et al. 2009b). 
Os cambios climáticos tiveron un certo peso á hora de interpretar momentos de 
colapso ou crise nas sociedades, especialmente en rexións con limitacións para o 
desenvolvemento da vida –excesivamente áridas ou frías– ou sinalando certos feitos 
clave construídos dende a arqueoloxía ou fontes escritas –nas cales tamén conflúen as 
interpretacións das secuencias culturais. Certos estudos (Izdebski et al. 2016) sinalan 
que ao comparar rexistros climáticos con información arqueolóxica para probar 
hipóteses, a miúdo existe unha correlación con momentos de crises derivado da 
subxectividade dos datos arqueolóxicos/históricos escollidos. Un exemplo é a 
discusión no colapso socioeconómico de finais da Idade do Bronce, que ten sido 
atribuído a causas climáticas polo evento frío ca. 850-760 cal BC (Armit et al. 2014). 
O estudo das datacións radiocarbónicas en sitios irlandeses sinalan que esta 
contracción acontece un século antes do empeoramento climático en ca. 750 cal BC 
(Armit et al. 2014). Outro exemplo peninsular sobre incidencia deste evento 
encontrámola na conca do Douro. Aquí interprétase como un acontecemento dentro 
dun clima de competencia pola terra, explotada segundo sistemas de explotación 
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protohistóricos en fondos aluviais e contornas húmidas que se ve afectada polo cambio 
das condicións xéricas previas cara unha maior humidade, erosión e menor 
temperatura, e da confluencia de múltiples factores de inestabilidade cuxa adaptación 
social foi o modelo organizativo da Idade do Ferro (López Sáez e Blanco González 
2005). Como observamos, a consiliencia entre os enfoques arqueolóxicos e 
paleoambientais é necesaria para o entendemento das narrativas resultantes de ambas 
propostas (Izdebski et al. 2016).  

As condicións medioambientais e os seus cambios bruscos son un dos factores que 
afectan ás prácticas das comunidades no pasado, e particularmente á agricultura. As 
variacións de temperatura e humidade condicionan o desenvolvemento dos cultivos, 
e modifican o entorno no que subsisten as comunidades. Por exemplo, os momentos 
de maior concentración de chuvia incrementan os procesos erosivos e a acumulación 
de sedimentos nas áreas deprimidas (Martínez Cortizas et al. 2009b). A variación de 
humidade e a súa distribución afecta ás condicións hídricas dos solos incidindo no 
crecemento das plantas. De igual maneira, as variacións a temperaturas máis frías ou 
cálidas significa a proliferación de determinadas especies máis tolerantes ás novas 
condicións. O estudo edafolóxico tivo repercusión no estudo da actividade humana 
no estudo en diversos campos, como o establecemento de pautas de ocupación, o 
recoñecemento de pautas de emenda nos solos agrícolas, na contaminación 
atmosférica e no estudo dos cambios climáticos (Silva-Sánchez et al. 2013).  

Certos cambios paleoambientais que poden considerarse menos relevantes nun estudo 
da agricultura poden ser significativos a nivel local. Por exemplo, as variacións do 
nivel do mar –se ben estas proceden dun cambio importante global no clima– malia 
ter repercusións na explotación dos recursos do litoral non semella que afectasen 
apenas á dispoñibilidade de terras cultivadas durante o I milenio a.n.e e d.n.e. Non 
obstante, este feito condicionou aspectos como o emprazamento de sitios 
arqueolóxicos, algún deles considerados para este traballo, como son as saíñas 
romanas de O Areal destinadas á produción de sal (Teira Brión 2010b), non como 
área produtora agraria senón como área receptora de refugallos de actividades de 
consumo. O período transgresivo documentado durante o Subatlántico (~3000-2000 
BP) viría seguida dunha fase de regresión mariña que comezarían cara o 1900 BP, 
momento coincidente coa implantación das saíñas, e unha nova pulsación 
transgresiva cuxo inicio se produciu en 1500-1400 BP (Martínez Cortizas e Costa 
Casais 1997). Esta última subida mariña posibilitou a preservación das evidencias 
arqueobotánicas grazas a permanecer embebidas baixo o nivel freático mariño. 
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O ser humano tamén ten a capacidade de mudar un ecosistema, alterando o equilibrio 
natural en prol de novas paisaxes creadas polas súas prácticas sociais. Este impacto é 
visible en moi diversos indicadores dos rexistros paleoambientais (cf Martínez Cortizas 
et al. 2009b), por exemplo no favorecer certos taxons de ecoloxía antrópica nas 
análises polínicas, ou nos índices por contaminación dos metais pesados. O inicio da 
contaminación por atmosférica por chumbo –Pb– asociado a actividades metalúrxicas 
documéntase en rexistros do norte de Iberia c. 4980 cal BP (Martínez Cortizas et al. 
2016), coincidindo aproximadamente co inicio do Calcolítico. A concentración de 
chumbo na atmosfera, causada por axentes antrópicos, testemúñase nas Serras 
Setentrionais c. 3000 BP (Martínez Cortizas et al. 1997b; Martínez Cortizas et al. 
2005; Martínez Cortizas et al. 2009a), e a partir de 2500 BP experimenta un 
incremento continuo ata o 1800 BP agás un mínimo relativo en torno a 2100 BP 
(Martínez Cortizas et al. 1997a). O incremento do fluxo de metais pesados –Zn, As e 
Cd– detéctase en Época Romana (Pontevedra-Pombal et al. 2013). Tras deste 
máximo sucede un posterior decaemento na contaminación por chumbo (Martínez 
Cortizas et al. 2009b). A contaminación por mercurio –Hg– iníciase serodiamente, en 
torno a ~2500 BP (Martínez Cortizas et al. 1997b; Martínez Cortizas et al. 2005). As 
concentracións de metais pesados estannos a amosar unha actividade mineira e 
metalúrxica documentada nos rexistros paleoambientais. En definitiva, estes índices 
permiten estudar a evolución dos ecosistemas e son, así mesmo, susceptibles de 
identificar comportamentos humanos, sendo esenciais para interpretar e identificar 
procesos globais e rexionais máis opacos só coa aplicación da metodoloxía 
arqueolóxica. 

 Clima 

O III e o II milenio a.n.e. foi un período de brusco empeoramento climático e logo 
estabilizado, con condicións máis frías que as actuais (Fábregas Valcarce et al. 2003; 
Lillios et al. 2016). Este escenario perdurou ata segunda metade do II milenio, 
momento onde se inicia un momento de bonanza do clima, cunha subida das 
temperaturas e da humidade en torno ao ~1500-1200 BC (Fábregas Valcarce et al. 
2003; Martínez Cortizas et al. 2009a). O I milenio cal BC é, en termos xerais, un 
episodio de altas temperaturas, cun entorno máis cálido e húmido (Martínez-Cortizas 
et al. 1999; Diz et al. 2002; Desprat et al. 2003; Mighall et al. 2006; Bernárdez et al. 
2008; Kaal et al. 2011). Os datos das turbeiras das serras setentrionais sinalan 
temperaturas medias ~0,5-2,5ºC máis elevadas respecto das actuais (cf Martínez-
Cortizas et al. 1999). Se ben esta tendencia abrangue a todo o noroeste, os arquivos 
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de diversas áreas inciden en comportamentos máis específicos, ou mellor retratados 
nos rexistros locais segundo as diversas análises realizadas. No período ~1300-700 cal 
BC un arrefriamento das temperaturas (Muñoz Sobrino et al. 2005; Torres-Martínez 
2014), termina cun evento frío álxido ca. 750 cal BC, rexistrado a nivel planetario 
(Armit et al. 2014). Áreas coma a de Campo Lameiro documentan a existencia dun 
episodio frío en ~650 cal BC. (Kaal et al. 2011). Tras dun breve momento de 
recuperación cunhas temperaturas medias ~0,5 superiores, prodúcese unha segunda 
pulsación fría no ~450-300 cal BC (Torres-Martínez 2014).  

Os depósitos mariños da Ría de Vigo amosan dúas fases diferenciadas, unha máis fría 
entre 950-250 cal BC e outra máis cálida no 250 cal BC-250/450 cal AD (Diz et al. 
2002; Desprat et al. 2003; Pérez-Arlucea et al. 2007). O comportamento das 
temperaturas é máis irregular respecto do Período Cálido Romano (cf Martínez-
Cortizas et al. 1999). O Período Cálido Romano caracterízase por unha mellora 
climática cun aumento das temperaturas e das precipitacións respecto das rexistradas 
hoxe en día, da orde de +2-3º (Martínez Cortizas e Vázquez Varela 2002; Tallón-
Armada et al. 2015), cunha media nas Serras Setentrionais no 50 cal BC-400 cal AD 
de +2.2ºC (Martínez-Cortizas et al. 1999). As temperaturas dende finais do I d.n.e. e 
durante o II d.n.e. serían similares ás actuais, incrementándose as temperaturas entre 
+2-3,5º nos III-IV d.n.e. (Martínez Cortizas et al. 2002). As condicións do Período 
Cálido Romano favorecerían a expansión potencial de especies máis termófilas, de 
forma natural ou cultivada. Estes rexistros apúntanse na área mineira de La Molina 
–Asturias–, unidos ao incremento de indicadores de contaminación atmosférica 
orixinadas pola minería (López-Merino et al. 2014). 

As precipitacións experimentan tamén un incremento respecto dos rexistros do II 
milenio a.n.e., coincidindo co final da Neoglaciación. Diversos indicadores suxiren a 
maior liberación de auga doce na plataforma continental mariña de Galicia no 
período 1250 cal BC-250 cal AD, especialmente durante o final deste evento en 50 
cal BC-250 cal AD (Bernárdez et al. 2008). Non obstante outros autores sinalan un 
patrón no comportamento das precipitacións durante o Período Cálido Romano –
250 BC-450 AD (Desprat et al. 2003). A fase inicial ata o século II d.n.e estaría 
caracterizada por escasas precipitacións, da orde de entre a metade e tres cuartas 
partes das recollidas na actualidade (Martínez Cortizas e Vázquez Varela 2002). A 
partir do século II d.n.e. experimentaríase un aumento das precipitacións, 
aproximadamente un 75% superior que a actual (Martínez Cortizas e Vázquez 
Varela 2002). A precipitación puido pasar dunha media global para Galicia de 700-
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800 L m2 no I-II AD a valores anuais de 1800-2100 L m2 (Martínez Cortizas e 
Vázquez Varela 2002). 

Varios eventos húmidos documéntanse no noroeste. Na área de Campo Lameiro 
rexístrase un episodio de maior humidade en ~650 cal BC (Kaal et al. 2011). Os 
rexistros sobre turbeira das Serras Setentrionais sinalan episodios húmidos en ca. 850 
cal BC, ca. 560-250 cal BC e 240-770 cal AD (Mighall et al. 2006). A turbeira de Pena 
da Cadela –Serra do Xistral– rexistra un episodio xérico en 3300-2700 cal BP cun 
pico en 2900-2750 cal BP (Castro et al. 2015). Entre 2700-2450 cal BP un corto 
período húmido dáse do primeiro período frío do Subatlántico frío –975-250 cal BC 
segundo (Desprat et al. 2003)– ata o comezo dun período seco en 2400-2300 cal BP 
(Castro et al. 2015). Dentro do Período Cálido Romano –250 cal BC-450 cal AD 
(Desprat et al. 2003)— determínanse dous eventos húmidos en 2250-2150 cal BP e en 
1950-1300 cal BP, dentro deste último cunha forte caída da humidade en 1700-1800 
cal BP (Castro et al. 2015). Na baía de San Simón recóllese unha fase de maior caudal 
dos ríos ao comezo deste último período arredor de 2000-1800 cal BP (Muñoz 
Sobrino et al. 2014). 

 Os solos 

A perda da masa, a redistribución do recurso do solo, a formación de solos negros, e 
a acidificación son uns dos posibles efectos das actividades humanas nos tempos 
prehistóricos (Martínez Cortizas et al. 2009b). A erosión do solo prodúcese na 
sincronía de dous procesos, a acumulación en áreas de baixo potencial de enerxía –
depresións– resultante da erosión dos solos en grande potencial de enerxía –ladeiras– 
(Martínez Cortizas et al. 2009b). As taxas desta acumulación deben considerarse 
ratios mínimos de erosión/acumulación xa que parte do material pode ser 
transportado fóra da conca durante eventos específicos (Martínez Cortizas et al. 
2009b). Os eventos de precipitación intensa teñen grande impacto nos solos e na 
formación de solos coluviais, que poden superpoñerse ás transformacións humanas 
(Martínez Cortizas et al. 2009b). As evidencias de erosión e de niveis de carbóns 
expándense dende o Neolítico (Martínez Cortizas et al. 2005; Martínez Cortizas et al. 
2009b; Kaal et al. 2011). No I milenio BC diversos rexistros naturais sinalan o 
incremento de indicadores da erosión do solo e a intensificación das actividades 
humanas (Martínez Cortizas et al. 2009a). Identifícase un proceso erosivo 
xeneralizado en 2500-1000 BP (Benito et al. 1991), particularmente afectado polas 
precipitacións (Bernárdez et al. 2008; Martínez Cortizas et al. 2009a; Silva-Sánchez 
et al. 2014). A secuencia de solo de Arcucelos –Laza– contén dous niveis de carbóns 
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e tres solos enterrados baixo dun depósito de areas de 6 metros de espesor datado 
entre 1090-390 cal BC (Martínez Cortizas et al. 2009a). En Monte Penide –
Redondela– un período de erosión estable do ránker prodúcese en 2315-1950 cal BP 
(Martínez Cortizas et al. 2002). Estes eventos de acumulación sedimentaria rexístranse 
tamén nas plataformas continentais. A grande cantidade de materiais finos na 
plataforma continental galega en niveis datados en 3300-1700 cal BP suxire o 
incremento de sedimento terríxeno transportado en suspensión debido a eventos de 
maior precipitación (Bernárdez et al. 2008). 

Os solos do noroeste caracterízanse pola súa acidez. A acidez é resultado dun clima 
húmido, sistemas subtractivos e, a miúdo, materiais parentais ácidos (Álvarez et al. 
2002). A exposición a intemperie en áreas onde a precipitación excede a 
evapotranspiración produce un relativo incremento de Al e Fe e un esgotamento 
gradual de elementos alcalinos (Álvarez et al. 1992). Indicadores do descenso do pH 
dos solos téñense documentado en Paredes –Campo Lameiro– dende o 6000-5500 
cal BP, en sincronía cunha das fases de descenso dos bosques máis crítica, e 
acompañados do incremento do carbón procedente de matogueiras (Martínez 
Cortizas et al. 2009b). Esta data tamén sinala o comezo da expansión da erosión no 
NW (Martínez Cortizas et al. 2009b). A acidificación é máis evidente durante os 
derradeiros 3000 anos, quizais relacionada coa entrada de material recente ou 
debilmente degradado a medida que a erosión do solo despoxa os horizontes 
superficiais das ladeiras (Martínez Cortizas et al. 2009b). Se ben a diferencia nas 
condicións climáticas e nos materiais parentais poden estar detrás das diferentes 
intensidades no ratio do pH nos perfiles de Paredes, tamén poderían ter xogado un 
papel importante a intensidade das transformacións humanas (Martínez Cortizas et 
al. 2009b). 

 Paleovexetación 

No Holoceno, a vexetación tipo no noroeste estaba constituída por diversas 
formacións que se distribuían, dente a costa ao interior, segundo pisos bioclimáticos e 
comunidades de especies (Ramil-Rego et al. 1998; Martínez Cortizas et al. 2009b). 
Nos estadios máis recentes do Neolítico a presión humana supuxo o decaemento dos 
bosques caducifolios en favor de vexetación arbustiva e herbácea (Ramil-Rego et al. 
1998; Martínez Cortizas et al. 2009b). Árbores coma Alnus e Quercus foron as máis 
adversamente afectadas (Mighall et al. 2006; Silva-Sánchez et al. 2014). Dende o 3000 
BP en diante o espectro polínico na área costeira e depresións interiores 
experimentaron un significativo e progresivo descenso do pole arbóreo, cuns valores 
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mínimos de <15% (Ramil-Rego et al. 1998). O descenso dos bosques coincidiu co 
incremento das porcentaxes de Poaceae e Ericaceae –Erica, Calluna– e unha 
importante representación de elementos antropoxénicos (Ramil-Rego et al. 1998). 
Este proceso deforestador foi menos intenso nas áreas montañosas, e dentro das cales, 
presentou unha maior incidencia na área do Macizo Galaico (Ramil-Rego et al. 1998; 
Santos, L. et al. 2000). No cordal cantábrico este episodio de deforestación sucedeu 
máis serodiamente, cuns mínimos arbóreos no período 1900-1000 BP, precedido de 
cambios nas formacións arbóreas que resultaron no incremento de Betula ou Fagus 
arredor do 3000-2000 BP debido a perturbacións climáticas e antropoxénicas (Ramil-
Rego et al. 1998).  

A presión humana nas altas altitudes –>1.000 metros– foi menor da rexistrada nas 
altitudes baixas, onde se produciu unha rápida regresión do bosque substituído por 
áreas de cultivo e pasto (Ramil-Rego et al. 1998; Martínez Cortizas et al. 2009a). A 
creación dunha nova paisaxe produtiva en torno aos asentamentos faise patente na 
comparación coas análises polínicas obtidas en sitios arqueolóxicos. A escaseza de pole 
arbóreo e especies indicadoras de actividades antrópicas é unha constante reflectida 
no incremento de fentos –Pteridium– e taxons heliófilos que medran baixo o sol directo 
–por exemplo Asphodelus– (Muñoz Sobrino et al. 2014), así como nas columnas 
analizadas en varios castros (cf Aira Rodríguez et al. 1989), sendo o clímax da 
degradación dos bosques durante a Época Romana (Martínez Cortizas et al. 2005; 
Mighall et al. 2006). No sitio de A Fontela (Anexo) os índices de pole arbóreo en 
cronoloxías da Idade do Ferro son moi escasos, situándose os valores de Poaceae 
arredor do 40-60%, e a relevancia de taxons ruderais poñen de manifesto un grado 
de xestión humana do medio alto (Currás Domínguez 2015). Na área próxima dos 
montes do Bocelo a porcentaxe de pole arbórea sitúase no ~30-50% para o mesmo 
período na Cruz do Bocelo –730 m– (Silva-Sánchez et al. 2014). Neste rexistro a 
presión humana durante a Idade do Bronce e Idade do Ferro é moderada, e os 
procesos deforestadores en ~2685-2400 cal BP e ~2310-2200 cal BP, unido ao 
incremento de fungos coprófilos e taxons nitrófilos indicativos de pastoreo, coinciden 
con retroceso do bosque mesófilo (Silva-Sánchez et al. 2014). O cambio máis 
dramático nos bosques rexístrase nun curto período de tempo en ~2190-2160 cal BP 
en favor de prados, e outra fase de clareo de bosques en 2120-1750 cal BP, afectando 
á vexetación mesófila, particularmente a taxons como o Alnus, pero que tamén se ve 
acompañado dun incremento de especies como Castanea e Olea (Silva-Sánchez et al. 
2014). Este tipo de especies como Castanea experimentaron un incremento en Época 
Romana debido a súa xestión como cultivo (Conedera et al. 2004; López-Merino et 
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al. 2009). Esta expansión xestionada do castiñeiro ten certa controversia, segundo 
outros autores non se produciría ata a Idade Media (Martínez Cortizas et al. 2005; 
Muñoz Sobrino et al. 2005; Muñoz Sobrino et al. 2014). 

A presenza de niveis de carbóns e a composición molecular da matriz orgánica dos 
solos están a indicar a formación ou creación de lumes de maneira habitual (Martínez 
Cortizas et al. 2009b; Kaal et al. 2011). O lume, a deforestación e a erosión do solo 
estiveron ligados intimamente dende o Neolítico á construción de paisaxes 
antropizadas (Santos, L. et al. 2000; Martínez Cortizas et al. 2009b), onde unha das 
causas da formación de solos ricos en materia orgánica foi, a miúdo, resultado da 
acumulación de microcarbóns debido a lumes recorrentes (Martínez Cortizas et al. 
2009b). 
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4  Trasfondo arqueolóxico 

Un dos aspectos fundamentais da Idade do Ferro foi o tránsito cara un novo modelo 
de poboamento, o castro, que alterou tanto a forma de relacionarse socialmente como 
a maneira de explotar o medio. Facendo unha reflexión sobre a esencia que 
entendemos por castro, dende unha perspectiva morfolóxica son poboados 
fortificados, tanto se esta fortificación deriva de elementos que alteran 
substancialmente a súa topografía, como igualmente se as súas formas adaptan as 
topografías naturais dos seu emprazamento (González Ruibal 2006; Sánchez Pardo 
2010). Estas características non son unívocas dun momento ou un lugar, nin tan 
sequera no Noroeste, e o termo castro existe fóra do que denominamos cultura 
castrexa, sendo unha manifestación material multidimensional, polisémica, redefinida 
e reutilizada por outras formacións socioculturais (Arizaga Castro e Ayán Vila 2007). 
Ademais do seu carácter fortificado debemos comprendelos como aldeas, no sentido 
de ser o asentamento dunha comunidade rural (Sánchez Pardo 2010). A súa xénese é 
consecuencia dunha fixación da comunidade a un espazo e a redución da mobilidade 
a un territorio en prol da súa defensa e control reflexo da sociedade da Idade do 
Bronce en transformación, que á súa vez se ramifica en múltiples manifestacións 
culturais e sociais, permeables, con distintos ritmos e en cambio continuo.  

Materialmente o I milenio a.n.e. é un momento moi diverso, onde se aprecian pautas 
e distinguen especificidades que definen e distinguen áreas, épocas e obxectos que 
poden entenderse como de identidades de clase ou xénero. Igualmente, esta 
materialidade debeu ser reflexo de comunidades igualmente diversas, tanto con 
prácticas comúns como intrínsecas. Polo tanto, tratar de entender a este período coma 
unha realidade social constante e inmutable durante o treito temporal que abrangue 
e no territorio que ocupa, induciría un nesgo na comprensión do mosaico de 
continuidades e cambios nas que insire o seu cerne e desenvolvemento.  
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 Unha sociedade en transformación (X-IX a.n.e.) 

Durante a Idade do Bronce a acumulación de obxectos cun significado social 
engadido ao seu uso utilitario foi monopolizado por un segmento minoritario da 
poboación. Estes obxectos, produto do establecemento de relacións comerciais, 
sancionaban un status elevado. A demanda de recursos como o bronce, estaño ou o 
ouro –entre outros– supuxo a construción de procesos de mobilidade en base a estes 
produtos destinados a e soster as redes de interacción entre persoas, obxectos e 
coñecementos (Bradley 2013; Rodríguez-Corral 2015). A economía da produción do 
bronce sustentouse sobre estruturas sociais xerárquicas e complexas redes de comercio 
a longa distancia para reunir as materias primas para a produción de bronce (Armit 
et al. 2014). Estas relacións foron construídas interrexionalmente a través das rutas 
comerciais marítimas atlánticas, como sinalan os depósitos metálicos, e de rutas 
terrestres onde as estatuas-menhir actuaron como un espazo de representación 
semiótica e parte activa na construción de paisaxes de mobilidade durante a 
Prehistoria (Rodríguez-Corral 2015). A base deste sistema de redes puido ter formado 
a base do poder social, pois a posesión dun ben convértese, ademais do seu valor de 
intercambio, nun elemento de diferenciación social.  

A presenza de materiais de transformación alóctona evidencian contextos de 
intercambio no Bronce Final no noroeste. Os depósitos do occidente peninsular, como 
punto de contacto do Atlántico co Mediterráneo, constata unha diversa procedencia 
de obxectos de ambos os dous mares que evidencian unha mobilidade atlántica-
mediterránea: Vénat en Francia, Sa Idda en Córcega, ou o depósito da Ría de Huelva. 
O ciclo do comercio precolonial, antesala das fundacións fenicias de comezos da 
Idade do Ferro, estableceron contactos con elites indíxenas como base da súa relación 
comercial. Os contactos entre elites significaron a aparición de fenómenos de 
emulación, materializadas na presenza de depósitos con obxectos de procedencia 
esóxena. Neste senso poden comprenderse en parte os depósitos de machados de 
talón, onde o seu peso corresponde a unidades de medida mediterránea. Os materiais 
que chegan ao noroeste realzan a intensidade destes contactos, como son doas vítreas 
de Monte das Cabanas (Rodríguez Saiz 2010; Martín-Seijo et al. 2017), Ventosiños 
(Piay Augusto et al. 2015), Santinha (Bettencourt 2001), A Fontela (Nodar Nodar e 
Vidal Caeiro 2016) e Fraga dos Corvos (Luís et al. 2012). Pero, sobre todo, é a través 
dos obxectos metálicos onde mellor se exemplifica a intensidade destes contactos no 
Bronce Final (cf Armada Pita, X.-L. et al. 2008). A aparición no sur de Ourense de 
estatuas-menhir e con motivos próximos ás estelas do suroeste e varias do norte de 
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Portugal semellan indicar rutas comerciais ou transhumantes que artellasen as 
relacións terrestres da Meseta co noroeste na Idade do Bronce. O material acabado 
presenta valor de comercio, e tamén é sinal de prestixio e poder. Os depósitos non 
son necesariamente conxuntos de materiais coetáneos e procedentes dun circuíto 
pechado, a diverxencia de procedencias e tradicións dos obxectos acumulados 
evidencian o atesouramento de longa duración (Armada Pita, X.-L. et al. 2008). 
Incluso non sempre se aprecian polo seu valor social ou simbólico, senón que o poden 
ser pola materia prima reunida para a refundición (Ruiz-Gálvez Priego 1993).  

A xerarquización baseada na acumulación de riqueza que puideron significar os 
depósitos de certos obxectos de metal –machados, xoias–, e dalgúns elementos de 
difícil reconstrución a través do rexistro arqueolóxico –gando, terras, territorios– pero 
que habían estar presentes como formas de diferenciación social, non revertería 
igualitariamente senón que estaría controlada por grupos que ostentarían o poder 
sociopolítico. Un dos mecanismos de afirmación colectiva e exhibición e confirmación 
do poder son os banquetes. Dentro da súa posible variedade e características, 
configuran unha poderosa representación ideolóxica e de negociación de relacións 
sociais desiguais (Armada Pita, X. L. 2008). A promoción dos individuos de maior 
rango social, tanto na Península Ibérica, no oeste de Francia e nas Illas Británicas, 
comparten os mesmos metais e elementos de banquete –caldeiros, ganchos de carne 
e asadores articulados– que poden asociarse ao discurso ideolóxico dunhas elites 
(Armada Pita, X. L. 2008). A presenza destes obxectos en contextos da Idade do 
Bronce e en castros do Ferro I sinalan a existencia dun ritual, exclusivo ou xestionado 
de cara á comunidade por unha aristocracia que, posiblemente, aglutinaría as 
funcións políticas, relixiosas e da guerra. Os achados vinculados a prácticas rituais de 
banquete na Península son escasos pero significativos, pois aparecen no interior de 
espazos segregados e a nocións de secretismo, coma o interior de construcións, covas 
ou galerías subterráneas, depósitos –moitas veces de difícil interpretación– e en 
ocultacións (Armada Pita, X. L. 2008; Armada 2011).  

O xurdimento do poboamento fortificado segundo explicacións en torno á circulación 
de bens de intercambio en poder de elites, é un elemento para comprender o 
fenómeno de castrización, mais non o único. O proceso de intensificación agraria e 
converxencia do nacemento dos poboados con grandes fosas de almacenaxe apuntan 
cara a produción de excedentes e a acumulación de bens como escenario para a 
aparición da desigualdade social (Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009). Os primeiros 
poboados con grandes fosas de almacenamento en Galicia e noroeste de Portugal 
apuntan a unhas condicións positivas para a acumulación de bens (Parcero Oubiña e 
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Ayán Vila 2009). Malia non coñecermos o sentido da súa propiedade, son frecuentes 
os sitios con amoreamentos de silos no II milenio a.n.e.: Monte das Cabanas 
(Rodríguez Saiz 2010; Martín-Seijo et al. 2017), Monte Buxel (Lima Oliveira e Prieto-
Martínez 2002), Bouça do Frade (Jorge 1988), Cimalha (Almeida, P. B. D. e 
Fernandes 2007, 2008), Quinta de São Lourenço 2 (Vieira 2014), Quinta do Amorim 
(Sampaio 2017), entre outros exemplos (cf Tereso et al. 2016). 

Durante a Idade do Bronce en Europa prodúcese una renovación da ferramenta 
metálica da agricultura e a xeneralización dos sistemas de parcelamento da terra 
(Harding 1976) –(citado a través de Ruiz-Gálvez Priego 1993). Se ben se postula unha 
agricultura extensiva mediante o sistema de rozas e entorno a áreas de acumulación 
con acceso a zonas de pasto (Méndez Fernández 1994), o cultivo intensivo das terras 
como o abonado con excrementos son prácticas coñecidas e estendidas entre os 
primeiros agricultores de diversas rexións europeas (Bogaard et al. 2013). Xa dende o 
Neolítico, o labor intensivo de varios anos seguidos sobre a terra interrompidos por 
períodos curtos de non máis de un ou dous anos, debeu ter existido, debido á 
existencia regular de plantas anuais e condicións altamente alteradas do solo nas terras 
(Jacomet et al. 2016). A chegada dos novos cultivos de primavera na Idade do Bronce 
do Noroeste, coma o millo miúdo (Tereso et al. 2016), puido significar unha maior 
flexibilidade do ciclo agrario e a posibilidade de aumentar ou minimizar as perdas dos 
cultivos de cereal. Neste momento semellan ter existido unhas condicións cuxa 
capacidade de produción de excedentes tiveron o seu retrato produtivo na construción 
de silos de almacenaxe, un escenario potencial para o crecemento poboacional. O 
aumento da poboación semella terse producido en virtude do incremento do número 
de poboados durante o Bronce Final (Bettencourt 2013b; Vieira 2014). Non obstante, 
tal afirmación é aínda inconsistente, ao basearse sobre un rexistro non exhaustivo de 
escavacións de sitios do noroeste de Portugal, e ao carecermos dunha proposta deste 
tipo para Galicia.  

Os poboados durante o II milenio a.n.e. caracterízanse, arqueoloxicamente, polas 
estruturas negativas e as pegadas de estruturas en positivo feitas con materiais 
perecedoiros. Fosas, gabias, fogares, fondos de cabana, buracos de poste e o resultado 
de outras accións escavadas no xabre son os rexistros máis frecuentes. Os materiais e 
as diversas datacións radiocarbónicas sinalan ocupacións prolongadas reiteradas 
durante varios séculos dun mesmo emprazamento (Jorge 1988; Martins e Jorge 1992; 
Martín-Seijo et al. 2017). Mais a ausencia ou insuficiencia de secuencias estratigráficas 
complexas nos asentamentos, de amoreamentos e superposicións estratigráficas de 
estruturas interprétanse como trazas de comunidades móbiles e cuxa dinámica de 
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ocupación dos asentamentos é semi-permanente e vinculada a estancias de curta 
duración (Parcero Oubiña e Criado Boado 2013). Posiblemente, as estratexias de 
subsistencia condicionasen fortemente o poboamento. A idea dunha agricultura 
extensiva con prácticas de esgotamento do solo provocarían unha necesaria 
mobilidade na Idade do Bronce ata arredor do 1200 a.n.e. Momento a partir do cal 
se produce unha intensificación agraria en base á capacidade de almacenar grandes 
cantidades de excedentes agrarios (Martins e Jorge 1992; Parcero Oubiña e Criado 
Boado 2013). Esta proposta fundamentada sobre as estruturas habitacionais precarias 
de poboados con silos como síntoma de itinerancia ten sido criticada (Jorge 1996). 
Neste senso debemos ver que este proceso é anterior, ao determinar poboados 
caracterizados por unha concentración de silos durante o Bronce Inicial/Medio –
p.ex.: Monte das Cabanas (Martín-Seijo et al. 2017), e os elementos sobre os que se 
fundamenta a desigualdade social –obxectos de metal– están tamén presentes en 
momentos anteriores se ben coñecen unha maior intensidade de acumulación no 
Bronce Final.  

Á contra do que acontece no estudo do poboamento na Idade do Ferro, o estudo do 
poboamento da Idade do Bronce fundaméntase máis na clasificación funcional dos 
poboados que na busca de factores positivos do seu emprazamento. A detección de 
poboados abertos protohistóricos está ligado ás intervencións derivadas de obras 
públicas, proxectos, ou ao achado de materiais. A escasa percepción en superficie 
lastra a análise integral de poboamento. Por outra banda, son excepcionais os estudos 
espaciais dos emprazamentos empregando criterios medibles e datos comparables, 
habendo unha eiva neste aspecto.  

Os emprazamentos escollidos son moi diversos. As comunidades do Bronce Final 
especializáronse posiblemente en diversos sistemas de subsistencia ou formas 
produtoras con distintos comportamentos sociais e simbólicos (Martins e Jorge 1992), 
tal e como se advirte pola diversidade de emprazamentos: planaltos ou chairas, 
abrigos ou plataformas elevadas, poboados cun dominio visual sobre vales ou 
plataforma litoral (Bettencourt 2013a). Os poboados abertos sitúanse no seo de vales 
de solos fértiles, e prodúcese unha emerxencia de poboados en esporóns a media 
altitude na beira de vales agrícolas con condicións de visibilidade sobre o territorio 
(Bettencourt 2013a). A tendencia observada nalgunhas zonas como a bacía do Ave é 
a escoller puntos de control da paisaxe entre diferentes vales (Sampaio 2017).  

O modelo proposto de asentamento en torno a áreas de acumulación (Méndez 
Fernández 1994) resulta interesante para interpretar parte da maneira de socializar o 
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territorio de cada comunidade. As áreas de acumulación defínense como áreas 
topográficas concretas formadas por concas húmidas, en torno as que se distribúen 
unha serie de achados e asentamentos na súa periferia (Méndez Fernández 1994) que 
evidencian unha ocupación humana intermitente (Méndez Fernández e Rey García 
2005), ou exemplifican unha pauta de distribución de arte rupestre (Bradley et al. 
1994). Albergan no seu fondo brañas ou áreas que serven de pasto durante o verán 
(Méndez Fernández e Rey García 2005) e son espazos propicios para a caza (Méndez 
Fernández 1994). En definitiva, son un sistema topográfico natural cunha serie de 
recursos propicios para a súa explotación, non só os emanados da existencia de auga 
e pastos, senón tamén dun sistema de solos relativamente profundo e seren áreas de 
transición entre o fondo dos vales e os cumes, espazos ambos de forte actividade.  

O Bronce Final semella experimentar unha intensificación do poboamento en altura 
(cf Vieira 2014) sobre o que se cimentará a definición do castro como modelo de 
asentamento e o emprazamento preferente durante a Idade do Ferro. Os exemplos, 
ata os últimos anos desta transición adoitaban estar na área meridional: São Julião, 
Santinha, Coto da Pena. São Julião exemplifica ese tránsito. Xorde coma un poboado 
aberto no alto dun outeiro entre os séculos XII/XI cal BC, delimitase con dous muros 
rudimentarios, rodéase por un foso e constrúese un acceso no século IX cal BC 
(Bettencourt 2000c). Quizais este proceso teña distintas intensidades no territorio do 
noroeste peninsular, mais intervencións recentes están a documentalo na área 
setentrional. O castro de Punta Langosteira foi ocupado dende comezos do séculos 
IX cal BC ata o V cal BC (Cano Pan 2010). En Os Pericos delimítase un parapeto na 
área da punta marítima na Idade do Bronce, e, malia non presentar unha 
continuidade temporal na escavación, volve estar habitado no Ferro II (Vilaseco 
Vázquez e Fábregas Valcarce 2008). A muda tamén podemos rastrexala noutros sitios 
cuxas ocupacións se propoñen a comezos da Idade do Ferro. Por exemplo, a aparición 
de materiais antigos dacabalo entre ambos momentos como é o achado de cerámica 
Alpiarça en Castromao (Rey Castiñeira 1999) e no Castro de San Trocado (Fariña 
Busto e Xusto Rodríguez 1990). O castro Torroso, malia interpretarse unha única 
fase de ocupación en torno ao século VII a.n.e. (Peña Santos 1992a), a secuencia 
cronolóxica calibrada e a súa coherencia estratigráfica dos niveis testemuñados sinala 
unha ocupación que arranca no século IX a.n.e. De feito, os patróns decorativos das 
cerámicas gardan grande similitude coas atopadas na Fontela nos séculos X-IX a.n.e, 
e diversos materiais metalúrxicos –como os anacos de caldeiro– sinalan a vixencia de 
obxectos propios do comercio atlántico do Bronce Final aínda en vixencia. As 
cronoloxías na transición dos séculos IX ao VIII a.n.e. testemúñase tamén na área 
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cantábrica en sitios como Chao Samartín e Os Castros de Taramundi (Villa Valdés 
2002; Villa Valdés e Cabo Pérez 2003).  

Os poboados fortificados deben inserirse nun fenómeno de territorialización 
peninsular, ao servizo de movementos relativamente illados de “colonización” e 
identificación comunitaria (Jorge 1996). A tendencia explicativa é supoñer unha 
función dual a raíz da materialidade arqueolóxica. Concentrarían maiormente as 
actividades artesanais especializadas, fundamentalmente a metalurxia, e as funcións 
de agregación social e control político e estratéxico, mentres que as aldeas abertas 
constituirían entidades esencialmente agropecuarias (Martins 1988; Martins e Jorge 
1992). Ignoramos ata que punto os dous tipos de poboamento son sincrónicos e se 
presentan comportamentos rexionais (Martins 1988). Alén de considerar todos estes 
sitios como ocupacionais, permanentes ou estacionais, á luz de recentes intervencións 
arqueolóxicas en Ventosiños (Piay Augusto et al. 2015), A Fontela, ou Pego (Sampaio 
e Bettencourt 2014) outro tipo de atribucións podería rexer na construción de 
xacementos. Nos tres sitios un foso ou un parapeto –Ventosiños– delimitan un espazo 
interior carente de estruturas habitacionais. Diversas fosas e estruturas escavadas 
dispóñense maiormente no exterior, e máis escasamente no seu interior. Algunhas 
fosas do sitio de Ventosiños poderían corresponderse con fosas con función funeraria 
(Tallón Armada et al. 2015; Piay Augusto et al. 2015). Os diversos materiais asociados 
sinalan unha vinculación a cultos ou espazos de reunión, posiblemente segregados. 
Na súa clausura os materiais sinalan accións dentro dun ritual. Por exemplo, é 
significativo o caso do foso de A Fontela (Anexo). Aínda inacabado, sélase 
intencionalmente con pedras de grande tamaño entre as que aparecen muíños, un 
machado de talón dunha anela e cerámicas en posición invertida, significando un 
depósito amortizado. O foso continúa a se colmatar, cunha mestura de dinámicas 
sedimentolóxicas naturais e antrópicas. Máis na última fase de uso, cando se percibe 
como un foso de pouca profundidade, case unha gabia ou valo, organízanse varias 
fogueiras seguindo o seu perímetro, significando a sanción deste espazo despois da súa 
primeira colmatación. Estas accións indican unha percepción do foso dentro da 
comunidade na longa duración, e a posibilidade de agregar varias funcións sociais, 
non só para a defensiva, ou a de establecer unha liminalidade, ou fronteira entre o 
acceso interior e ao exterior. Quizais, este simbolismo poida achegarse a estruturas 
cuxa percepción dende a investigación se fundamenta nun sentido utilitarista.  
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 O castro como modelo de asentamento (VIII-V a.n.e.) 

O castro será un fito clave a nivel arqueolóxico e de éxito en termos temporais, pois 
vaise converter no modelo de asentamento estándar do noroeste peninsular durante 
máis dun milenio (Parcero Oubiña et al. 2007). Un fenómeno que corresponde a unha 
esfera social en transformación, chea de continuidades, mutacións e rupturas, no que 
a arqueoloxía deu en chamar “cultura castrexa”, asociada ao seu modelo de 
asentamento como referente. Detrás deste termo agóchase unha re-significación das 
formas da cultura material preexistentes, e o xurdir deste patrón de asentamento que 
racha co modelo de poboamento anterior. Este proceso prodúcese nun lapso 
relativamente corto de tempo, entre os séculos XI e IX a.n.e. ata terminar 
espallándose cunha grande intensidade por todo o territorio no século VIII a.n.e. ao 
cristalizar os procesos de cambio anunciados no Bronce Final. Os primeiros castros 
son resultado de comunidades ou grupos que se artellan de forma independente e 
delimitando o espazo social do grupo, pechando sobre si un marco de relación social 
primaria. Como lugares da vida cotiá das comunidades e dos seus esquemas de 
identidade, suporán a creación dunha paisaxe territorializada (González Álvarez 
2011), onde a arquitecturización foi un elemento activo na construción da paisaxe 
social (Ayán Vila 2013). 

A necesidade de fortificarse sería promovida por unha minoría social no sentido 
ideolóxico de xustificar a necesidade da súa existencia, controlando e reforzando a 
súa razón de ser nun estado ficticio de ameza (Parcero Oubiña 2003; Parcero Oubiña 
e Criado Boado 2013). Estas elites, que recadaban unha posible función guerreira, 
poderían ser un dos trazos determinantes na redución da mobilidade das 
comunidades ao fixar definitivamente un grupo a un territorio. A existencia de 
poboados de estruturas de materiais perecedoiros, máis ou menos estables, con 
secuencias de ocupación longas, é coñecida dende etapas anteriores, mais o habitual 
son as comunidades itinerantes ou semi-móbiles. Ao acoutar o espazo produtivo, os 
desprazamentos destinados á explotación do territorio reduciranse sendo o castro o 
punto central e común a todos eles. Mais este proceso xeneralizado, que desemboca 
na creación de castros, en liñas xerais de pequena entidade, pode ser entendido pola 
emerxencia de elites en todos en cada un dos poboados? É posible que xurdisen como 
un novo intento do todo social de amortizar os excedentes produtivos para impedir 
que unha parte da comunidade consiga poder acumulando máis recursos, máis 
obxectos e máis forza de traballo (González García et al. 2011). Desa maneira 
poderían entenderse hipoteticamente como unha reacción a acumulación de poder 
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fronte a certas elites, e como un reflexo para controlar o territorio produtivo 
consolidado de cada comunidade nunha situación de conflito polo control e 
circulación dos recursos. Non obstante, as estruturas sociais que xurdirían para 
mitigar a ameaza de división servirán como un instrumento que fixeron posible a súa 
consolidación (Parcero Oubiña e Criado Boado 2013).  

“A arquitectura pasa a converterse nunha ferramenta de primeira magnitude na construción dunha 
nova area social, dunha escenografía polisémica cargada de sentido simbólico e trasfondo bélico” 
(Ayán Vila 2013). A defensa da comunidade, e a protección dos seus recursos a través 
do control visual sobre o seu territorio son dous aspectos que cobran grande 
relevancia. O maior control deste territorio produtivo obsérvase na elección dos 
emprazamentos dos castros. O distanciamento respecto das áreas de explotación 
suporá que a inversión de esforzo na subsistencia cotiá sexa maior. Pola contra, o 
tempo dedicado á protección da comunidade e os bens que atesoura será unha 
vantaxe pola cal sacrifique a accesibilidade ás terras produtivas (Teira Brión 2010a). 
Non obstante, as áreas de explotación manteñen, a pesar do paso dun modelo de 
asentamento aberto cara a localizarse en puntos máis inaccesibles, unhas 
características similares, con respecto aos solos, polo xeral, lixeiros e pouco profundos 
(Parcero Oubiña 2000). 

As ausencias e novos elementos exemplifican procesos sociais de cambio. As 
continuidades entre as dúas etapas son abundantes no rexistro arqueolóxico. Vese na 
súa materialidade: machados de talón, caldeiros de bronce con remaches, motivos 
decorativos da cerámica que alén do obxecto amosan o perdurar nas formas de 
relación social, banquetes, e acumulación de riqueza e transacción de bens no comezo 
da Idade do Ferro. Mais acotío estas continuidades encerran certas mutacións. A crise 
da mobilidade de obxectos e persoas do Bronce Final supuxo o alleamento do sistema 
de relacións atlánticas. Unha das razóns podería ser a consolidación da presenza 
fenicia na área Atlántica, pois mentres que no sur constrúense a base dun proceso de 
orientalización a través da interculturalidade, o norte permanece máis illado ata o 
Ferro II (González García et al. 2011; Armada 2011).  

Os derradeiros sinais obsérvanse na permanencia de elementos da fabricación de 
machados de talón. Aínda que maiormente descontextualizados, a presenza deste tipo 
de obxectos en castros é frecuente durante o Ferro I, posiblemente ata os séculos 
VIII/VII a.n.e. A caracterización destes conxuntos non se asemella aos depósitos, 
senón que son a persistencia dun sistema de intercambio e acumulación de poder en 
crise. En trazos xerais, as influencias esóxenas teñen unha dirección de entrada máis 
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forte da costa cara o interior nas comarcas occidentais. A Idade do Ferro supón, 
entón, a consolidación dunha nova forma de relación da sociedade co medio que a 
rodea. O dominio sobre o seu territorio aumenta e exhíbese a través da 
monumentalización do poboado.  

 

Figura 2 Asentamentos fortificados do I milenio a.n.e. no noroeste. 
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Os castros desta época sitúanse en emprazamentos diversos, mais escollen 
preferentemente unha serie de localizacións destacadas na paisaxe: outeiros ou cumios 
de difícil acceso con fortes pendentes ao seu redor (Carballo Arceo 1990, 2002; 
Parcero Oubiña 2000, 2002) ou cun acceso restrinxido dende terra como son as 
puntas marítimas. O aumento da visibilidade sobre contorna do asentamento é unha 
forma de control sobre o territorio, tamén a longa distancia (Parcero Oubiña 2000). 
Os emprazamentos contan cunhas condicións defensivas naturais excelentes, pero sen 
que se perciban excesivamente modificados (Parcero Oubiña 2000, 2002; Parcero 
Oubiña e Cobas Fernández 2004; Fábrega Álvarez 2004). As estruturas non soen ser 
moi perceptibles na paisaxe (Parcero Oubiña et al. 2007). Non existe unha grande 
transformación do lugar en comparación coas fases posteriores, pero si se o 
comparamos coa Idade do Bronce. Fosos, parapetos e murallas intégranse e 
adáptanse á orografía que continúa a ser dominante no aspecto dos sitios (Parcero 
Oubiña et al. 2007).  

O tamaño dos asentamentos amosan a carencia dunha xerarquía entre castros do 
Ferro I. Esta escasa diferenciación, unido ao emprazamento e á configuración 
defensiva, suporía entidades cunha tendencia autárquica. A pertenza a estamentos 
sociais e/ou a existencia de gradación entre castros podería significarse a través 
doutros elementos, máis difíciles de plasmarse materialmente, como a posesión de 
bens ou relacións interpersonais. Lonxe de seren exclusivamente comunidades 
agropecuarias, exemplos como a escavación de Castro Cociñadoiro (Cano Pan 2010; 
Cano Pan e Gómez Filgueiras De Brage 2010) descubriu un patrón de ordenamento 
que podería indicar unha importancia das actividades metalúrxicas e comerciais. Así 
mesmo, o achado de refugallos metalúrxicos evidenciarían o atesouramento de bens 
con valor de intercambio. 

Entre os materiais empregados na conformación dos poboados a pedra utilízase, mais 
apenas se traballa con técnicas de cantería. Quizais consecuencia dunha motivación 
mixta, unha relativa capacidade de transformación do medio motivada pola pouca 
mobilización social ou unha limitación tecnolóxica que non o permitise a grande 
escala. A configuración dos elementos construtivos requiren de madeira e de terra nos 
elementos defensivos. As construcións interiores realízanse con madeira e barro, 
cuberta vexetal, e, a miúdo, levántanse sobre un alicerce de pedra. Probablemente o 
elenco de materiais empregados fose maior: palla, pólas e excrementos de animais 
para a argamasa, pero a ausencia de análises sobre os materiais construtivos impide 
unha mellor identificación das técnicas construtivas. A elección dos materiais 
responde tamén a criterios e gustos rexionais. A petrificación está presente en varios 
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sitios da área costeira occidental e meridional, e os materiais perecedoiros arraigan 
nas áreas interiores. 

 Rexionalizacións e cambios no patrón de asentamento 
(V/IV-II/I a.n.e.) 

O NW non é un grupo étnico no senso de non ser percibido polos pobos que o 
habitaron coma un só colectivo (González-Ruibal 2012). Esta comeza a percibirse 
coma unha unidade a través da súa incorporación a unha estrutura estatal como é o 
imperio romano, dependente dun ordenamento administrativo. O que denominamos 
cultura castrexa pode entenderse coma un mosaico de pobos (González Álvarez 2011) 
cunha evolución simétrica definida como unha cultura arqueolóxica, o que non é 
óbice para presentar disimetrías rexionais. A nivel social podería significar a 
consolidación dun modelo de sociedade rexida por relacións socioeconómicas 
similares ao Modo de Produción Xermánico, encabezada por unha minoría de 
individuos, e fundamentada sobre unha maioría de produtores campesiños (Parcero 
Oubiña 2002). No resto da península, o nomeamento dos grupos étnicos que 
identificaron os romanos no proceso de conquista –ilergetes, vacceos, turdetanos, 
lusitanos, ástures, etc.– cobrou un peso importante, definíndose como períodos 
ibéricos no levante e sur ou celtibéricos no centro peninsular.  

Dende mediados do V ao II/I a.n.e. as trazas de rexionalización son perceptibles nas 
diferentes distribucións espaciais de obxectos (Carballo Arceo et al. 1988; Naveiro 
López 1991; Rey Castiñeira 1991, 1995, 2000) e das arquitecturas e características 
dos poboados (Romero Masiá 1976; Silva, A. C. F. 1986; Carballo Arceo 1990; 
Parcero Oubiña 2002; González Ruibal 2006). En liñas xerais existen dous polos de 
influencia, a área meridional ata o Miño-Sil, e a área setentrional que amosan 
características evolutivas de seu. A área meridional ou bracarense comeza un proceso 
de concentración de poboación en castros e indicios da existencia de persoeiros cun 
maior status social, quizais nunha tendencia máis marcada cara a unha sociedade de 
xefaturas. Na área setentrional os indicadores sociais de desigualdade son máis 
opacos. Poderíamos individualizar diferentes subzonas que abranguen o noroeste, a 
zona das montañas orientais, en conexión coa área ástur e con Tras-Os-Montes, nas 
áreas costeiras as Rías Baixas e o Cantábrico tamén presentan certas diferenzas. No 
caso das Rías Baixas consolídase unha rexión comercial patente na distribución de 
diferentes tipos cerámicos, cunha difusión eminentemente marítima e unha escasa 
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distribución interior que apuntan a unha área de distribución comarcal de produtos, 
empregando moi posiblemente a navegación de cabotaxe. Os emprazamentos 
presentan trazos propios da área setentrional pero absorben influencias da área 
bracarense, como as vivendas con patio. 

O castro continúa a ser o único modo de asentamento estable, mais as características 
definitorias mudan respecto do Ferro I (Parcero Oubiña et al. 2007). Dous dos 
elementos que o definen arqueoloxicamente, o emprazamento e as formas 
construtivas, van mudar ostensiblemente. Os castros desprázanse a áreas máis baixas, 
próximos e dominantes sobre os terreos máis inmediatos, profundos e fértiles do val, 
decrecendo a visibilidade a longa distancia, característica dos castros do Ferro I, e 
centrándose sobre a área de explotación agropecuaria inmediata situada nas terras 
baixas (Parcero Oubiña 2000). A posta en explotación de terras máis profundas e 
fértiles, suxire unha maior capacidade para transformar o medio sustentada, quizais, 
sobre a inversión de traballo comunitario e unhas mellores capacidades tecnolóxicas 
co emprego de ferramentas feitas en ferro.  

Este modelo xeral, está construído sobre áreas xeográficas de baixa altitude e piso 
colino por debaixo de 800 metros que ocupan a maior parte occidental do noroeste. 
Como apuntan outros traballos a variabilidade de modelos de poboamento require 
aínda de dirixir as miradas cara as áreas de media e alta montaña (González Álvarez 
2011). Estas zonas contan con parámetros de localización específicos supeditados á 
orografía máis severa das súas zonas elevadas e cuxo modelo de ocupación procura 
os emprazamentos que dominan o val dende o Ferro I (cf Xusto Rodríguez 1993). A 
continuidade proponse para o cordal cantábrico, observándose incluso un incremento 
das situacións en altura no Ferro II no entorno da ría de Villaviciosa (González 
Álvarez 2011).  

A capacidade de transformar o medio transcende ao que acontece no interior da 
muralla. A través de determinadas escavacións, coma O Peto, podemos observar 
como o castro se espalla fóra do recinto fortificado de 1 Ha, mediante gabias e fosos 
nunha superficie de arredor de 7 Ha para os que se propón, entre outras, unha posible 
explotación mineirometalúrxica (Aboal Fernández et al. 2003a; Aboal Fernández et 
al. 2003b). A existencia de outro tipo de usos e habitabilidade do espazo segue a estar 
aí, tanto campamentos ocasionais, como asentamentos estacionais, son pouco visibles 
mais necesariamente existentes. Un exemplo poderían ser os distintos sitios cuxos 
emprazamentos non responden a recintos fortificados típicos (González Ruibal 2006), 
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ou niveis de actividade nas áreas de monte como acontece na serra do Barbanza (cf 
Barbeito Pose et al. 2015). 

A inversión de traballo nas estruturas neste período é maior que no precedente. A 
máis intensa alteración do emprazamento e configuración das estruturas, defensivas 
e habitacionais, modelizan a paisaxe facendo os castros máis recoñecibles dende a 
distancia (Parcero Oubiña 2000, 2002; Parcero Oubiña et al. 2007). As estruturas 
artificiais erixen novas formas de relevo (Parcero Oubiña 2000). Na toma de decisións 
locacionais os criterios defensivos son un argumento de peso, condicionantes do 
sentido e orientación das estruturas defensivas (Parcero Oubiña 2013).  

Neste momento a petrificación das estruturas habitacionais abrangue a maioría do 
noroeste. As construcións amoréanse no interior mais, ao tempo, apréciase unha 
segmentación espacial das unidades domésticas, co ordenamento do recorrido 
circulatorio no poboado e do acceso ás vivendas (Ayán Vila 2005). As vivendas 
circulares ou oblongas, a aparición de vestíbulos e elementos arquitectónicos 
decorados na área meridional sinalan os cambios cara a distinción de tradicións 
construtivas, mentres que na área interior setentrional continúase a empregar 
materiais perecedoiros e proliferan as plantas rectangulares de esquinas redondeadas 
(Parcero Oubiña et al. 2007). Por enriba das preferencias rexionais, debemos supoñer 
a existencia de tradicións arquitectónicas locais e ritmos socioeconómicos diversos que 
farían máis complexa esta simplificación (Parcero Oubiña et al. 2007). 

 O cambio de era. Interculturalidade e dinámicas cara 
unha sociedade máis xerarquizada (II a.n.e. - I d.n.e.) 

A conquista militar do noroeste abranguen varios episodios dende finais do século II 
ao I a.n.e. Décimo Xunio Bruto iniciará unha expedición contra os galaicos (138-137 
a.n.e.), cruza a marxe dereita do Douro e avanza ata a desembocadura do Miño. No 
96-94 a.n.e. Craso embarca en busca do estaño das illas Cassitérides na procura de 
consolidar rotas comerciais. Entre as posibles localizacións das Cassitérides poderían 
entrar as illas atlánticas da costa galega. No 61-60 a.n.e. César iniciará unha 
expedición que o leva a arribar por mar ás costas de Brigantium. A partir deste 
momento semella que o territorio do NW occidental orbita xa dentro da influencia 
política romana. As Guerras Cántabras 29-19 a.n.e. non terán, a raíz das fontes, 
enfrontamentos destacables en territorio galego e portugués, pero algúns 
asentamentos militares indican que puideron ser centro dalgunhas operacións 
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militares cara o interior (Costa García et al. 2016). Debemos agardar tras das guerras 
augústeas para a creación dun dominio político centralizado efectivo e consolidado 
en todo o territorio, para as cales xogarán un papel importante a fundación de Lucus 
Augusti, Brácara Augusta e Astúrica Augusta. Os castra aestiva e campamentos de 
marcha detectados nós últimos anos poderían significar evidencias do control de rutas, 
dun control militar sobre do territorio ou vinculados a campañas bélicas (Menéndez 
Blanco et al. 2011; Blanco Rotea et al. 2016; Costa García et al. 2016). Porén, é 
posible que a conquista de parte do noroeste, mais de polas campañas militares, se 
asentase pola capacidade coercitiva e o dominio político exercido fronte a pouca 
cohesión dos pobos do noroeste, empregando pactos e formas como clientelismo ou a 
vasalaxe, o que non implica a ausencia de loitas ou resistencia armada, mesmo 
durante unha dominación consolidada e tamén entre as comunidades locais. Recentes 
proxectos sobre as diversas formas de asentamentos militares romano (Blanco Rotea 
et al. 2016) poden contextualizar no futuro a imaxe, o fondo da conquista e o control 
militar do Noroeste.  

Un dos principais problemas á hora de valorar as bases da interculturalidade que se 
produce nos séculos en torno ao cambio de era é o excesivo protagonismo discursivo 
que se lle confire as campañas militares romanas, moitas veces sen sólidas evidencias 
de cal é o seu impacto e, sobre todo, cales son as súas consecuencias locais. O uso das 
fontes escritas e as campañas bélicas como fitos discursivos someteu a interpretación 
das dinámicas de poboamento e da materialidade reflectida nas intervencións 
arqueolóxicas. Entre eles, certos elementos como a estatuaria, os oppida, as vivendas 
de tipo cuadrangular ou os muíños rotatorios, observáronse como sinónimos do 
período romano (Calo Lourido 1993b, 1994). Isto non implica negar os elementos de 
interculturalidade nos castros do cambio de era, presentes e abondosos en moitos 
exemplos, agora ben, o seu peso tirou da negación ou o agacho de dinámicas 
endóxenas. A influencia romana reflectiuse na creación de novos procesos de 
identidade comunitaria, fundamentalmente a través da asociación e promoción das 
elites locais nos estados iniciais da conquista cun aparato administrativo aínda en 
cernes.  

Dentro das evidencias arqueolóxicas córrese o perigo de asimilar a chegada de 
obxectos comerciais coa da dominación política efectiva. Entre as evidencias materiais 
de interculturalidade, a máis evidente son os produtos de importación mediterránea, 
frecuentes ao longo de toda a Idade do Ferro a través dos circuítos de distribución 
marítimos púnicos. A dominación romana do sur da península provocou a 
substitución das producións do suroeste por modelos itálicos como diversas tipoloxías 
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de ánforas como as Dressel e as Lombo do Canho. Non obstante, as rotas comerciais 
non mudan, quizais tampouco os interlocutores, pero si o control político e o sentido 
deste comercio. En consecuencia, xa dende o século II a.n.e. posiblemente se produza 
unha substitución de materiais que forman parte co ciclo comercial cando o sur 
peninsular, nodo do comercio co mediterráneo, é conquistado. Pero ademais esta vía 
comercial pode significar a chegada de ideas e mentalidades, do mesmo xeito que as 
rutas comerciais púnicas ou as rutas comerciais atlánticas o foron con anterioridade. 

Un dos elementos  máis difundidos que serviu para caracterizar a cultura castrexa no 
eido científico foron os oppida (Parcero Oubiña et al. 2007). Os oppida son castros 
caracterizados non só por acadar maior tamaño, un certo ordenamento 
arquitectónico e complexidade das súas manifestacións construtivas, tamén se 
conforman, probablemente, como eixos de agregación política e económica. Este 
fenómeno, tivo o seu desenvolvemento na área meridional –sur de Galicia e Norte de 
Portugal– dentro das comunidades do NW. A súa proximidade ás áreas 
potencialmente cultivables deixa de ser unha preocupación fundamental, relegada en 
prol de ubicacións con características estratéxicas de control do territorio (Parcero 
Oubiña et al. 2007). Polo tanto, o proceso de xerarquización dos asentamentos 
presenta, ao igual que a cultura material, un polimorfismo dentro do mosaico do NW. 
É importante considerar que o total dos oppida apenas son en torno a 50 castros, polo 
que estamos a destacar un aspecto concreto dentro dunha realidade máis numerosa, 
e ausente en moitas zonas do noroeste. Incluso, o uso do termo oppida ten sido criticado 
(Currás Refojos 2014). Así e todo, non é un elemento irrelevante, os oppida significan 
a materialización do éxito de novos mecanismos sociais de agregación, concentración 
de poboación e poder, característico na Idade do Ferro ao longo de Península Ibérica 
e en Europa (Parcero Oubiña et al. 2007). Dentro do proceso de concentración de 
poboación en aglomeracións durante a Idade do Ferro do Oeste e Centroeuropa, o 
desenvolvemento de grandes centros fortificados acontece a partir do 150 a.n.e. 
(Fernández-Götz 2017). E lonxe de finalizarse bruscamente no proceso de conquista, 
o aparato administrativo romano contempla diversos escenarios na integración das 
comunidades que conforman os oppida: dende a formación dunha cidade no mesmo 
lugar, a conversión como unha aglomeración de menor entidade sociopolítica, ou 
abandono en favor dun asentamento de nova planta (Fernández-Götz 2017). 

Retomando o papel atribuído á transformación dos castros coa conquista, existe unha 
certa disensión sobre as causas que orixinaron o xurdimento dos oppidas. Grosso modo 
unha das teorías considera que este proceso de concentración sería consecuencia 
directa do dominio e consolidaríanse ao abeiro dos intereses de Roma (Almeida, C. 
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a. F. D. 1983; Peña Santos 1992b; Calo Lourido 1993b). Unha segunda aproximación 
significarían a consolidación dun proceso anterior alterado coa conquista (González 
Ruibal 2006; Parcero Oubiña et al. 2007; Rodríguez Corral 2009). A pegada de 
Roma semella a do aproveitamento das estruturas sociopolíticas preexistentes, 
fomentando, consolidando ou rachando estas segundo os casos (Sastre Prats 1998). 
Os materiais máis abondosos nos oppida conflúen en cronoloxías non anteriores ao I 
a.n.e. o que podería interpretarse coma unha cronoloxía post quem (Peña Santos 1992b; 
Currás Refojos 2014). Non obstante, parte do catálogo dos materiais depositados no 
Museo de Santa Trega (Carballo Arceo 1989a) semellan ser máis antigos (Carballo 
Arceo 1989a), e algunha das cerámicas corresponden a unha fase de ocupación 
durante o Ferro II (Rodríguez Nóvoa 2017). A análise baiesiana das datacións 
radiocarbónicas de San Cibrao de Las sinalan o inicio da formación entre o 122 ao 3 
a.n.e. –95.4% de probabilidade– (Prieto Martínez et al. 2017). Se ben, noutros 
exemplos como Monte Mozinho a creación do asentamento é creada ex novo baixo xa 
a dominación romana (Currás Refojos 2014).  

En consideración coas ideas expostas, asumimos neste texto a formación dos oppida 
como un proceso autóctono, e non como un modelo introducido en Época Romana 
para controlar os seus territorios conquistados. As súas características organizativas e 
estruturais non presentan unha xénese a imitación ou de influencia latina (González 
Ruibal 2006; Parcero Oubiña et al. 2007) e insírense nun contexto xeneralizado en 
Europa Occidental (Fernández-Götz 2017). Con todo, o proceso de agregación de 
poboación puido ter unha transformación ante a irrupción dunha potencia 
centralizada e a presión que exercía dende o sur. Non todo o territorio reaccionou da 
mesma maneira ante esta ameaza, e a formación dos oppida deuse naquelas áreas cuxo 
contexto social cristalizara, ou xa tiña pasos andados, cara unha maior xerarquización 
e concentración da poboación. Nos primeiros momentos de dominación romana 
posteriores á conquista, é posible que o ordenamento territorial se tivese producido a 
través das unidades militares máis que sobre un aparato administrativo, aínda pouco 
estendido e asentado. Neste contexto puideron aproveitarse as entidades locais onde 
se concentraba o poder político, como nas áreas onde os oppida tiñan un reflexo 
socieconómico. Con posterioridade ao proceso de conquista, o apostamento de 
unidades militares, a fundación de cidades, a esixencia de tributos e os pactos coas 
elites son feitos constatados ao longo da conquista peninsular para pór en explotación 
as áreas conquistadas. Estas puideron ser fórmulas que substituísen o equilibrio de 
poder preexistente das comunidades galaicas ata que o noroeste se integrou 
definitivamente no aparato administrativo romano. 
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A conformación de lugares centrais, con espazos de agregación social públicos, como 
nodos de redistribución económica podería corresponder, a un proceso de 
concentración de poder en mans dunhas elites coa capacidade de aglutinar certas 
funcións –p. ex.: políticas, económicas, relixiosas. Non obstante, elementos 
arqueoloxicamente moi visibles á hora de esbozar estas desigualdades como son os 
enterramentos, ou a existencia de as construcións preeminentes, habituais noutros 
lugares peninsulares están ausentes no noroeste. Ante o igualitarismo amosado no 
rexistro, diversos mecanismos poden servir para o establecemento de desigualdades, 
como a posesión de bens –terras ou gando– ou obxectos de prestixio (González Ruibal 
2006). Non obstante, a arquitectura convértese nun elemento con poder de 
comunicación. A exhibición do poder destas elites ten lugar tanto socialmente, a 
través de actos ou obras que implican á colectividade, como ser a construción das 
murallas ou ordenamentos urbanísticos ex novo. A monumentalización dos sistemas 
defensivos, ademais da súa función protectora, reflicten a capacidade de mobilización 
de persoas e referendan as capacidades xerárquicas das elites. Un exemplo desta 
performance da reafirmación das estruturas de poder son as estatuas de guerreiros. Estas 
representacións iconográficas, presentes no ámbito bracarense, teñen sido 
interpretadas como consecuencia do arte romano provincial obviando o contexto e a 
semiótica a quen se dirixen (Rodríguez-Corral 2012). Segundo Rodríguez-Corral 
(2017), as imaxes de guerreiros deben observarse dentro dun espazo de resistencia en 
contextos de aculturación romana, evocando estruturas ideolóxicas previas, pero 
tamén coa calidade de escenificar os valores dentro dunha xeografía ideolóxica.  

A relación das comunidades castrexas co medio durante os primeiros momentos da 
dominación romana non difiren ostensiblemente do modelo bosquexado da Segunda 
Idade do Ferro (Parcero Oubiña 2000, 2002). No conventus lucense, o modelo de castro 
central cobra unha menor intensidade, respecto a tamaño e concentración de 
poboación, organización interna, ca no conventus bracarense. Os oppida esvaécense, se 
ben coñecemos castros dun tamaño maior das estruturas que fortifican o recinto. 
Aínda así, comarcalmente, certos castros distínguense respecto dos da súa contorna, 
ben porque presentan un maior tamaño, pola súa importancia en emprazamentos 
estratéxicos e achado de produtos comerciais, ou na complexidade do seu sistema 
defensivo en comparación coa súa superficie habitable. Entre os escavados: Elviña, 
Castromaior, Viladonga, As Grovas, Monforte de Lemos, Formigueiros, 
Montealegre, poderían ter desempeñado este rol. 
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 Aculturación e resiliencia. Novos e vellos asentamentos 
(I/IV d.n.e.) 

Coa conquista romana, o poboamento presenta cambios importantes. Nos séculos 
entre do cambio de era –I a.n.e.-I d.n.e.– o castro seguirá tendo un papel crucial. 
Neste período materialízase con grande claridade a estruturación de oppida (Parcero 
Oubiña et al. 2007). Tamén se observa como a explotación a grande escala das áreas 
mineiras pasa polo mantemento formal dos castros que son promovidos por Roma 
para albergar a man de obra (Sánchez Palencia et al. 2002). Moitos dos elementos 
arquitectónicos consolidados como a imaxe arquetípica da cultura castrexa ao retratar 
a última fase de moitas das ocupacións, están agora presentes. A petrificación 
xeneralízase, e mellóranse notablemente as técnicas construtivas, así como unha 
maior planificación dos poboados e unha segmentación dos espazos interiores das 
vivendas e construcións adxectivas que indican unha maior especialización funcional 
(Ayán Vila 2005; Parcero Oubiña et al. 2007). 

A vitalidade dos castros como epicentro da vida social, manterase ata o século I/II 
d.n.e. Concretamente a partir a época flavia os castros comezan a abandonarse (Peña 
Santos 1992b). Esta interrupción evidénciase tanto a través da cultura material como 
a través das cronoloxías radiocarbónicas que sinalan a interrupción de moitos dos 
asentamentos (cf Rey Castiñeira 1996). Exemplos coma Viladonga, cunha 
persistencia ao longo do I-V d.n.e. (Arias Vilas e Durán Fuentes 1996), son menos 
comúns. Un dos procesos máis habituais semella ser un progresivo desbordamento do 
antigo recinto definido polas murallas e a dispersión das casas pola ladeira (Sánchez 
Pardo 2010), ou a ocupación de novos espazos próximos ao castro cunha arquitectura 
de influencia romana, como acontece en Monte Mozinho (Tereso et al. 2013c). 
Segundo A. González Ruibal (2006), non todos estes novos asentamentos a carón dos 
castros débense a un planeamento imperial, senón que se ben existen poboados de 
nova fundación, perdurarían os castros útiles no marco romano. As causas de moitas 
das novas entidades poderían buscarse na asimilación e imitación das formas de 
poboamento (Arizaga Castro e Ayán Vila 2007; Sánchez Pardo 2010). 

Arredor dos séculos III-V d.n.e. prodúcese a reocupación de castros. Non é un 
epifenómeno residual, pois testemúñase en sitios ao longo de todo o territorio –
Montealegre, Formigueiros, Socastro entre outros. As novas estruturas levántanse 
sobre os derrubes das vivendas anteriores colapsadas, moitas veces sen chegar ao 
material de partida. Os muros fundan os seus alicerces sobre os entullos e 
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aproveitando estes mesmos materiais. Este comportamento, ademais de poñer de 
manifesto un hiato, podería comprenderse cunha nova necesidade de protección, 
quizais por unha situación de inestabilidade vinculada coa crise do imperio do século 
III d.n.e. No entanto, as persoas que os ocupan é poboación romana de dereito e, se 
ben o castro fose un fito próximo temporalmente e, posiblemente, cun recordo social 
incluso froito de novas re-interpretacións, distan de verse reflexados na estrutura social 
das comunidades da Idade do Ferro que os crearon. 

As evidencias máis antigas de asentamentos romanos sitúanse nas datas da campaña 
militar augústea na área setentrional. Se ben tanto a área meridional como a 
setentrional están baixo unha influencia política de Roma, quizais o dominio efectivo 
non se asentase tanto sobre unha imposición e control militar ata ese momento en 
todo o territorio conquistado, senón baixo diversas fórmulas como pactos ou acordos. 
A investigación de recentes achados de campamentos de marcha na área galega 
(Blanco Rotea et al. 2016) podería redefinir as formas de consolidación do poder 
romano previa ás guerras cántabras. Ata ese avance, o modelo que podemos deducir 
implica que non será ata o último cuarto do I a.n.e. cando se constrúan asentamentos 
que respondan netamente a un modelo territorial romano. As fundacións de Lucus 
Augusti –Lugo–, Brácara Augusta –Braga–, e Astúrica Augusta –Astorga–, 
aproximadamente cara o 25 a.n.e, con posibles ambientes militarizados supoñen as 
primeiros asentamentos urbanos (Fernández Ochoa e Morillo Cerdán 2015). As tres 
grandes capitais administrativas serán abondo para garantir unha administración 
eficaz e unha cohesión política (Pérez Losada 2002). 

Os procesos de clarificar os límites das comunidades deberon ser complexos, de feito 
durante Augusto, o Noroeste chega a incluírse en 4 provincias: na Ulterior herdada 
da división republicana, durante a guerra o territorio anexionado incluirase na breve 
prouincia Transduriana, entre o 15 e 13 a.n.e. suprimirase esta solución temporal e 
pasará a formar parte da Lusitania, ata que finalmente se inclúe na Tarraconense 
(Dopico Caínzos 2006; Costa García 2011). Estes vaivéns non responden ás 
necesidades da guerra senón, a cimentar o vehículo administrativo para a integración 
e primeira explotación do territorio (Costa García 2011). A organización dun 
territorio por parte de Roma atópase vinculado a un proceso multicausal que conxuga 
aspectos militares, políticos e económicos (Soto, P. D. 2013). A explotación sistemática 
do ouro, cando menos dende o 15 d.n.e., non tería sido posible sen unha profunda 
reorganización social e territorial que impulsou o goberno de Augusto dende o 
momento da súa conquista, cuxas diferencias no territorio están condicionadas polos 
intereses concretos a escala local (Sánchez-Palencia et al. 2017). No entanto, o 
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noroeste divídese nun conglomerado de entidades políticas herdadas dunha 
organización previa á conquista, “cividades” no couentus bracarense e “populi” nos 
conuentos asturicense e lucense (Fernández Calo 2016). Durante Vespasiano (69-79 
d.n.e.) a división das provincias en conventus e a concesión do ius Latii ás provincias 
hispanas permitiu unha aceleración do proceso de aculturación, posibilitando o 
acceso ao desempeño de cargos municipais. Caracalla no 212 d.n.e. concede a 
cidadanía a todos os homes libres do Imperio. Durante o século III d.n.e. diversas 
reformas administrativas acabarán desembocando na conformación da provincia de 
Callaecia (Fernández Calo 2017a).  

A romanización significará un proceso gradual de cambio cultural e de identidade 
colectiva (González Ruibal 2006). Diverso, non uniforme e de infiltración desigual 
segundo as capas sociais e os territorios. Probablemente, nos seus estadios iniciais, a 
asimilación das elites preexistentes e da transformación de certas áreas para a súa 
explotación económica, xogaron un papel esencial ata permeabilizar ao conxunto da 
poboación gradualmente. Roma necesitaba de impoñer con anterioridade a súa 
administración, mantendo estruturas indíxenas, modificándoas e introducindo outras 
totalmente novas (Dopico Caínzos 2006). Unha das formas que se procuraba coa 
implantación dunha administración, foi a implantación dunha política de exacción 
fiscal implantada na transición entre a República e o Imperio, coa implantación dun 
sistema fiscal flexible non dependente na explotación da economía de guerra, senón 
unha fiscalidade que avaliaba as circunstancias específicas de cada realidade 
provincial, concretada no desenvolvemento dun censo provincial como medio óptimo 
para o control das poboacións dependentes (Rodríguez Fernández 2019). 

O aproveitamento das estruturas sociopolíticas preexistentes terá a súa 
materialización na aparición de arquitecturas de influencia romana en varios castros 
do noroeste –Chao Samartín, Santomé, Armea. Así, Chao Samartín durante século I 
d.n.e. agrega atributos que o configuran nun centro administrativo relevante na nova 
organización territorial romana, quizais configurando unha Caput Civitatis (Villa 
Valdés 2009). A construción dunha domus e varios espazos públicos, superpóñense 
física e socioloxicamente sobre unha serie de elementos que articulaban a sociedade 
do asentamento prerromano (Villa Valdés 2009). A reivindicación do substrato 
indíxena posibilita contemplar a romanización como un proceso dialéctico de 
intercambio recíproco, onde a romanización resultante non obedece a un modelo 
único, senón á unha pluralidade de modelos (Fernández Ochoa e Morillo Cerdán 
2015).   
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Figura 3 Conventus iuridici no noroeste (fonte: http://idepatri.cesga.es/). 

As fundacións de sitios destinados á explotación dos recursos, como os grandes 
enxeños mineiros (Sánchez Palencia et al. 2002; Currás Refojos e López González 
2011; Currás Refojos 2014) e o establecemento de salgaduras (Currás Refojos 2007), 
imitarán modelos esóxenos romanos. Os exemplos deste tipo de explotacións dende o 
I d.n.e. en diante son frecuentes, en decotío empregan as persoas que operan e viven 
nun modelo de poboamento mixto. Se como comentabamos, moitos castros serán 
fundados e outros axeitados á esta explotación económica, outro tipo de asentamentos 
de nova implantación servirán para o control da produción. A partir do século I d.n.e. 
e coas reformas flavias, acentúase a transición do poboamento dos castros a outros 
modelos de asentamento recentes no noroeste, sinalando unha intensificación do 
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proceso romanizador. A transición do castro á aldea e o grao de cambio ou 
continuidade que supuxo na estrutura social do poboamento son menos tratados na 
investigación, pero poden permitir entender mellor os cambios no poboamento rural 
no noroeste a partir do século I d.n.e. (Sánchez Pardo 2010). A fundación de novos 
núcleos de poboación con certas característica urbanas para artellar o territorio será 
o eixo sobre o que se asente o poboamento nos séculos I-IV d.n.e. Este proceso 
maniféstase na creación de aglomerados secundarios e outra serie de formas de 
poboamento. Neste senso, o descenso do reclutamento de unidades auxiliares 
militares no século II d.n.e. podería significar un forte proceso de romanización no 
que as elites locais atoparon outras canles para amosar a súa lealdade a un réxime que 
xa consideraban propio (Costa García 2011), na súa promoción persoal dentro do 
cursus honorum administrativo.  

Os aglomerados secundarios son núcleos agrupados de carácter habitacional cunha 
concentración de edificacións diversas, de tipoloxía romana e cun rol secundario 
respecto das cidades, prestando servizos á poboación rural dispersa, posibilitando o 
seu desenvolvemento económico e a súa integración (Pérez Losada 2002). Existen 
aglomerados derivados da súa condición viaria ou termal, e outros de índole 
económica ou de intención comercial. A aparición de outro tipo de asentamentos 
destinados á explotación de recursos primarios e propiedade en mans dunha familia 
extensa –villae, granxas ou casais– aparecen a miúdo lonxe de centros administrativos 
locais, e cunha diversa condición social, tanto casas de campo acomodados como 
establecementos que dificilmente excederían o marco dunha economía de 
subsistencia (Pérez Losada 1996, 2002). A súa distribución no territorio tivo unha 
maior intensidade na área meridional e no entorno de Lucus Agusti, que actuou como 
un polo de atracción, significando unha diferente implantación destas formas no 
territorio (Carlsson-Brandt Fontán 2011). A maneira básica de organización da 
administración local na Gallaecia baixo-imperial foi o municipium, que non 
conformaba un suxeito fisicamente homoxéneo, senón que diferenciaba a cidade –
urbs– da súa xurisdición rural –ager– (Fernández Calo 2017b). Segundo a onomástica, 
os hábitats familiares agropecuarios estarían habitados por individuos de orixe no 
noroeste, e os poucos efectivos poboacionais esóxenos –funcionarios, militares ou 
inmigrantes– concentraríanse nas cidades ou nos aglomerados urbanos secundarios 
(Pérez Losada 1996). Este tipo de poboamento de nova implantación –xunto cos 
castros– foi a base do poboamento rural en Época Romana, e a xénese do 
poboamento en aldeas e organización administrativa baixo o aparato político que se 
desenvolveu durante a Idade Media (cf Sánchez Pardo 2010; Fernández Calo 2017b). 
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5 Obxectivos 

A investigación das prácticas agrarias durante a Idade do Ferro e a Época Romana 
no noroeste conta cunha tradición relevante e consolidada. Os traballos desenvolvidos 
ata a actualidade afondaron no coñecemento de diversos campos de estudo: cultivos 
(Téllez et al. 1990; Ramil Rego 1993; Dopazo Martínez et al. 1996; Bettencourt et al. 
2007; Tereso 2012; Seabra 2015; Pinto Da Silva 1988; Peña-Chocarro et al. 2019), 
técnicas agrícolas (Mora-González et al. 2019), estruturas de cultivo (Bouhier 1979; 
Parcero Oubiña 1998, 2006; Ballesteros Arias 2010), potencialidade do uso da terra 
(Carballo Arceo 1990; Parcero Oubiña 2000, 2002; Fábrega Álvarez 2004) e 
sociedade (Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998; Sastre Prats 1998; Sastre, I. 
2004; Sastre, I. et al. 2010; Parcero Oubiña 2002; Parcero Oubiña e Criado Boado 
2013; González Ruibal 2006; González-Ruibal 2012; González García et al. 2011; 
Currás e Sastre 2019). Malia que parte da literatura científica se ten referido á 
agricultura nun sentido amplo das súas prácticas (Vázquez Varela 1975b; Dopazo 
Martínez 1996; Carballo Arceo 1998; Figueiral e Bettencourt 2007; Teira Brión 
2010a), polo corrente as liñas de investigación desenvolvidas trataron aspectos 
concretos ou comprenderon a agricultura dentro de apartados económicos en 
traballos cunha perspectiva máis xeral. A achega de novas sínteses, non entendidas 
como un compendio ou como o resultado final dunha liña de investigación, senón 
como o amecer de datos, interpretacións ou enfoques novidosos sobre o rexistro e a 
información existentes, posibilitan novos escenarios de representación da 
información, lecturas arqueolóxicas e a construción de discursos paralelos, 
complementarios ou distintos ás investigacións realizadas ata o de agora. Esta 
perspectiva de cambio constante, debe ser intrínseca á evolución da teoría e práctica 
arqueolóxica. Pero tamén debe asentarse, sobre unha representación do rexistro o 
máis detallada e comprensible posible. 

Tendo presente esta idea, o obxecto deste traballo é identificar os cultivos e os froitos 
e sementes de especies silvestres aproveitadas para o consumo humano, alimenticio 
ou destinadas á actividade artesanal, para reconstruír os procesos técnicos 
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involucrados a través da definición de obxectos, accións e organización dos elementos 
que os conforman, así como a súa concepción nas sociedades que os producen. Entre 
outros planos de análise, convén en determinar: as finalidades da produción agrícola, 
os obxectos, as operacións técnicas para a obtención e transformación dos obxectos, 
as normas sociais que regulamentan as tarefas e as relacións sociais que condicionan 
o acceso dos membros do grupo aos obxectos, medios e resultados da produción 
agraria (Bonte e Izard 1996). Para acadar este propósito pártese dunha revisión de 
datos, fundamentalmente arqueobotánicos e arqueolóxicos, a análise de novos casos 
e un estudo de síntese. Emprégase a carpoloxía como como medio fundamental na 
procura de resultados na que agromen diversos enfoques que posibiliten a 
comprensión da agricultura –ou agriculturas– desenvolvidas polas sociedades que 
habitaron os castros. 

O castro enténdese como resultante dun proceso complexo no que se xeran accións 
que alteran a paisaxe en prol da súa subsistencia e da lexitimación das súas prácticas 
sociais. Malia ser o modelo de hábitat principal durante a Idade do Ferro, comparte 
marco temporal e espacial con outros tipos de asentamentos nos seus estadios iniciais 
e finais. Emporiso, considéranse prácticas provenientes doutros modelos de 
poboamento coexistentes no tempo. A aproximación a estas outras manifestacións 
sociais proporciona unha análise de contraste entre as formas de subsistencia 
adoptadas. Neste sentido vanse considerar os datos de sitios do Bronce Final e de 
Época Romana coetáneos cos castros en diversos momentos históricos e 
protohistóricos. A suma deste rexistro procura a definición de elementos que permitan 
corroborar as similitudes das prácticas entre distintos tipos de asentamento, como 
suxiren as especies cultivadas en poboados abertos e fortificados durante o Bronce 
Final (Tereso et al. 2016), ou na existencia dunha xestión diferencial no caso de 
modelos de poboamento esóxenos de implantación romana (Teira Brión 2010b). En 
consecuencia, o obxectivo principal é o estudo da agricultura na xénese, 
transformación e devalar da agricultura desenvolvida nas sociedades –que podemos 
denominar típicas ou clásicas– da Idade do Ferro, e os modelos coexistentes, 
observando os principios de evolución, resiliencia, adaptación e aculturación nas 
prácticas agrícolas e do consumo, alimenticio ou como materia prima, de cultivos e 
de sementes e froitos de especies silvestres. 

Ademais deste obxectivo de carácter xeral, procúrase acadar unha serie de  obxectivos 
específicos, para os cales se parte dun tratamento estatístico da información. O 
primeiro é comprender a influencia dos aspectos metodolóxicos e da preservación dos 
restos na representatividade dos taxons identificados. Outro, é mitigar e observar a 
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influencia do tamaño dos conxuntos analizados –especies infra- ou sobre-
representadas– na caracterización dos resultados carpolóxicos. Finalmente, procúrase 
a interpretación e exposición da evolución das especies cultivadas e xestionadas polas 
comunidades da Idade do Ferro, e os contextos sociais que desprenden en varios 
aspectos: 

• Determinar os cultivos existentes no marco de estudo, ampliando o conxunto 
de datos carpolóxicos dispoñibles no estudo das prácticas agrícolas, e 
integrando os datos de sitios arqueolóxicos inéditos cos publicados ata o 
momento. 

• Identificar patróns e secuencias espaciais e temporais dentro do noroeste. 
Isto permítenos unha comprensión sobre as posibles distribucións espaciais, 
cronolóxicas ou sociais das prácticas agrarias, condicionadas por factores 
culturais –eleccións de cultivos ou tabús, roles de xénero–, tipos de 
asentamento ou condicións fitoclimáticas, entre outras.  

• Establecer lecturas das actividades agrarias a través da reconstrución cadeas 
operativas involucradas. A finalidade é dotar de elementos explicativos a 
obxectos, técnicas e procesos que poden estudarse dende perspectivas 
diversas. 
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6  Marco Teórico 

As correntes teóricas – Positivismo, Procesualismo, Posprocesualismo, Marxismo – 
que protagonizaron a dialéctica da arqueoloxía no século XX, e paradigmas máis 
recentes – Arqueoloxía de Xénero, Teoría de Enredos (Entanglemen), Arqueoloxía 
Simétrica, entre outras – procuran interpretar o rexistro arqueolóxico holisticamente, 
definíndoos sobre os alicerces que supoñen a ontoloxía da súa aproximación. Os 
artefactos, como un corpo de datos arqueolóxicos, están nesgados polo que entra no 
rexistro arqueolóxico dunha sociedade viva e o que sobrevive para ser recoñecido e 
rexistrado (Hurcombe 2007b). O feito de que os materiais permitan diferentes 
posibilidades de comprensión debe ser discutido explicitamente dentro da arqueoloxía 
(Hurcombe 2007a). Como tal, a finalidade de toda aproximación teórica aplicada é 
establecer dialécticas entre estes restos materiais do pasado, empregando ferramentas 
para descifrar as relacións materiais existentes, e observar a forma en como o 
pensamento arqueolóxico se achega aos materiais.  

A biografía da teoría arqueolóxica exprésase moitas veces como a fragua de teorías 
procedentes doutras disciplinas sociais, ou como unha reacción a determinados 
postulados xa asentados. Así e todo, certas teorías e metodoloxías seguen perdurando, 
re-significándose continuamente. Moitas das ideas de fondo que podemos atribuír a 
unha corrente teórica concreta son compartidas entre varias, aínda sendo diverxentes 
ontoloxicamente. Un método simple non caracteriza unha teoría particular, de igual 
modo que teorías simples non requiren dun método particular (Meyer e Crumley 
2011). Son os distintos enfoques e énfases cun obxectivo común os que desenmarañan 
as relacións entre a materialidade e as accións sociais do pasado.  

Na actualidade existe unha interesante diversidade de correntes e enfoques que 
caracterizan a arqueoloxía (cf Hodder 2012). Delas podemos extraer certos aspectos 
que poden resultar na construción de razoamentos aplicables ao estudo 
arqueobotánico. Neste apartado procúrase a síntese de aquelas aproximacións 
teóricas que se consideran relevantes para acadar os obxectivos detrás dos 
razoamentos deste traballo. Neste senso hai unha recolla de procedementos de varias 
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propostas teóricas que xorden en momentos concretos, ás veces compartidos, outras 
modificadas e re-significadas, e tamén de achegas que xorden ex profeso, ao longo da 
biografía da construción teórica da arqueoloxía ata hoxe en día.  

A carpoloxía, como parte da arqueobotánica, procede da bioloxía e dos principios 
teóricos aportados para a reconstrución do medio. Non obstante, o seu cerne deriva 
de tecer un discurso dende a perspectiva fornecida pola arqueoloxía como disciplina 
social, e significar o papel humano na alteración e construción do seu propio medio. 
No estudo dos froitos e sementes arqueolóxicos é esencial establecer a relación entre 
conxuntos carpolóxicos, obxectos e persoas, entendidos ben como dentro dunha rede 
ou ben dentro dun sistema. A relación que conforman as comunidades coa natureza 
para a obtención de produtos, conforma unha perspectiva que comprende a 
proliferación de determinadas especies en dependencia coas prácticas humanas. A 
construción dun nicho humano proporciona unha terminoloxía ampla e diversa de 
actividades levadas a cabo polas sociedades que resultan na modificación do entorno 
que as rodea (Smith, B. D. 2014b). Entende o comportamento do ser humano non 
como unha adaptación a determinados medios senón como artífice na creación deles, 
tanto de forma deliberada como inadvertida (Smith, B. D. 2014b). Segundo conceptos 
de co-evolución biolóxica, é a creación dunha relación simbiótica onde os organismos, 
cultivos e persoas se benefician en termos de reprodución e aumento da poboación, 
ao tempo que xorden parasitos que prosperan a expensas das plantas domesticadas e 
os humanos, os domesticoides (Fuller e Stevens 2017). Os esforzos por incrementar a 
abundancia e a predictibilidade das colleitas involucra á mellora de hábitats a través 
da modificación das comunidades vexetais, ou alteracións estruturais da paisaxe para 
restrinxir a morte de animais no tempo e no espazo: por exemplo, a fabricación de 
trampas (Smith, B. D. 2014b). Os traballos de modificación, creación –cultivos, 
socalcos, canles–, tanto como os de manter/favorecer plantas ou comunidades –lume, 
arrincado de malas herbas– procuran habilitar ou optimizar os nichos creados para a 
reprodución máis controlada dos recursos vexetais, silvestres ou domésticos. Deste 
xeito, establécese un nobelo de relacións entre a agricultura e as adaptacións que 
procuran favorecer os cultivos, e controlar as malas herbas e as pragas (Fuller e 
Stevens 2017). 

A formación dun nicho agropecuario supón o establecemento de vínculos onde as 
poboacións dependen dos cultivos e do gando para a súa reprodución, ou en 
situacións como a introdución de novos cultivos, técnicas ou prácticas que garantan a 
súa subsistencia (Van Der Veen 2014). A agricultura integra unha serie de actividades, 
espazos e obxectos inseridos nunha sociedade determinada. Cada un destes elementos 
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son codificados, reproducidos, transmitidos, cuestionados ou sancionados 
socialmente, polo que actividades, espazos e obxectos emanan dun contexto ou 
ensamblaxe (sensu De Landa 2006) de relacións.  

O hábito é un elemento importante na definición de pautas para o estudo 
arqueolóxico. Tamén no referido á produción de alimentos. As persoas, cando menos 
parcialmente, defínense a si mesmas a través das plantas que usan e as preparacións 
que consumen como parte da formación da súa identidade –como outros elementos 
como o xénero, a clase social, etc.– e, incluso, maniféstanse deliberadamente a través 
da comida, os contextos e recipientes (Morell-Hart 2014). As prácticas rutineiras son 
ordenadas por normas percibidas socialmente e a eliminación dos residuos destas 
actividades é, polo tanto, estruturada social e culturalmente (Van Der Veen 2007). 
Isto significa que a análise e comprensión dos procesos de formación poden traer á 
luz cambios en tales prácticas de rutina e, consecuentemente, cambios na forma en 
que as relacións sociais foron negociadas e reproducidas (Van Der Veen 2007). Non 
todas as prácticas alimenticias teñen explicacións ecolóxicas ou produtivas, os tabús, 
por exemplo, obedecen a funcións sociais, como axudar a considerarse distintiva unha 
comunidade (Harris, M. 2006:48). Distinguir entre prácticas domésticas e prácticas 
rituais é moitas veces unha tarefa complexa ou insondable pola propia clasificación 
que se ofrece entre ambas esferas. Na opinión de R. Bradley (2003) a posición habitual 
entre ritual e o cotiá ten pouca aplicación no estudo da Protohistoria en Europa, ao 
partir de unha concepción ríxida do ritual que podería entenderse mellor en termos 
de ritualización, como un proceso que afecta aos compoñentes da vida doméstica. Desta 
maneira se a vida doméstica fora ritualizada podería significar que algúns dos 
depósitos –ou contextos– terían sido modificados a través de prácticas sociais onde, 
quizás, o ritual si foi un dos procesos de formación que deu á materia prima a 
coherencia que posibilita interpretala (Bradley 2003). Incluso, o ciclo agrícola pode 
entenderse como unha metáfora que conceptualiza a vida das sociedades aplicable 
aos obxectos, ás ideas e a outros aspectos sociais como, por exemplo, a morte (cf 
Williams 2003).  

 Presupostos teóricos 

 Teoría de sistemas e agricultura 

A aplicación da teoría de sistemas, se ben ten sido criticada polas correntes que xorden 
da postmodernidade a finais do século XX, resulta necesaria ao establecer varias 
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escalas de clasificación dos obxectos que permiten estudar estruturalmente o rexistro 
arqueolóxico, en contra da fragmentación ás que, en ocasións, se ven reducidas as 
relacións na explicación da arqueoloxía posprocesual. Procura dar resposta á 
diversidade de estratexias de subsistencia, aos procesos de domesticación e plantas 
asociadas, determinar áreas de actividade e establecer implicacións ecolóxicas 
(Morell-Hart 2014). Outros modelos, máis ou menos estáticos, céntranse na 
estimación de información nutricional que emerxe do contacto entre as poboacións 
humanas e o medio, ou na traxectoria establecida entre os recursos vexetais e o seu 
control (Morell-Hart 2014). Parte destes enfoques xa se encontraban entre os 
obxectivos da ecoloxía cultural, que deu entrada a unha preocupación polo estudo de 
plantas e animais, e enfocada ao estudo en como os seres humanos se adaptaron a 
diversos medios naturais (cf Clark 1952). Unha área de investigación crecente dentro 
da arqueoloxía actual é o aspecto material do corpo: tanto do impacto primeiro que 
é o valor nutricional, das condicionantes sociais ao acceso de alimentos e da inxestión 
de substancias aditivas e psicoactivas que alteran as propiedades da mente (Van Der 
Veen 2014). 

A teoría de sistemas concibe aos propios obxectos como redes de relacións inmersas 
en redes de relacións maiores (García Gómez 2009). Partindo do concepto de sistema 
procura establecer regras de valor xeral dentro dos procesos que afectan ás diversas 
escalas da realidade, baixo principios da bioloxía molecular. Toma coma exemplo a 
estrutura do organismo vivo, o cal se comprende como o historial dos seus cambios 
estruturais pasados (Capra 1998). En consecuencia os elementos parte dun sistema 
non poden concibirse como fosilizados, inmutables, senón que son entidades 
relacionais suxeitas a cambios dentro do sistema.  

O pensamento sistémico desenvólvese a partir da necesidade de establecer conceptos 
aplicables aos procesos de formación do rexistro arqueolóxico, e comprender que leis 
operan sobre os sistemas culturais. A idea do rexistro arqueolóxico como un sistema 
relacional comeza a desenvolverse a partir da arqueoloxía procesual e o 
estruturalismo. No seu propósito máis xeral, procuran a busca de isomorfismos que 
posibiliten describir as actividades a distintos niveis, de maneira acordada, e achegarse 
de xeito analítico á abstracción do obxecto para un discurso en base a procesos. A 
cultura concíbese como un sistema de comportamento integrado por subsistemas 
autorregulados e interrelacionados que obteñen e procesan materiais, enerxías e 
información, e onde unha das variables está sempre dentro de valores explicables 
(Miller 1965; Schiffer 1972).  
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O contexto sistémico aplicado á cultura material pode ser amplamente dividido en 
cinco procesos: obtención, manufactura, uso, mantemento, descarte e, ademais, 
considera algúns problemas como a almacenaxe e o transporte (Miller 1965; Schiffer 
1972). O estudo dos procesos de formación, probablemente unha das compoñentes 
máis amplamente espalladas da Arqueoloxía do Comportamento, baséase na premisa 
que o comportamento forma o rexistro mediante a fabricación, uso e eliminación dos 
obxectos materiais (Nielsen 1995). Unha cadea de comportamento non se refire 
soamente aos procesos de manufactura, implica ademais a atención das interaccións, 
mantemento, descarte e outros procesos posteriores á manufactura (Skibo e Schiffer 
2008). Segundo O.P. Gosselain (2011) para abordar a lóxica social que agroma tras 
das eleccións técnicas, os datos recollidos a través das cadeas operativas deben 
compararse en tres niveis: 1) os elementos constituíntes dunha técnica dada, 2) o 
conxunto de técnicas desenvolvidas por unha sociedade dada cuxa interrelación 
constitúe un “sistema técnico”; e 3) as relacións entre un sistema técnico e outros 
elementos da organización social. Autores como P. Bourdieu teñen teorizado sobre a 
significación da práctica. Concibir como esta se produce é importante para considerar 
como se reproducen as regras do sistema sobre os obxectos. Así segundo P. Bourdieu, 
a práctica constitúe a súa propia finalidade, de maneira que o hábito aliméntase de 
experiencias pasadas que actúan tanto no presente, modelando a percepción e a 
práctica de forma continua, onde todos os integrantes dun mesmo sistema social, 
produto dunha mesma historia colectiva están suxeitos aos mesmos límites e 
disposicións (Moragón Martínez 2013:19-20). 

Os datos arqueobotánicos son empregados tamén noutras disciplinas e con outros 
enfoques procurando dar visibilidade a temáticas máis ecolóxicas, sen esquecer o 
papel do ser humano nos procesos de cambio no medio. Por exemplo, a Ecoloxía 
Histórica é un conxunto de conceptos que ofrece unha perspectiva holística e práctica 
para o estudo do cambio ambiental, tamén aplicable á escala de “paisaxe” onde a 
actividade humana e os sistemas biofísicos actúan nos rexistros arqueolóxicos, 
históricos e etnográficos (Meyer e Crumley 2011). Baséase na suposición de que é 
posible construír unha narrativa válida da evidencia de transformación da paisaxe 
como resultado da interacción continua entre actividades humanas e condicións 
ambientais (Meyer e Crumley 2011). O balance entre concepto-método-teoría 
dimensiónase como unha rede interdependente de relacións, onde a Ecoloxía 
Histórica é unha caixa de ferramentas conceptual dentro desas redes (Meyer e 
Crumley 2011). O uso de conceptos como resiliencia, emerxencia, risco, 
vulnerabilidade, cambio e causación, agency, entre outros, son empregados no estudo 
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de sistemas complexos, entendidos como sistemas en desequilibro, non predicibles, 
dende o punto de vista da evolución da ecoloxía (cf Meyer e Crumley 2011). 

 Conxuntos e redes relacionais 

O posprocesualismo non se caracteriza por ser unha corrente de pensamento 
uniforme, resulta un termo que reúne a un colectivo heteroxéneo de aproximacións 
teóricas. Abranguen en común unha crítica ao que se entendeu como unha 
modernidade en crise, formulando unha alternativa –a postmodernidade– que segue 
obxectivos do pensamento estruturalista e post-estruturalista, que converxen nunha 
multiplicidade carente moitas veces de principios de sistematicidade (cf Criado Boado 
2012). A bagaxe teórica das correntes posprocesuais teñen en común o seren 
entendidas como ensamblaxes de relacións portantes en si mesmas de significados que 
posibilitan vías de entendemento co rexistro arqueolóxico e de como podemos 
percibir os contextos e significados. Sen esquecer o principio de subxectividade (cf 
Hernando Gonzalo 2007) que establece que o coñecemento está mediatizado pola 
práctica e o enfoque dado, e de igual xeito, polas ferramentas teóricas ou 
procedementais que empregamos. Parte dos enfoques arqueobotánicos xa asumidos 
polo procesualismo solápanse co posprocesualismo ao estar ambos construídos dende 
as mesmas partes: os datos botánicos e interese na sociedade (Morell-Hart 2014). 
Mais, a distinta atención ao aspecto social dos obxectos fai que o foco se desprace. As 
perspectivas posprocesuais oriéntanse a temas como a construción do comestible e 
non-comestible, ingredientes e cociña, política e poder, identidades, estética, 
realización, significados e semiótica (Morell-Hart 2014).  

A agricultura constrúese socialmente de maneira simultánea, non supón unha 
separación de elementos senón que participa activa e pasivamente dentro dun marco 
de relación social. Obxectos, estruturas e técnicas son tanto o medio como o resultado 
da acción humana. En certo modo, é unha construción que engloba á produción de 
alimentos vexetais e, como tal, a definición dos seus límites e relacións. O concepto 
de Conxunto –assemblage– empregado no Novo Materialismo proporciona unha 
noción teórica interesante para comprender como a dimensión material e social 
forman parte dunha mesma realidade. Cada entidade é unha ensamblaxe en si 
mesma, independentemente do seu tamaño, que sempre se ensambla dende outras 
entidades e así, sen concibirse como un todo sen fisuras, e sen ser un agregado que 
non é máis que a suma das súas partes (De Landa 2006). Unha ensamblaxe é, en 
definitiva, “unha multiplicidade composta por moitos termos heteroxéneos e que establece conexións, 
relacións entre eles, a través de idades, sexos e reinos – naturezas distintas. Así, a única unidade da 
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ensamblaxe é a dun co-funcionamento: é unha simbiose, unha “empatía”. Nunca son filiais 
importantes, senón alianzas, aliaxes; estas non son sucesións, liñas de descenso, pero si contaxios, 
epidemias, o vento” (De Landa 2016:1). A noción de Ensamblaxe ou Conxunto é 
aplicable ao estudo do rexistro ao ser un termo moi espallado na arqueoloxía (cf 
Harris, O. J. T. 2014), e en particular ao estudo dos conxuntos arqueobotánicos (cf 
Fuller et al. 2014; Lamotta e Schiffer 1999). Incluso, as comunidades poden ser 
descritas como Conxuntos en fluxo continuo (Harris, O. J. T. 2014). 

A Teoría do Enredo –Entanglement Theory–, outra das correntes en torno ao novo 
materialismo, versa sobre como os obxectos congregan ás persoas (Hodder 2011b). 
Esta relación parte dunha dependencia mutua entre persoas e cousas, dependencia 
que pode ser laxa ou de absoluta, onde o significado das cousas non é estático e 
depende do contexto social, sendo a noción de enredo descrita desde un materialismo 
embebido no social, e dende as entidades máis pequenas (cf Hodder 2011b). Ten 
paralelismos coa teoría dos sistemas ou o cambio dialéctico, pero difire da primeira 
por ser menos estrutural (Hodder 2011b). O enredo –entanglement– definido aquí é 
desordenado e altamente continxente e, en lugar de ser definido coma un todo, busca 
relacións dialécticas entre as súas partes (Hodder 2011b). Aplicado ás relacións 
bidireccionais de dobre sentido, pode aplicarse tamén ao estudo das plantas (Hodder 
2011a; Van Der Veen 2014). Estas relacións poden perseguir trazos que, ben 
evolucionan ou persisten, sendo importantes tanto a selección natural –como 
compoñente biolóxica– como do rol de transmisión cultural –por vía da aprendizaxe– 
(Hodder 2011a). Este último enfoque derivado da bioloxía, describe a transformación 
dos enredos humanos/obxectos de maneira menos reducida e descritiva, cunha 
mellor aceptación do cambio a longo prazo (Hodder 2011a). 

 Simetría entre sistemas e redes 

A denominada arqueoloxía simétrica non reclama unha ruptura de paradigma coas 
correntes previas senón un novo papel da relación que establecemos entre persoas e 
materiais. As divisións entre suxeitos, obxectos e incluso procesos, son creacións 
propias, que non deberan producirse ao separar ou opoñer a persoa do mundo 
material (Witmore 2007). Neste senso, os procesos cognitivos e metodolóxicos da 
arqueoloxía son fundamentais para determinar como entendemos o pasado. Ao tratar 
simetricamente persoas e cousas, a arqueoloxía simétrica postula unha reflexión sobre 
a variable da “subxectividade” introducida pola arqueoloxía posprocesual como 
resposta crítica á teoría procesual (Hernando Gonzalo 2007). A arqueoloxía procesual 
puña o foco como método de explicación da relación entre Natureza/Cultura a través 
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das verdades ou limitacións da Natureza mentres, que como crítica a esta, a 
arqueoloxía posprocesual ve na relación entre as Persoas/Cultura a mediación desa 
explicación, valorando aos obxectos como portadores de significados (Webmoor 
2007). Non só é a ruta dialéctica establecida a través da significación e da sociedade 
onde emerxe e se comprenden os procesos e a materialidade, esta relación tamén é 
bidireccional ao entender as accións sociais a través dos conxuntos materiais. E, sobre 
todo, condicional ao noso contexto e experiencia como investigadores. Unha 
descrición do pasado non é unha medida de concordancia entre o modo no que as 
cousas foron e a nosa descrición arqueolóxica, como un achado persoal e social 
(Shanks 2007). Resulta importante para comprender como a construción depende de 
como “escavamos” a reflexión de M Edgeworth: “A práctica arqueolóxica móvese a un terreo 
desigual, dividido entre as fronteiras materiais e as divisións: entre artefacto e non artefacto, natureza 
e cultura. A existencia de límites materiais entre depósitos antropoxénicos e capas xeolóxicas –a 
chamada superficie do natural que é un marcador estratigráfico tan importante para os arqueólogos 
(Harris, E. C. 1989)– defende a teoría social contemporánea, que afirma que a oposición da 
natureza e a cultura é principalmente unha construción intelectual. Isto é típico do carácter teimoso e 
resistente dos materiais arqueolóxicos, que non poden ser forzados a encaixar facilmente nun universo” 
(Edgeworth 2014). As entidades individuais son primarias, pero as trazas distintivas 
detrás da fabricación das cousas non os determinan, nin o seu pasado os somete a 
como son comprendidos en cada momento (Witmore 2014a).  

Existe unha continuidade entre os procesos de fabricación no pasado, co proceso 
arqueolóxico de traballar sobre os restos do pasado, que son tratados como un recurso 
na súa reprodución creativa coa mediación das ferramentas que se empregan para 
construír a produción deste pasado (Shanks 2007). Así, os obxectos son participantes, 
como entidades creativas involucradas na co-produción do pasado (Witmore 2014a). 
Igual que o poden ser as narrativas ou a aprendizaxe social. Non obstante,  nalgúns 
postulados critican o excesivo peso das cousas no novo materialismo, incluso da 
relación entre materiais, en detrimento dos suxeitos para construír o mundo (cf 
Lazzari 2014). Metaforicamente, a simetría –como teoría– non busca definir un 
mobiliario básico do mundo evocando unha metáfora común, senón debe entenderse 
como un principio orientador de como detectar as características relevantes (Witmore 
2014b).  
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 Ferramentas procedementais 

Para acadar os obxectivos deste traballo empréganse un conxunto de procedementos 
que procuran a clasificación das entidades de análise co obxecto da súa interpretación. 
Son varias as ferramentas utilizadas. A recorrencia escalar permite o estudo dende 
entidades singulares ata entidades complexas a través da gradación dos obxectos e das 
estruturas arqueolóxicas. O uso da chaîne opératoire observa a reconstrución dos 
produtos e xestos técnicos, ou dos procesos de produción. Finalmente, a tipoloxía é 
unha ferramenta que posibilita a clasificación das evidencias arqueolóxicas. 
Empregada no estudo dos materiais, tanto na identificación arqueobotánica como na 
identificación de obxectos, facilita a clasificación das súas características e a análise da 
información resultante a través do uso de bases de datos.  

 Recorrencia escalar 

Unha das formas de reconstrución arqueolóxica empregadas, cunha base teórica 
fundamentada na teoría dos sistemas complexos, é a localización de cada evidencia 
dentro dunha gradación de escalas. A forma en que os datos se amosan poden 
percibirse en función de sistemas emerxentes en tanto que a cristalización de 
xeometrías sociais en permanente definición son produto dunha interacción múltiple 
entre individuos a nivel material e no mundo das ideas (García Gómez 2009). As 
propiedades esenciais dun sistema son propiedades do todo que ningunha das partes 
posúe por separado, emerxentes das interaccións e relacións entre as partes (García 
Gómez 2009). Neste senso a proposta de recorrencia escalar desenvolvida en I. García 
Gómez (2009), sérvenos de base para o estudo de obxectos, técnicas e estruturas 
asociados ao estudo da agricultura. As escalas non se corresponden con divisións 
existentes nas comunidades en estudo, deben entenderse como un artificio para a 
análise de entidades arqueolóxicas (García Gómez 2009): 

• Materiais. A definición e distribución de obxectos posibilita entender os ciclos 
produtivos. Cada ferramenta ou obxecto narra un ciclo onde se engloba o 
proceso de obtención, as condicionantes sociais e as propiedades polas que 
ese obxecto é utilizado. Por exemplo, a obtención de granito para a 
fabricación de muíños a varios quilómetros de distancia, respecto doutras 
rochas dispoñibles que forman parte do material de partida sobre as que se 
asentan algúns castros, sinala diferenzas na produción relacionados co 
material (cf Teira Brión e Amado Rodríguez 2014). 
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• A técnica. Os requirimentos do resultado material de cada acción responden 
ás técnicas adquiridas que poden ser entidades cun reflexo social. Por 
exemplo, a fabricación dos muíños rotatorios depende dun coñecemento e 
capacidade de fabricación distinto ao esixible na elaboración de muíños de 
vaivén (Teira Brión e Amado Rodríguez 2014). 

• Articulación de estruturas simples. Entendidas como construcións elementais que 
supoñen un espazo delimitado e, en certo, grado permeable. Un exemplo 
poden ser as estruturas de almacenaxe en barro, trama e tarima de madeira 
recoñecidas en varios castros (p. ex. Rey Castiñeira et al. 2011; Tereso et al. 
2013b). Malia formar grupos, estas estruturas presentan unha disposición 
definible dentro dos asentamentos  que poden ser entendidas e estudadas de 
maneira individualizada. Tamén poden considerarse estruturas simples 
aquelas áreas de actividade que son parte de espazos máis complexos e que, 
por si mesmas, son percibidas cunha función particular. 

• Articulación de estruturas complexas. Comprende a adición de varias estruturas 
simples que supoñen unha concatenación de espazos e constitúen un grupo 
de análise. O estudo espacial desenvolto na reconstrución de unidades 
domésticas de El Castrelín (cf Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998), 
pode servir de referencia para establecer o que se entende como estruturas 
complexas. Cada unidade doméstica engloba unha serie de construcións –
ou estruturas simples– cunha función definida, cercadas por un muro que, á 
súa vez, cumpre unha función delimitadora e aglutina as funcións de cada 
unha das estruturas como parte dun todo.  

• A comunidade como forma acumulativa. O carácter emerxente percíbese a través 
de sendas –camiños–, bordes –murallas–, barrios –aglomerados–, nodos –
prazas, cemiterios–, marcos ou referencias físicas (García Gómez 2009). En 
resumo, todas as estruturas entendidas dentro da comunidade e que a 
definen estrutural e socialmente. 

• Territorio. Os asentamentos non son entidades illadas ou alleas, polo que se 
comprenden tamén dentro dun espazo físico, ou nun marco de relacións –
por exemplo comerciais– que transcenden o territorio inmediato. O 
territorio abrangue o ámbito onde a comunidade adquire os seus elementos 
para a subsistencia, non só materias primas, alimentos e produtos 
manufacturados, tamén as formas de organización, sistemas de crenzas 
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(García Gómez 2009), e as formas de relación social entre comunidades –
pactos, tratados, guerras, matrimonio. 

 Procesos de produción e chaîne opératoire 

Nas diversas correntes teóricas obsérvanse propostas de reconstrución a través de 
procesos e cadeas de produción. Resultan ser unha ferramenta interesante como 
marcos conceptuais para a interpretación do rexistro, aínda que, moitas veces, parten 
de aproximacións holísticas distintas, converxen na clasificación de procesos, tanto 
cognitivos como técnicos, que desenvolven unha definición en torno á idea do obxecto 
en si, a fabricación, o uso e o descarte.  

A relación da agricultura cos grupos sociais emana dunha aprendizaxe significativa 
das actividades participantes. Esta aprendizaxe refórzase mediante as denominadas 
teorías implícitas. Definidas por D. Jodelet (1986), as teorías implícitas enténdense 
coma unha forma de coñecemento específico que orienta a comunicación e a 
comprensión do medio social, material e ideal. Reprodúcense a través de 
coñecementos aprendidos a diversas escalas –de comunidade, de grupos reducidos, 
de familia, experiencia persoal…– que manifestan o modo de ser social do que son 
parte activa de xeito consciente ou inconsciente. Obxectos, produtos e accións son 
identitarios per se, recoñecibles nun lugar e nun tempo concretos. Un exemplo disto 
poderían ser os papeis diferenciais outorgados en función do xénero, e as premisas 
polas cales se razoan estes roles, sancionadas e ratificadas polo sistema cultural. 
Igualmente, a paisaxe é consecuencia dunha serie de accións que están determinadas 
pola forma de ser e de estar no mundo das sociedades que ocupan un territorio. A 
intensidade e ritmo destas accións van ligadas á necesidade de explotar os recursos e 
á tecnoloxía empregada. Se ben a agricultura trouxo consigo unha división entre o 
espazo cultivado e o inculto, non por iso as áreas incultas son percibidas de forma 
illada, senón que a relación entre ambos é simbiótica, e a xestión dos cultivos non se 
entendería sen o forestal. Ambos son paisaxe social.  

6.2.2.1 Procesos de produción 

A dificultade de inferir datos socioeconómicos sobre os obxectos arqueolóxicos ten na 
nomeada problemática de representación das aproximacións marxistas un elemento 
de debate interesante. Os procesos de traballo entrañan na arqueoloxía marxista un 
dos seus eixos da estrutura metodolóxica a través de categorías. A definición de 
categorías –obxectos de traballo, forza de traballo, medios de produción ou produtos– 
enténdense dinámicas, activas, non definidas a partir dunha estrutura formal e 
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definitiva (Lull 2005). Este esquema signifícase no marco de explicación dos 
fenómenos socioeconómicos do pasado. Fronte as perspectivas de estudo positivistas, 
mecanicistas, dos obxectos arqueolóxicos, as correntes marxistas procuran abarcar 
unha lectura social en múltiples dimensións (Lull 2005). As reflexións baseadas  nos 
obxectos como centro da discusión formas materiais –muíños, cerámica, ferramentas, 
etc.– vense limitadas a un aspecto singular da cultura material, a transmisión da 
cultura material, e refírense acotío ás características visibles dos artefactos (Lemonnier 
1986). Pola contra, outras aproximacións teóricas pretenden rebelarse contra da 
concepción unidimensional dos obxectos arqueolóxicos onde os restos arqueolóxicos 
non deben ser tomados como realidades arqueolóxicas, senón como simples 
indicadores desta, sendo resultado dun suceso mediatizado e produto de construtos 
sociais (Lull 1988). En consecuencia, as aproximacións ao estudo dos restos materiais 
deben baleirarse ou encherse de contidos (Lull 2005), e intentar representar o marco 
conceptual que procurou a súa produción (Lull 1988). Así, as categorías marxistas 
intentan amosar os momentos e lugar da produción sen unha idea fixada previamente, 
como categorías dinámicas que son (Lull 2005).  

Os procesos de produción son aplicables á produción de alimentos, onde poden 
establecerse tres estadios: produción, distribución e consumo (Mora González 2010); 
aos que se unen outras unidades menores, como os lugares e áreas de actividade, que 
constitúen o primeiro paso para análise do produto ao delimitar o seu valor de uso e 
de cambio se a estrutura económica o permite (Ruiz Rodríguez et al. 1986). A práctica 
das relacións de produción implica a deposición dunha serie de elementos –medios de 
traballo, obxectos, produtos e desfeitos– cuxa presenza na escavación posibilita 
reconstruír o proceso en sentido inverso, e especificar espazos de produción e o gasto 
de enerxía, que non se limita a actividades de reposición enerxética senón que se 
amplía a niveis de reprodución social (Ruiz Rodríguez et al. 1986). Segundo A. Ruiz 
Rodríguez (1986), a representación espacial destes procesos debe facerse nunha 
gradación ampla articuladas segundo áreas de produción, áreas de consumo e áreas 
de intercambio, que define o marco das relacións técnicas de produción. Na 
arqueobotánica, o materialismo histórico establece unha relación dialéctica entre 
sociedade e medio, onde o material pode cumprir roles diversos segundo transforma 
ou é transformado, establecidos en categorías: recurso, instrumento de traballo, 
materia bruta, materia prima, obxecto de traballo, materia auxiliar, produto, residuo 
(Zurro 2006). 

Certos traballos sinalan a necesidade dunha renovación metodolóxica para solucionar 
os problemas de representación e dotar de rendabilidade aos datos que se obteñen a 
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partir dos elementos vexetais do rexistro arqueolóxico (Zurro 2006). Esta renovación 
debera vir sobre metodoloxías que dean resposta a problemáticas específicas, e 
integradas dentro da investigación arqueolóxica. Así, son varias as propostas onde se 
aplican metodoloxías de recollida e análise baseadas na aplicación de métodos 
etnoarqueolóxicos (Hillman 1981; Harvey e Fuller 2005; Berihuete-Azorín 2016: 
entre outras) ou sobre a base de aproximacións teóricas (Zurro 2006).  

As aproximacións marxistas causan certas reticencias en autores de outras correntes 
teóricas, ao considerar que dificilmente podemos achegarnos aos obxectos a través da 
súa estrutura ontolóxica. Isto é motivado polo feito de que o marxismo reduce os 
obxectos a unha característica estrutural confinada dentro de medios de produción en 
formas sociais totalizadas (Olsen 2010), cando os obxectos usados nesas estratexias 
están nun cambio permanente e non son tan estables como aparentan ser, de igual 
maneira que as súas escalas temporais non son predicibles (Hodder 2011a).  

6.2.2.2 Cadeas operativas  

A chaîne opératoire é unha ferramenta analítica empregada na interpretación do rexistro 
arqueolóxico e dos procesos cognitivos que o xeran a través da formulación de 
secuencias. Para iso, estuda as redes de dependencia entre seres humanos e obxectos. 
O que se compara, así como a maneira en como é interpretado, depende en grande 
medida da corrente teórica: marxismo, estruturalismo… (Gosselain 2011). A 
expresión de cadea operativa –chaîne opératoire–, xorde a mediados so século XX na 
tradición sociolóxica e antropolóxica francesa conceptualizada por A. Leroi-Gourhan 
dende un achegamento estruturalista. Os traballos previos de Marcel Mauss son un 
antecedente á esta idea (Djindjian 2013). Así, M. Mauss, establece que a técnica debe 
ser un acto tradicional e eficiente, tradicional en tanto que transmitido –
fundamentalmente de maneira oral –, e realizado de forma mecánica pola persoa que 
a realiza (Mauss 1968). Esta idea de técnica e transmisión cultural cristaliza en A. 
Leroi-Gourhan. Segundo este autor, as prácticas nacidas do ambiente colectivo, teñen 
intensidades moi diferentes en función de tratarse de prácticas elementais ou cotiás 
(Leroi-Gourhan 1964). As prácticas elementais constitúen o programa vital do 
individuo, organizadas en cadeas de xestos estereotipados e aprendidos (Leroi-
Gourhan 1964). As cadeas operativas maquinais son o fundamento do 
comportamento individual, cuxa constitución depende proporcionalmente da 
experiencia e do acondicionamento do “ensaio e erro” (Leroi-Gourhan 1964). A 
técnica é, ao tempo, xesto e ferramenta, organizada en cadea a través dunha auténtica 
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síntese real, que dá á secuencia operativa a súa estabilidade e flexibilidade (Leroi-
Gourhan 1964). 

A popularización do concepto de cadea operativa na bibliografía anglosaxoa levou á 
súa re-significación tardía. Segundo C. Karlin e M Mulien (1994), nunha actividade 
técnica a cadea operativa colle a forma dun conxunto ordenado de accións, xestos, 
instrumentos ou incluso axentes que conducen á transformación dun determinado 
material cara a fabricación dun produto, a través de pasos maiores que son máis ou 
menos predicibles. Nesta definición son dúas as achegas relevantes, unha a do ser 
humano –o axente– que determina a cadea operativa e, en segundo lugar, a da 
conciencia dun proxecto predicible que nos leva ao tema clave do coñecemento 
tecnolóxico (Martinón-Torres 2002). 

Esta ferramenta analítica pretende describir e comprender todas as transformacións 
culturais que unha materia prima específica tivo que atravesar, segmentando 
cronoloxicamente as accións e procesos mentais necesarios na fabricación dun 
artefacto e no seu mantemento dentro do sistema técnico dun grupo determinado 
(Sellet 1993). As eleccións técnicas están tecidas no marco dun tapiz social, económico 
e ideolóxico que é, en moitos casos, único nun lugar e período temporal particular 
(Skibo e Schiffer 2008). A súa aplicación tense empregado en diversos eidos 
antropolóxicos, arqueolóxicos e na arqueobotánica (cf Hillman 1981; Lemonnier 
1986; Gosselain 2011; Martín Seijo 2013). Continúa ser unha poderosa ferramenta 
analítica porque impón a sistematización na recompilación de datos, así como o 
recoñecemento dunha variedade de elementos –localización, actores, xestos, 
ferramentas, materias primas, duración, organización, vocabulario, rituais, tabús…– 
que se reúnen invariablemente na conduta das actividades técnicas, impoñendo unha 
exploración máis sistemática e exhaustiva da natureza das relacións entre os seus 
elementos constitutivos (Gosselain 2011). 

A técnica dentro dun sistema amósase en tres estadios (Lemonnier 1986): 1) cada 
técnica é o lugar de múltiples interaccións e axustes entre os seus elementos, sen a 
acción animada e sen o seu coñecemento, a ferramenta non é nada; 2) a acción estase 
constantemente adaptando á ferramenta, o “saber como”, o coñecemento técnico é a 
suma das ferramentas dispoñibles, accións e materiais; 3) finalmente, as 
representacións culturais por un grupo dado aglutinan aínda máis o seu carácter 
sistémico deixando pegadas nas súas representacións culturais. En consecuencia, a 
definición de sistemas técnicos en relación coa acción humana está dispoñible en tres 
tipos de fenómenos para a súa análise: 1) o dos obxectos en curso, que son os medios 
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de acción na materia sen prexuízo da súa orixe natural ou artificial; 2) os procesos, 
que se descompoñen en secuencias de operación e agrupación de secuencias xesto; e 
3) do coñecemento finalmente expresable ou non polos actores (Lemonnier 2010). As 
secuencias para acadar un produto poden derivarse cara outros, ou cada paso da 
cadea pode ser opaco para os seguintes. O produtor pode non ter consciencia dunha 
cadea operativa, se realiza unha parte da produción e outras fases se realizan nun 
lugar diferente, e descoñecer, polo tanto, todas as partes de transformación ata acadar 
un produto final (Mannoni e Giannichedda 2003). Incluso, poden satisfacerse ciclos 
accesorios, a reciclaxe dos materiais, e acadar a unha estrutura ramificada, pois un 
ciclo non é só as accións para obter un resultado concreto, senón que tamén son 
variables de posibilidade.  

 
Figura 4 Efectos do procesado do cereais na composición dos conxuntos arqueobotánicos a 
través da cadea operativa. Por orde: 1) malla, 2) rastrelado, 3) aireado, 4) peneirado groso, 5) 
primeiro cribado fino, 6) pisado, 7) segundo aventado, 8) segundo cribado fino, 9) escribado ou 
clasificación (Fuller et al. 2014). 

A definición de cadeas operativas na arqueobotánica (cf Hillman 1981; Harvey e 
Fuller 2005), permite resolver parte das problemáticas de representación, e encadrar 
obxectos e accións dentro de secuencias técnicas. Potencialmente, cada cultivo adopta 
técnicas de cultivo e procesado que poden coincidir, diverxer ou variar nos seus 
elementos ou pasos tanto xeográfica como temporalmente. Non obstante, para a 
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obtención dun ou doutro produto, cada cultivo pasa por unha serie de accións 
concatenadas e recoñecibles que permiten representarse. Estas secuencias, observadas 
fundamentalmente a través da etnografía, foron o xerme das cadeas operativas para 
a reconstrución de modelos comparativos cos que estudar a materialidade 
arqueolóxica (Hillman 1981).  

Os procesos da cadea técnica operativa son unha ferramenta poderosa na 
interpretación dos conxuntos arqueobotánicos, espallándose pola disciplina 
carpolóxica. A cadea operativa dos cereais –labranza, sementeira, arrincado de malas 
herbas, colleita, trilla, pisado, aventado, peneirado, e etapas posteriores de 
procesamento– (Hillman 1981), foi amplamente reflexada por ser, relativamente, 
complexa e estandarizada. Pola contra, os procesos noutros cultivos ou sobre as 
plantas colleitadas non gozan do mesmo predicamento, malia ser susceptibles de 
identificarse os elementos que as definen. Así, as plantas non cultivadas pasan por 
unha secuencia de consumo que tamén precisa de ser categorizada: extracción, 
procesado, almacenaxe, procesado final e consumo; explicitando os pasos da 
secuencia cubertos, as técnicas e procesos (Berihuete-Azorín 2016). 

 A tipoloxía como medio 

A tipoloxía tivo un grande percorrido na disciplina arqueolóxica, pero tamén hoxe en 
día conta con validez como ferramenta procedemental. A clasificación de base 
tipolóxica é un dos criterios fundamentais da clasificación arqueobotánica. A 
taxonomía, como ciencia da clasificación na nomenclatura botánica, utiliza criterios 
morfolóxicos na determinación de especies. Por exemplo, a clasificación de taxons a 
partir de elementos tipificables como stubby grains (Jacomet 2006), que designa aqueles 
grans máis redondeados que os “clásicos” do tipo Triticum aestivum/durum/turgidum. Ou 
a identificación dunha variedade de trigo a través da determinación dun tipo de gluma 
–new glume wheat– (Jones et al. 2000; Kohler-Schneider 2003) cunha correspondencia 
aínda por definir coa especie. Ambos son exemplos dunha clasificación taxonómica 
empregada na nomenclatura arqueobotánica. 

A arqueoloxía emprega tipoloxías rutineiramente, agrupando os materiais en 
diferentes clases de cousas baseándose nas súas funcións percibidas ou materiais; 
dentro destas clases son separadas nunha combinación de caracterizacións 
morfolóxicas e funcionais; e finalmente, son identificados tipos a través das 
características morfolóxicas e distintos grados de semellanza/diferenza entre eles 
(Sørensen 2015). Se ben hai dúas dimensións fundamentais, o concepto de tempo e 
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cambio, as tipoloxías son utilizadas nas diferentes correntes teóricas de diferentes 
formas (Sørensen 2015). Deberan ser entendidas como un medio para impoñer orde 
nun material, pero no momento en que esta orde non ten conexión con que obxectos 
son –a súa historia de produción e en que se usaron– entón a clasificación resultante 
carecerá de interese (Sørensen 2015). Por isto, a tipoloxía é unha parte esencial no 
exame analítico. O emprego de bases de datos require da clasificación de cada entrada 
de información e da descrición dunha serie de trazos característicos dentro do 
contexto que aporta o rexistro arqueolóxico. Para este cometido é preciso definir 
categorías de datos e establecer clasificacións para determinar aqueles aspectos que 
van ser analizados. A súa utilización é necesaria para a definición de atributos da 
materialidade arqueolóxica, e unha das bases para levar a termo procedementos 
analíticos sobre esta. 
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7  Metodoloxía 

As metodoloxías de estudo proveñen da arqueoloxía como disciplina científica. O 
rexistro arqueolóxico apórtanos, en primeiro lugar, a evidencia de prácticas sociais 
que teñen un co-relato material perdurable e, segundo, unha evidencia socialmente 
construída, pois a acción social condiciona o que se reflexa materialmente e o que non 
(Parcero Oubiña et al. 2007). A contextualización dos materiais permite fixar obxectos 
e estruturas nas circunstancias que os rodean nas prácticas, costumes, simbolismos, 
etc.; en definitiva, en formas de estar no mundo en constante mutación. Os obxectos 
xogan un papel importante na formación de identidades (White e Beaudry 2009), 
transcendendo esta dimensión material ao dotarse de significados sociais ou cargas 
simbólicas. As características físicas que poidan conservarse dun obxecto, e a 
intencionalidade de que o resultado dunha acción poida transcender temporalmente, 
significará unha maior probabilidade de preservación no rexistro, mais tamén unha 
sobrerrepresentación respecto do conxunto de accións que tiveron lugar no pasado. 

Dada a natureza fragmentaria do rexistro material, a arqueoloxía expandiu a caixa 
de ferramentas intelectual e metodolóxica, superando os seus límites e involucrándose 
noutras disciplinas para extraer datos que fornezan maneiras de entender o pasado 
(Ion 2017). A arqueobotánica é unha metodoloxía tomada doutras disciplinas, 
neste caso da bioloxía, pero centrada na interpretación das prácticas sociais en torno 
ás plantas utilizando marcos conceptuais propios da arqueoloxía. A maneira de 
aproximarnos á interpretación dos restos vexetais do pasado demanda o uso de 
metodoloxías botánicas sobre un rexistro arqueolóxico (Pearsall 2015). Aborda tanto 
a reconstrución paleoambiental, como a acción humana sobre o medio ambiente, o 
cultivo, procesado, consumo e deposición dos recursos vexetais, ademais de fornecer 
datos para comprender o uso e significado de cada planta no pasado (Hastorf 1999). 
A identificación de madeira, sementes, froitos e plantas cultivadas, tanto 
carbonizadas, desecadas ou embebidas en auga contribúen substancialmente ao 
coñecemento da alimentación humana e ás estratexias de subsistencia (Pearsall 2015). 
Neste sentido, tanto o seu estado de preservación como as técnicas de recuperación 
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dos restos vexetais xogan un papel fundamental na interpretación dos materiais 
arqueobotánicos. No rexistro arqueolóxico as plantas están compostas por, e como 
produto a través do seu ciclo de vida, por un indeterminado número de órganos 
depositados no entorno de forma individual, e con diferente potencial para o seu 
transporte, deposición e preservación (Spicer 1991). Así, os conxuntos 
arqueobotánicos teñen unhas posibilidade de preservación diferenciadas en función 
das características intrínsecas de cada especie e os inducidos polos procesos –naturais 
ou antrópicos– aos que foron sometidos, do ambiente no que se preservan, e do 
manexo e selección aos que se viron sometidos polas comunidades humanas. 

A carpoloxía trata de estudar a relación entre o ser humano e os restos de sementes 
e froitos. Aporta información que pode utilizarse no estudo do paleoambiente, 
proporciona reflexións etnobotánicas, da alimentación, agricultura e recolleita, 
actividades artesanais e comerciais, intercambios, xogos e adobíos (cf Marinval 1999). 
Sementes e froitos atópanse nos sitios arqueolóxicos, ben polo do propio crecemento 
natural da vexetación, o que permite reconstruír a dedicación da contorna e o hábitat 
a través das características ecolóxicas e das asociacións das distintas especies, ou ben 
polo transporte ou inclusión polo ser humano, por seren cultivos, plantas aproveitadas 
ou malas herbas. Os seres humanos son vectores principais de dispersións de cultivos 
agrícolas (Hart 2014), se ben outros aspectos como a fauna e a reprodución destas 
especies –de expansión reducida– tamén poden xogar un papel importante. As 
especies cultivadas adoitan ser as mellor reflectidas nos asentamentos, consecuencia 
do seu manexo, xestión e consumo alimenticio ou como materias primas. Así e todo, 
a preservación das evidencias que podemos recuperar son en moitas ocasións 
resultado de accións accidentais non intencionais. 

Outros estudos afíns –por exemplo: as análises de fitólitos, contidos, xenéticas 
moleculares ou as análises isotópicas– posibilitan completar o estudo do aporte de 
alimentos vexetais na dieta ou interpretar usos, funcións e accións de obxectos e 
estruturas. Por outro lado, os macrorrestos vexetais son un dos materiais orgánicos 
máis empregados para a datación radiocarbónica. No caso das sementes un dos máis 
propicios ao ser partes das plantas de vida moi curta, anual e incluso estacional. Por 
ese motivo vense apenas afectadas polo efecto reservorio dada a orixe do carbono que 
consumen e que afecta aos seres vivos canto maior sexa a súa posición na cadea trófica 
(López-Dóriga 2014). 
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 Análise carpolóxica 

A carpoloxía é unha disciplina cunha tradición consolidada, na cal existe unha grande 
riqueza de correntes e enfoques. O rigor empregado na investigación dos restos 
arqueobotánicos inflúe fortemente nas nosas interpretacións e o entendemento en 
potencia dos fenómenos culturais e ambientais (Wright 2005). Neste apartado non se 
procura facer unha síntese de todos os aspectos que envolven as análises carpolóxicas. 
Ese propósito está convenientemente tratado e pode ser consultado na literatura 
específica, onde podemos atopar propostas e descricións sucintas de cada un dos 
aspectos deste capítulo. O obxectivo fundamental é delimitar os procesos 
metodolóxicos, os criterios adoptados nos procesos de análise e os tipos de materiais 
relevantes na elaboración deste traballo. 

 Preservación de restos 

Os macrorrestos vexetais adoitan conservarse en diversos estados: fundamentalmente 
carbonizados, mineralizados, conxelados, desecados ou embebidos en auga. Tamén 
o contacto dos restos con outros materiais plásticos, como a arxila, ou con óxidos e 
carbonatos poden preservar os vexetais ou a pegada da súa morfoloxía. Os diferentes 
estados de preservación aparecen en función dos ambientes onde se integran os restos 
das actividades humanas, ou por alteracións da súa estrutura. De todos eles, a 
carbonización e a saturación en auga son as forma máis frecuentes de preservación 
dos restos carpolóxicos no noroeste. Outro estado documentado, nun reducido 
número de casos, é a desecación. 

A carbonización é o estado máis habitual de conservación nos xacementos 
arqueolóxicos. Os cambios químicos producidos durante a combustión provocan a 
mineralización da materia orgánica facéndoos máis resistentes á degradación e 
perdurables no tempo. Mais non todos os restos carbonizados se preservan, nin 
tampouco calquera tipo de resto resiste por igual a carbonización. Hai varios 
elementos que inflúen no proceso de carbonización (Wright 2003): 1) as especies, as 
súas compoñentes implicadas e a natureza dos seus elementos constituíntes; 2) o 
tempo de exposición ao lume; e 3) as características propias do tipo de exposición ao 
lume. As propiedades concretas dos combustibles tamén dependen de factores  como 
a taxa de humidade contida, a especie vexetal, o estado de conservación e o calibre 
(Badal et al. 2000). 
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As altas temperaturas e exposicións prolongadas provocan o consumo dos restos no 
proceso ou perdas significativas de material. Pero tamén certas condicións na 
exposición ao lume poden facilitar a preservación, como é a combustión nunha 
atmosfera redutora (Wright 2003:582). Ademais da eliminación de material dos restos 
a carbonización produce, polo corrente, unha redución das dimensións das sementes 
entre un 10-20%, non necesariamente de maneira uniforme en toda as dimensións 
(Fuller et al. 2017). Isto supón un problema na representatividade dos taxons, pois a 
perda das características morfolóxicas necesarias no proceso de identificación pode 
producir nesgas nos conxuntos ao impedir determinacións a nivel de especie ou de 
subespecie (Mueller 2017).  

A orixe  dos restos carbonizados pode rastrearse ao orixinarse a través de accións que 
requiren do uso do lume, que poden ser estudadas e tipificadas. Por exemplo, a 
combustión adoita relacionarse con eventos de incendio ou estruturas pirolíticas –
fornos, fogares– como parte de (Hillman 1981; Van Der Veen 2007): 1) un produto 
de cultivo relacionado cunha parte do proceso onde é preciso o seu secado mediante 
a exposición ao calor, 2) a necesidade de esterilización ou desinfección dun cultivo 
infestado de malas herbas, 3) subprodutos usados como combustible, 4) preparados 
do cultivo que son cociñados como alimento, 5) produtos almacenados destruídos por 
accidente ou deliberadamente. 

Os contextos húmidos, constantemente anegados, facilitan a preservación da materia 
orgánica así como os obxectos fabricados en materiais perecedoiros, posibilitando 
conservar unha grande cantidade de restos por embebido. A renovación de osíxeno 
é moito máis lenta na auga que no aire producindo unhas condicións anaeróbicas 
(Bleicher e Schubert 2015). Neste ambiente o ritmo de degradación redúcese, e fungos 
e bacterias non poden descompoñer a matriz orgánica (Bleicher e Schubert 2015). Xa 
que a respiración e a descomposición son os factores máis destacados, a probabilidade 
de condicións de anoxia aumenta e diminúe de acordo coa descomposición (Bleicher 
e Schubert 2015). Os medios anegados permiten unha mellor preservación dalgúns 
tipo de restos como follas, pericarpos e endocarpos dalgunhas especies que 
dificilmente aparecen noutros contextos. Así e todo, non favorecen a preservación de 
outros partes de plantas, como as cariópsides de cereais que sofren de mala 
preservación en condicións de humidade, sendo escasa súa recuperación en sitios 
anegados. 

Malia súa aparente boa preservación, os materiais embebidos unha vez  son extraídos 
da estabilidade do seu contexto, sofren unha degradación que afecta a determinados 
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elementos vexetais como a hemicelulosa, a celulosa e a lignina (Martín Seijo et al. 
2010), e incluso ao ADN. A perda de humidade inicia un proceso de alteración dos 
seus materiais constituíntes chegando a producir deformacións severas que impiden a 
identificación. Ademais, os ambientes anegados non están exentos da degradación dos 
restos orgánicos, ao verse afectados por procesos como o transporte e a re-deposición 
(Antolín et al. 2017a). O rexistro de variables como indicadores de preservación 
posibles pode ser testado para entender a tafonomía dos conxuntos e advertir como 
se viron afectados polos distintos estratos (Antolín et al. 2017a), ao igual que os 
cambios nas condicións físico-químicas do ambiente no que se atopan. 

Os restos conservados por desecación teñen unha baixa representación nas análises 
do noroeste. A perda de humidade nos restos frea a degradación e permite a 
conservación das estruturas celulares. Este tipo de preservación é habitual en medios 
áridos, e excepcional en áreas como Galicia ou norte de Portugal. Non obstante, as 
sementes de certas especies, que presentan unha grande resistencia e subsisten en 
estado latente durante moitos anos, poderían preservarse desecadas. Este é o caso 
dalgunhas plantas das familias Caryiophyllaceae, Polygonaceae ou Chenopodiaceae 
– por exemplo Chenopodium album (cf Mueller-Bieniek et al. 2018). 

 Mostraxe 

A importancia da estratexia de mostraxe redunda na categorización e clasificación 
dos datos e determina a súa capacidade analítica e a representatividade da 
información. A cantidade de mostras tomadas nas escavacións, entendidas estas como 
un proceso irrepetible, non deberan ser reducidas a un mínimo absurdo (Van Der 
Veen e Fieller 1982). A estratexia de mostraxe debera (Hillman 1981): 1) procurar o 
maior rango de contextos posibles para obter a maior cantidade de actividades 
posibles; 2) replicar no posible a mostraxe en estruturas de diversas fases e observar as 
posibles especificidades en cada; 3) ter unha mostra suficiente en cada unha das 
mostras asegurando que é similar entre todos os depósitos. O elemento variable é o 
relativo aos obxectivos, definido baixo os criterios de cada investigación arqueolóxica 
(Zurro 2006). De feito, a metodoloxía empregada produce nesgas nos conxuntos 
carpolóxicos (Mueller 2017).  

A mostraxe concíbese moitas veces coma unha estratexia ideal cunha serie de 
limitacións prácticas. A súa adecuación aos sitios arqueolóxicos está tratada en 
diversas publicacións (Buxó 1997; Buxó e Piqué 2003; Martín Seijo et al. 2010: entre 
outros), mais a pesares da existencia de protocolos estas recomendacións non son 
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sempre levadas a cabo. As limitacións para unha praxe ideal, que garanta unha 
representación suficiente das accións pretéritas no rexistro, acotío teñen orixe na 
inversión de esforzo e diñeiro asumidos nas intervencións de campo. Así, moitas veces 
unha estratexia de mostraxe exhaustiva non pode realizarse, o que obriga a establecer 
protocolos dirixidos a estratos que adoitan ofrecer unha maior riqueza. Non obstante, 
non existe un modelo ideal, senón que este xorde da combinación de varias estratexias 
e criterios, determinados tanto polo persoal arqueolóxico e o persoal especialista 
encargado das análises, e de forma dinámica no decorrer da intervención (Martín 
Seijo et al. 2010). As estratexias de mostraxe son diversas (Martín Seijo et al. 2010): 

• Mostraxe puntual. É a recollida de restos recuperados manualmente durante o 
proceso de escavación, de maneira que adoitan ser facilmente localizables a 
simple vista. A problemática deste tipo de mostraxe vese na tendencia á 
sobrerrepresentación nos resultados totais de determinadas evidencias de 
maior tamaño detectables no proceso de escavación. 

• Mostraxe dirixida. Orientada a grupos, unidades estratigráficas ou obxectos 
que potencialmente adoitan conservar unha grande cantidade de restos. 
Estes poden ser: fogares, áreas de almacenaxe, áreas de vertedoiro, etc. 

• Mostraxe sistemática ou horizontal. É a recollida sistemática de todas as unidades 
estratigráficas para dividir uniformemente unha poboación de restos 
vexetais, o que facilita establecer comparacións de maneira sincrónica e 
diacrónica, así como una clasificación diferencial das actividades antrópicas. 

• Mostraxe vertical ou en columna estratigráfica. A recuperación de mostras seguindo 
unha sección dun sitio arqueolóxico posibilita visións diacrónicas dos estratos 
analizados e observar os resultados dos conxuntos arqueobotánicos dentro 
dunha secuencia estratigráfica. 

• Mostraxe aleatoria. A estratexia aleatoria está pensada, segundo parámetros 
estatísticos, para fomentar a representatividade dos conxuntos e evitar que 
nos criterios da mostraxe prevaleza un determinado tipo de restos. Posibilita 
comparacións da representatividade dos taxons incluso dentro da mesma 
unidade estratigráfica. A mostraxe aleatoria pode ser de varios tipos: 1) 
sistemática ou aliñada, seguindo unha orde establecida en cuadrículas 
equivalentes e equidistantes; 2) non aliñada, na que se divide a zona de 
mostraxe en cuadrículas, nas cales un número determinado delas móstrase 
ao azar; ou 3) estratificada, que permite establecer diferentes intensidades 
por áreas. 
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Ademais da estratexia –ou estratexias– de mostraxe é preciso considerar as cantidades 
de restos/sedimento que deben recuperarse por mostra. É difícil coñecer o volume 
óptimo, pois un volume constante non reflicte necesariamente a realidade de cada 
mostra (Alonso Martínez et al. 2003). Algunhas experiencias metodolóxicas sinalan 
un volume de 300 litros por mostra como o idóneo (Buxó 1997). Así e todo, pode 
establecerse un volume de 100 litros en estratos ricos en materia orgánica, estruturas 
negativas, estratos con abundante material carbonizado, ou relacionados co 
procesado de produtos vexetais; e a totalidade do sedimento naqueles casos onde o 
volume sexa inferior a 100 litros, ou ante concentracións de carbóns, sementes ou 
froitos, contextos de incineración, etc. (Alonso Martínez et al. 2003). Arredor deste 
volume de 100 litros a aparición da lista taxonómica efectiva redúcese, pero este 
efectivo óptimo é variable dependendo do contexto (Buxó 1997).  

Diversos estudos sinalan que é preciso axustar a metodoloxía de mostraxe a técnicas 
e ao volume de sedimento tamén en función do tipo de preservación (Pearsall 2015; 
Antolín et al. 2017b). Así, os restos preservados en sitios húmidos por embebido, 
especialmente se a economía é un obxectivo, non se precisan de mostras de grande 
volume para un rexistro representativo, podendo establecerse un volume de cando 
menos 3 litros de sedimento (Antolín et al. 2017b).  

No caso de unidades estratigráficas con carporrestos dispersos aleatoriamente pode 
establecerse unha proba de rendemento consistente nun test previo. Segundo se 
recolle en varias publicacións (Buxó 1997; Alonso 1999; Alonso Martínez et al. 2003; 
Martín Seijo et al. 2010) a clasificación das mostras en función da relación entre o 
número de restos e litros procesados permite distinguir a riqueza taxonómica das 
mostras recuperadas. Esta clasificación de carácter exploratorio distingue entre: test 
positivo, test negativo e test nulo. O test positivo é aquel que contén suficientes restos 
estatisticamente representativos, superiores a 1 resto por litro en mostras de 10 ou 
máis litros, sendo 20 litros a unidade de medida para esta mostraxe previa (Buxó 
1997). Test negativo é no que, malia existindo restos, a súa baixa representatividade 
–inferior a 1 resto/litro– fai innecesaria a continuación da súa recollida, ou tamén no 
caso de mostras con pouco volume de sedimento recollido e escasa concentración. O 
test nulo refírese á ausencia de restos nas mostras analizadas. 

Outro dos criterios a establecer na toma de mostras, ademais da estratexia de 
mostraxe e o volume, é a organización do espazo de mostraxe en cada estrato a 
recoller. É posible optar por diversos volumes de mostra (Martín Seijo et al. 2010): 
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• Mostra puntual ou illada. Son os restos arqueobotánicos recollidos de maneira 
manual e de forma illada. 

• Mostra dispersa. Recollida dispersa do sedimento variable ao longo de toda a 
superficie do estrato, tanto en horizontal como en vertical, procurando que 
sexa representativo da unidade estratigráfica. 

• Mostra localizada. Supón unha recollida que pode responder a varios criterios: 
1) un volume constante por estrato, como por exemplo 20 litros por unidade 
estratigráfica; 2) a mostra probabilística, sería a recollida dunha cantidade 
porcentual fixa do estrato partindo da premisa de que cada mostra reflicte 
correctamente a poboación de restos vexetais; e 3) a mostra en intervalos que 
corresponde á recollida de sedimento cunha cantidade definida de litros por 
estrato escavado: por exemplo un volume de 1 de cada 10 litros extraídos. 

• Totalidade do sedimento. Orientado fundamentalmente a estruturas de pouco 
volume, ou cando se procura a recuperación dunha grande cantidade de 
información sobre determinados contextos.  

 Técnicas de recuperación de macrorrestos 

O tratamento ao que se someten as mostras abrangue os procesos e técnicas co 
obxecto de recuperar os macrorrestos vexetais (Alonso Martínez et al. 2003). A 
recuperación é un dos aspectos máis tratados na literatura (Van Der Veen e Fieller 
1982; Marinval 1986; Buxó 1997; Buxó e Piqué 2003; Pearsall 2015: entre outros). 
Isto é motivado porque as técnicas para a recollida e procesado poden afectar 
negativamente ao rendemento dos restos carbonizados das plantas e, en consecuencia, 
ao resultado das análises (Wright 2005). As distintas técnicas están fundamentadas na 
recollida manual e en procesos físicos ou físico-químicos para separar o material 
arqueobotánico do sedimento. 

7.1.3.1 Recollida manual 

De maneira puntual e co instrumental axeitado cando os restos son fráxiles ou 
precisan dunha conservación in situ a recollida manual é un técnica axeitada (Alonso 
Martínez et al. 2003). É conveniente cando axude a identificar a función de estratos e 
a relación entre obxectos inorgánicos e restos vexetais, ou para a datación 
radiocarbónica (Pearsall 2015). Na extracción de restos para a datación mediante C14 
é preferible datar un carbón cun punto espacial coñecido e dun contexto recoñecible 
que os recuperados do proceso de cribado e flotación (Pearsall 2015). 
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Esta forma de recollida adoitaba ser a principal na arqueoloxía de campo do noroeste 
ibérico ata datas recentes. Se ben aínda en moitas equipas o continúa a ser enfocado 
á obtención de materiais datables, cada vez toma menos parte da estratexia de 
mostraxe cando se trata de obter información da composición de especies de plantas. 
A recollida puntual introduce un nesgo importante no tamaño dos restos recollidos e 
depende da experiencia ou interese do arqueólogo (Pearsall 2015), o que a fai menos 
propicia para determinar con maior precisión a composición taxonómica. Non 
obstante, pode ser un método axeitado para obxectos ou restos que precisen de 
conservación para manter a súa integridade estrutural. 

Entre os xacementos estudados neste traballo continúa a ser unha mostraxe 
representativa e predominante en varios casos (véxase Anexo): Punta do Muíño do 
Vento, Castro do Facho, Nabás ou Saíñas de O Areal. 

 

 

Figura 5 Recollida manual do conxunto de madeiras e obxectos carbonizados do fogar do 
castro de Nabás. 
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7.1.3.2 Cribado  

O cribado permite recuperar restos de pequeno tamaño. Non obstante, de realizarse 
esta técnica cunha única malla impídese a recolla dun conxunto representativo da 
poboación contida no sedimento (Alonso Martínez et al. 2003). Pode facerse tanto en 
seco como en húmido. O máis axeitado é o cribado en columna, onde se recupera a 
totalidade dos restos do sedimento (Alonso Martínez et al. 2003). Pero tamén debemos 
considerar certas cautelas na súa aplicación. A fricción do movemento e un caudal de 
auga directo e excesivo cando se tratan en húmido pode intensificar a fragmentación 
dos restos carbonizados. Ademais, todo tipo de evidencias de tamaños miúdos 
permanecen na malla, o que precisa dunha escolla posterior máis exhaustiva. A tría 
vólvese máis traballosa pola presenza non só de artefactos e ecofactos, senón tamén 
de raíces, areas e gravas (Pearsall 2015). Outro dilema que dificulta o proceso é a 
acumulación de sedimento, que atúe especialmente as mallas menores de 0,5 mm de 
luz (Pearsall 2015).  

A importancia do cribado como técnica de recuperación de macrorrestos faise patente 
cando a flotación en auga é pouco apropiada, como por exemplo nos contextos onde 
os materiais están conservados por desecación ou embebidos en auga (Pearsall 2015). 
Non obstante, o tamizado por lavado é o método que menos afecta ao material 
arqueobotánico fráxil (Hosch e Zibulski 2003). Particularmente ao conservado por 
saturación de auga. 

O cribado foi unha técnica empregada en mostras de varias das análises contempladas 
no Anexo, como por exemplo na Punta do Muíño do Vento, no Castro da Illa de 
Toralla e en O Areal. 

7.1.3.3 Flotación 

A flotación é o método máis áxil para separar os restos orgánicos vexetais dos 
inorgánicos en escavación. O máis rendible para manipular grandes volumes de 
sedimento (Buxó 1997). De feito, grazas á súa aplicación produciuse un incremento 
significativo da evidencia arqueobotánica (Fuller et al. 2014). Tamén é a técnica máis 
amable cos restos en comparación co cribado, pero non sempre é a máis apropiada, 
como no caso de restos embebidos (Hosch e Zibulski 2003) ou o dos restos 
carbonizados en medios extremadamente secos, vulnerables ao procesado con auga 
(Arranz-Otaegui 2017).  

O principio de flotación é simple, utiliza a diferencia entre densidades do material 
orgánico e inorgánico para separar o primeiro da matriz do solo (Pearsall 2015). 
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Cando as mostras de sedimento son somerxidas en auga e axitadas, o materiais menos 
densos que a auga –1 g/ml–, coma os restos vexetais carbonizados, aboian ata a 
superficie, momento no cal poden ser doadamente recollidos en cribos (Arranz-
Otaegui 2017). 

Tres son os sistemas para facer flotación: manualmente nun corpo de auga, por 
presión de auga asistida por máquina e por aire comprimido con axentes escumantes 
(Pearsall 2015). En función destes principios existe unha grande variedade de 
máquinas de flotación baseadas neles (cf Pearsall 2015).  

Ao igual que se fai no cribado, as mostras son clasificadas nunha serie de mallas de 
diferentes luces dispostas de maior a menor. Esta primeira clasificación serve a dous 
propósitos (Pearsall 2015): localizar de forma máis doada restos dun tamaño similar; 
e eliminar os materiais distintivos das fraccións de diferente tamaño. 

Diversos experimentos indican unha relación entre as matrices de sedimento –areosa, 
limosa ou arxilosa– e diferentes ratios de recuperación dos restos (Wright 2005). Isto 
provoca resultados diferentes en función da natureza dos solos. Para paliar estes 
problemas outras solucións ou técnicas son aplicables. En sedimentos con matriz 
arxilosa que se pega aos restos unha malla ou dunha columna de cribos interiores 
permiten recuperar os materiais non flotados. Ou ben o cribado manual (Pearsall 
2015).  

A flotación, case na práctica totalidade das mostras estudadas contempladas no Anexo 
efectuouse mediante unha máquina fabricada ex professo para o Servizo de 
Arqueobotánica do GEPN-AAT. A estrutura parte da adaptación dun balde de 
reciclaxe para recibir unha alimentación interior de auga, soporte para cribos internos 
externos, boca de evacuación de restos e conduto de desaugue.  

7.1.3.4 Flotación manual en recipiente 

A flotación manual nun recipiente de auga –wash-over– (cf Steiner et al. 2015) 
utilizouse en mostras de sedimento conservadas embebidas en auga en xacementos 
como O Areal. É un procedemento axeitado para volumes pequenos de sedimento ou 
en lugares con pouca dispoñibilidade de auga. A técnica non garante a recuperación 
da totalidade dos restos. O seu peso específico, a adhesión de arxilas, un mal 
funcionamento da máquina de flotación son atrancos que poden acontecer, pero 
resulta axeitada para recuperar materiais fráxiles cuxa integridade se ve 
comprometida mediante outros procedementos.  
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 Submostraxe 

A submostraxe reduce o tamaño das mostras con grande cantidade de restos, que 
obrigan a un estudo prolongado, custoso e moitas veces innecesario, a volumes máis 
accesibles e extrapolables ao conxunto da mostra, posibilitando o decorrer dun estudo 
carpolóxico tanto por motivos de tempo como económicos.  

A submostraxe, como principio fundamental, debe ser unha representación parcial 
do total do conxunto. A submostraxe dos materiais resultantes da flotación ou cribado 
consistiu nunha división por partes –1/2, 1/4, 1/8 ou superiores– ou por porcentaxe 
–10%, 25%, etc.– utilizando divisores de mostras de 7 e de 25 mm de rañura, ou 
mediante unha malla cuadriculada do material estendido. O divisor de mostras 
permite obter dúas fraccións equivalentes en cada uso. A nivel cuantitativo, este 
método permite inferir a poboación total dunha mostra partido dunha parte coñecida. 

Nalgúns conxuntos arqueobotánicos procesados, dada á imposibilidade de facer unha 
submostraxe deste tipo, optouse por tomar unha submostra dun volume constante. 
No caso de Castrovite este foi de 100 ml (Anexo). Todas a mostras inferiores a este 
volume estudáronse por completo. Ao contrario do divisor de mostras os resultados 
mediante este sistema non foron extrapolados ao total da mostra, pois o procedemento 
pode estar afectado por problemas na recollida da submostra como nas diferenzas na 
disposición por tamaño e peso do interior da embalaxe derivadas da sedimentación 
mecánica. 

 Escolla 

A escolla consistiu na separación visual ou microscópica dos distintos materiais que 
forman parte do resultado da flotación ou cribado. Empregouse unha lupa triocular 
Olympus SZx7 para a selección de materiais de tamaño reducido. Co obxectivo de 
separar os restos carpolóxicos estableceuse unha primeira clasificación. A partir deste 
momento intégranse nun sistema de embalaxe e clasificación propias. A separación 
de restos de sementes e froitos, así como outras partes susceptibles de estudo, facilitou 
a posterior análise. A continuación procedeuse á clasificación seguindo os criterios de 
identificación da análise carpolóxica expostos no apartado específico. 

 Embalaxe 

A embalaxe é un proceso que aparece en diversos momentos do proceso de análise. 
Unha vez os restos arqueobotánicos foron separados secáronse sen exposición directa 
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do sol e sobre superficies de material inerte para evitar alteracións e contaminacións 
que afecten a outras análises químicas. Unha vez enxoitos gardáronse en contedores 
tamén inertes –cristal, plásticos sen ftalatos como PVC–, evitando bolsas de papel 
cartón, fibras orgánicas e limitando o contacto coas mans (Juan Tresserras 1997; 
Alonso Martínez et al. 2003). Non se empregou papel de aluminio, debido á súa 
rápida degradación, agás en embalaxes provisionais, nestes casos é un estado breve 
ata realizar a clasificación definitiva do material. 

Un  primeiro proceso de embalaxe foi realizado durante a escolla e clasificación. Nesta 
etapa os contedores foron de materiais ríxidos para evitar roturas por esmagamento e 
gardáronse nun lugar á sombra e sen humidade. No caso dos materiais conservados 
saturados en auga gardáronse humefactados en embalaxes herméticas. Para isto, 
depositáronse no interior dunha cámara refrixerada, neveira ou frigorífico segundo o 
caso, para evitar, no posible, a proliferación de fungos. 

Un proceso de embalaxe final estableceuse unha vez rematado o estudo do material. 
A embalaxe e etiquetaxe están pensadas tanto para unha rápida identificación como 
para a entrega do material en museo, empregando caixas de diversos materiais, 
segundo o requira o material contido. Os materiais utilizados para a consulta 
almacenáronse dentro de módulos de almacenaxe con caixóns extraíbles que 
permitisen a conservación das mostras e a axilidade do seu manexo.  

Os materiais embebidos permaneceron en contedores ríxidos con auga. En certos 
casos nos que se detectou a presenza de aceites –p. ex. algunhas mostras de O Areal– 
engadiuse xabón neutro en disolución para neutralizalos. 

A etiquetaxe durante as diferentes embalaxes garantiu reflectir a referencia da mostra, 
ao contexto arqueolóxico, e a referencia ao protocolo de análises arqueobotánicas. Na 
rotulación das bolsas ou contedores de mostras reflectíronse, como mínimo, a 
inclusión de códigos de sitio, unidade estratigráfica, referencia da intervención 
arqueoloxía e a referencia a mostra en laboratorio, material contido, malla e 
cantidade, así como outras informacións adicionais aportadas polos equipos de 
escavación. 

 Metodoloxía da análise carpolóxica 

A carpoloxía segue as directrices fundamentais da clasificación botánica das sementes 
e froitos. As sementes son as estruturas reprodutivas das plantas compostas por unha 
estrutura embrionaria protexida (Shackley 1984). A distinción entre taxons e a 
identificación dos caracteres das especies é chave para chegar á súa determinación. 
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Os caracteres son aqueles atributos estables susceptibles de analizarse. Por exemplo, 
o tamaño e a forma son dous elementos usados habitualmente, así como a envoltura 
da semente é importante no seu diagnóstico, a cor –en sementes sen carbonizar–, 
superficie, textura –cando é lisa ou presenta textura e que tipo de textura–, elementos 
asociados –espiñas, glumas, etc.– estigmas e a disposición dos seus elementos (Pearsall 
2015).  

Os procedementos básicos na identificación taxonómica das sementes e froitos 
arqueolóxicos son tres (Buxó 1997): 1) a observación das características morfolóxicas; 
2) o cálculo de índices morfométricos; e 3) a análise das estruturas celulares, das 
características ornamentais e anatómicas dos tegumentos. As identificacións 
especifícanse seguindo unha serie de convencións adoptadas na clasificación e 
denominación dos taxons vexetais. Unha escolma destes criterios pode observarse na 
literatura especializada (cf Buxó 1997). 

7.1.7.1 Características morfolóxicas de froitos e sementes 

Para recoñecer as características morfolóxicas de sementes e froitos os restos 
observáronse cun lente binocular Olympus SZx7 con aumentos de 1x, 1,25x, 1,56x, 
2x, 2,5x, 3,13x, 4x, 5x, 6,25x e 7x, e cun microscopio Olympus CX40: 2x, 4x, 10x, 
20x, 40x, ambos pertencentes ao GEPN-AAT do Departamento de Historia da 
Universidade de Santiago de Compostela. Este procedemento preserva a integridade 
das evidencias, e non precisa da súa destrución total ou parcial. 

Unha vez observadas as características anatómicas efectuouse unha comparación con 
coleccións actuais de referencia do Servizo de Arqueobotánica do GEPN-AAT e con 
bibliografía especializada para proceder á súa identificación, fundamentalmente atlas 
carpolóxicos publicados en soportes físico e dixital, e da información de 
infraestruturas de datos de acceso público (Anderberg 1994; Bojnanský e Fargašová 
2007; Cappers et al. 2012; Frank e Stika 1988; Hillman et al. 1996; Jacomet 2006; 
Knapp 2006; Neef et al. 2012; Renfrew, J. M. 1973; Schöch et al. 1988; Zohary et al. 
2012). 

O proceso de identificación dunha semente descoñecida cara un tipo coñecido pode 
seguir varios camiños, que poden chegar a distintos grados de determinación (Pearsall 
2015). Malia ser a determinación de especie o obxectivo último, non sempre foi 
posible chegar a ela, existindo certos inconvenientes que o imposibilitan. Moitas veces 
depende de elementos diagnósticos únicos –non compartidos entre especies–, da 
presenza ou ausencia de certos atributos, ou do estado de conservación, que dificulta 
chegar a identificacións máis precisas. Neses casos clasificáronse baixo a 
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denominación de indeterminados ou indeterminables. Polas circunstancias antes 
descritas, os indeterminados non ofrecen unha determinación clara, aínda que esta 
pode ser dada con posterioridade. Neste caso efectuouse unha descrición e 
nomeáronse seguindo unha listaxe –Indeterminado 1, 2, 3 e seguintes– para facilitar 
unha identificación e clasificación posterior. Os indeterminables son restos que non 
preservaron ningunha característica diagnóstica e, en consecuencia, non puido 
obterse deles unha determinación. 

Os individuos máis representativos de cada taxon foron rexistrados graficamente. 
Foron tomadas fotografías en función do tamaño dos restos. Para os materiais de 
maiores dimensións utilizouse unha cámara réflex Canon 400 D, e para restos de 
tamaño inferior a 1,5 cm cámaras Olympus SC20 e SC30 axustables a unha lupa ou 
microscopio triocular, empregando o software Cell^A e o AnalysisGIT. 

7.1.7.2 Cálculo de índices morfométricos 

As medicións das sementes, particularmente dos grans de cereais, son os datos 
arqueobotánicos máis habituais despois da identificación e a contabilización, se ben 
non teñen moita presenza nas análises (Fuller et al. 2017). A medición aporta datos 
destacables para a distinción das especies, durante e con posterioridade á 
domesticación, e o espallamento dos cultivos, ao ser un elemento de diferenciación 
entre variedades  (Fuller et al. 2017). A grande diversidade de partes das plantas 
medibles e o incremento das posibilidades da medición a través do desenvolvemento 
e aplicación das matemáticas fan da morfoloxía un aspecto metodolóxico rico e 
diverso. A análise de tamaño dos restos estivo definida acotío por medidas simples 
entre puntos definidos, ángulos e proporcións, onde a forma real do obxecto non 
podía ser recuperada (James Rohlf e Marcus 1993). Pero a aplicación de novos 
procedementos baseados na captura da xeometría bidimensional ou tridimensional 
empregando puntos de referencia espaciais son máis explotables (James Rohlf e 
Marcus 1993). O proceso de cuantificación da estrutura morfolóxica e a análise 
cuantitativa de imaxes sobre froitos e sementes baseada en coordenadas aplícase na 
actualidade a unha grande variedade de evidencias arqueobotánicas (Burger et al. 
2011; Orrù et al. 2013; Ros et al. 2014; Sabato et al. 2017; Sarigu et al. 2017), e tamén 
para predicir a deformación que o proceso de combustión provoca nas sementes e 
discernir as súa morfometría previa (Ucchesu et al. 2016). Ademais, os criterios 
morfométricos empréganse na distinción de morfoloxías tipo ou subespecies 
discriminando os índices resultado da medición de sementes e froitos. Estes estudos 
tamén se practican conxuntamente con análises de ADN en prol de mitigar a 
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dificultade de discernir os límites entre variedades utilizando só cada análise por 
separado (cf Bacilieri et al. 2017). 

A comparación dos caracteres métricos realizouse a través da medición de planos 
distintivos de cada individuo. A relación entre os parámetros expresáronse a través de 
índices biométricos. Nalgúns casos estes índices poden determinar a especie cando a 
observación morfolóxica non aporta datos suficientes para a identificación 
taxonómica (Buxó 1997). Tres foron os máis utilizados nas análises obxecto deste 
traballo: largo sobre ancho –100 x l/a–, grosor sobre ancho –100 x g/a–, e ancho 
sobre largo –100 x a/l. 

7.1.7.3 Análise de estruturas celulares 

As estruturas celulares forman patróns que poden ser diagnósticos e únicos nunha 
especie determinada. A observación microscópica destas estruturas sérvenos para a 
identificación entre especies onde os restantes elementos diagnósticos non son de todo 
claros. Por exemplo, utilizouse na distinción de especies da familia Caryophyllaceae 
(Anderberg 1994) e entre sementes de Cucumis melo e Cucumis sativus (Frank e Stika 
1988), que presentan unha grande similitude e onde as estruturas celulares amosan 
patróns diferenciais que pode chegar discernir entre taxons.  

7.1.7.4 Cuantificación 

Os métodos cuantitativos teñen unha importante recorrencia e presenza na 
metodoloxía arqueobotánica (Popper 1988; Buxó 1997; Pearsall 2015; Marston 2014; 
Smith, A. 2014a; Baxter 1994, 2016). Como proceso analítico, son un elemento 
indispensable, non só como representación dos conxuntos arqueobotánicos. A 
contabilización e o tamaño reflicten a relación entre o ser humano e as plantas, 
véndose fortemente influenciados por factores como a preservación e a mostraxe 
(Wright 2010). Certos traballos postulan unha necesaria renovación metodolóxica 
para paliar os problemas de interpretación dos conxuntos ou a elección axeitada dun 
método de cuantificación baseada na reconstrución dos procesos de traballo, a 
identificación dunha organización específica do espazo, e o consumo de materiais 
vexetais (Zurro 2006).  

Nos estudos arqueobotánicos non sempre se establece unha contabilización dos datos. 
Estas eivas na presentación dos resultados son, ás veces, derivadas do formato da 
publicación cando se trata sínteses coa exposición das conclusións. En moitas ocasións 
os datos só poden ser comparados en termos de ausencia/presenza. Isto induce unha 
nova problemática, que é a imposibilidade de comparar representacións cuantitativas 
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e cualitativas. Non obstante os datos cualitativos poden ser axeitados para outras 
formas visuais de valorar a información. Por exemplo, as áreas de distribución. 

A análise cuantitativa –contabilización, peso, volume, análises multivariante, etc.– 
permite identificar e comparar entre conxuntos, fixar patróns espaciais e temporais 
dentro dos contextos arqueolóxicos e chegar a interpretacións do rexistro 
arqueolóxico, índices, densidades e ratios que posibilitan o estudo da 
representatividade dos conxuntos –por exemplo, restos por litro. A densidade é das 
máis utilizadas para controlar as diferencias entre os tamaños de mostra, como un 
paso primeiro para as análises entre mostras a través da proporción ou porcentaxe 
(Marston 2014).  

Os métodos de cuantificación directa máis correntes son as de estatística simple, e 
dentro delas a contabilización. A fortaleza desta aproximación, especialmente nos 
resultados mostra a mostra, é que presenta os datos dos conxuntos identificados sen 
ningunha clase de axuste ou manipulación, isto facilita a súa utilización por outros 
investigadores (Marston 2014).  

A contabilización de individuos fíxose baixo diversos parámetros distinguindo 
entre individuos, cotiledóns, fragmentos e peso/volume.  

• Cada individuo contabilizouse coma n=1. Como individuos tamén se 
tiveron en conta os fragmentos de cereais que conservaran o embrión a pesar 
de non estar completos (Jones 1990), pois este elemento é único en cada 
cariópside (Antolín e Buxó 2011).  

• Os cotiledóns contabilizáronse individualmente cando se encontraban 
desagregados nos conxuntos. Considerouse para remontar o número de 
individuos a fórmula 2n=1, dado que cada cotiledón representa a metade 
dun individuo. Aplicouse para especies de fabáceas ao estar cada semente 
dividida en dous cotiledóns. 

• Todo resto parcial de sementes que non conserve ningún elemento 
diagnóstico único e irrepetible contabilizáronse como fragmentos, non 
tomando parte do reconto do número de individuos. No reconto de 
fragmentos, existen propostas interesante para reproducir o número mínimo 
de individuos a partir de formulas obtidas polo tipo de resto (vid. Antolín e 
Jacomet 2015; Berihuete Azorín e Antolín 2012). Non obstante, motivado 
pola complexidade de aplicar un criterio único que permitise comparacións 
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a diferentes especies, optouse por un reconto sen ofrecer unha reconstrución 
do número de individuos a partir de fragmentos. 

O peso ou o volume son unidades de medida que poden ofrecer unha comparación 
estatística complementaria á contabilización de restos. Por exemplo, os agregados, 
conxuntos sementes fusionadas durante a carbonización, son de complexa integración 
nos recontos, e non resulta factible establecer unha contabilización de restos. Nos 
agregados dunha única ou de varias especies tampouco é viable coñecer o número de 
individuos e o peso específico de cada especie que os conforman. Neste sentido, a 
toma de datos de volume ou peso establece unha unidade comparable. Ambas 
medidas tamén poden servir de referencia na comparación estatística na importancia 
relativa entre os taxons, particularmente nos cultivos. As variacións de tamaño entre 
as sementes de especies como Panicum miliaceum, Hordeum vulgare ou froitos de Quercus 
sp reflicten distinta representatividade en función de se son restos contabilizados ou 
medido o peso de cada especie.  

Na cuantificación de restos entre niveis arqueolóxicos a nivel estatístico empregouse 
a ubicuidade. A ubicuidade calcula de maneira porcentual a frecuencia coa que un 
taxon determinado aparece representando nun sitio arqueolóxico (Buxó 1997). Polo 
tanto, serve para observar variacións de taxons dentro dun xacemento, ou tamén a 
nivel espacial. Así e todo, a ubicuidade non elimina os efectos da preservación dos 
restos vexetais e o tipo de mostraxe realizada que afecta á interpretación dos 
resultados cando estamos ante unha mesma frecuencia pero ante distinta cantidade 
(Buxó 1997). 

O cálculo do número mínimo de individuos utilizouse fundamentalmente na 
contabilización de restos de froitos e cereais fragmentados. Esta estimación indirecta 
ás veces é de difícil estimación, sobre todo ao comparar entre especies con 
características diferenciadas. Son varias as propostas no cálculo mínimo de individuos 
baseadas en fórmulas estimadas por tipo de resto para o cálculo de NMI (Antolín e 
Jacomet 2015; López-Dóriga 2015). O exemplo máis utilizado neste traballo é a 
fórmula para reducir os cotiledóns de landras a individuos (2n=1), e nos cereais a 
presenza de embrión (Jacomet 2006) como criterio fundamental para contabilizar 
individuos en cariópsides fragmentadas.  

As estatísticas multivariante abranguen un amplo rango de técnicas estatísticas 
que permiten unha observación simultánea e a análise de variables múltiples (Smith, 
A. 2014a; Baxter 2016). A análise multivariante emprégase para descubrir a estrutura 
e patróns dentro de conxuntos de datos destacando as relacións entre mostras e/ou 
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especies, sintetizando e presentando de forma sucinta conxuntos amplos de datos, 
reducindo o ruído entre os datos e identificando valores excéntricos, ou clasificando 
ou agrupando mostras baseadas nos seus contidos (Gauch 1982). A análise clúster, a 
análise discriminante, análise de compoñentes principais, a análise de 
correspondencia son as técnicas máis utilizadas en arqueoloxía (Baxter 1994), e 
ademais en arqueobotánica o é tamén a análise de correspondencias canónicas 
(Smith, A. 2014a). Estas técnicas trátanse no epígrafe 7.4 Análise estatística. 

 Definición de contextos 

O contexto arqueolóxico emprégase xeralmente para referirse a un depósito 
específico do que derivan os achados arqueolóxicos, que é a unidade continua de 
matriz sedimentaria xunto cun número de artefactos ou outras evidencias (Fuller et 
al. 2014). Existe unha tendencia a asumir de maneira directa a relación entre 
actividades que crearon os conxuntos arqueobotánicos e o contexto escavado onde 
foron recuperadas (Fuller et al. 2014). Mais, por exemplo no caso dos materiais 
carbonizados, estes só se conservan en virtude do seu contacto co lume, polo que fóra 
destes ámbito atópanse habitualmente fóra do seu contexto de formación (Fuller et al. 
2014). De igual maneira, os restos carpolóxicos que recuperamos poden estar 
transportados ou desprazados do lugar onde se produciu a actividade que formou os 
conxuntos onde se integran. A diversidade de obxectos que conflúen nun contexto 
determinado é de complexa interpretación se reducimos a súa xénese a unha tipoloxía 
funcional –área de actividade, residuo, pavimento–, pois cada unidade estratigráfica 
sintetiza unha multiplicidade de accións próximas ou distantes no tempo, relacionadas 
ou que pouco teñen que ver entre si. En consecuencia, a definición do rexistro 
arqueolóxico ha de partir da definición e descrición das súas propiedades co obxectivo 
de avanzar na determinación da súa representatividade (Antolín Tutusaus 2010).  

A comprensión dos procesos de formación e da variedade de aspectos físicos e 
químicos proporciónanos un escenario complexo de procesos vitais para entender os 
procesos derivados da formación do rexistro arqueobotánico e para a corrección da 
interpretación destes procesos (Spicer 1991). O vínculo entre os modelos de transporte 
e distribución dos residuos permite establecer unha distinción en función dos procesos 
dos residuos das actividade (Schiffer 1972). Así, na literatura sobre este aspecto a 
clasificación no tipo de contextos en arqueobotánica distingue entre contextos 
primarios, contextos secundarios (Schiffer 1972; Fuller et al. 2014) e contextos 
terciarios (Hubbard e Clapham 1992; Fuller et al. 2014). Os contextos primarios 
son aqueles restos que se atopan dentro da súa situación de uso, in situ, sen que medie 
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un desprazamento da actividade que xera o contexto e a súa localización (Fuller et al. 
2014). Os contextos secundarios describe aos conxuntos que foron transportados 
dende o contexto de uso primario, ata unha nova situación que pode non estar 
directamente relacionada con esa actividade (Fuller et al. 2014). Incluso é posible que 
a relación entre o contexto e os conxuntos arqueobotánicos sexa insondable. Nos 
contextos terciarios a diferenza respecto dos contextos secundarios é que estes 
proveñen de un único evento, que se forma a partir de varias e, polo tanto, moi 
diferentes accións (Fuller et al. 2014).   

Os contextos primarios e secundarios só poden recuperarse mediante unha mostraxe 
destes contextos específicos, pois están presentes en localizacións dispersas e pouco 
frecuentes nos sitios arqueolóxicos (Fuller et al. 2014). Mentres que unha mostraxe 
aleatoria non recupera conxuntos en posición primaria, ou secundaria, a miúdo revela 
conxuntos terciarios (Fuller et al. 2014). Non obstante, un método de mostraxe global 
pode producir conxuntos homoxeneizados similares, independentemente do tipo de 
contexto, nos que só uns poucos destacan como atípicos (Fuller et al. 2014). A 
homoxeneización entre mostras pode estar relacionado con diferentes fases de 
ocupación (Pearsall 1988), ou factores posteriores á deposición como a proximidade 
ao horizonte activo do solo (Miksicek 1987). Clasificar os contextos e definir a relación 
entre contexto e conxunto arqueobotánico permítenos afondar na representatividade 
dos elementos estudados e interpretar os procesos da súa formación.  

 Análise Tafonómica 

A tafonomía estuda os procesos, humanos e naturais, que lle acontecen ás plantas 
dende o nacemento, a súa manipulación polo ser humano, e os cambios que afectan 
á súa estrutura unha vez se integra no rexistro arqueolóxico e ata ser recuperada 
arqueoloxicamente. Para isto válese do estudo dos estigmas, modificacións estruturais 
e características dos restos que poden inferir información sobre cada estado no que se 
fixaron cada unha destas pegadas, e daqueles procesos que os afectaron. A 
preocupación pola tafonomía tivo diversas propostas e enfoques para definir cales son 
as propiedades ou os elementos que definen a formación do rexistro arqueolóxico 
(Schiffer 1972, 1987), así como da maneira en como se forma o rexistro 
arqueobotánico (Antolín Tutusaus 2010; Fuller et al. 2014). Estes parámetros foron 
definidos en (Schiffer 1987; Antolín Tutusaus 2010): medidas, densidade, forma, 
distribución vertical e horizontal, concrecións, degradación, cantidade e diversidade, 
índice de restos completos ou complementarios, grado de reconstrución dos 
fragmentos e a representatividade dos restos. 
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A avaliación do estado de preservación e das características tafonómicas dos restos 
carpolóxicos foi rexistrado nalgúns conxuntos. A tafonomía clasificouse a través de 
criterios descritivos de acordo co seu estado de preservación (Antolín e Buxó 2011). 
As trazas analíticas e indicadores para a caracterización dos procesos de degradación 
sufridos nas sementes durante a carbonización ou deposicionalmente, abrangueron 
(Antolín e Buxó 2011): a parte representada, o tipo de fragmentación, a parte 
fragmentada, o tipo de preservación, o estado de conservación do pericarpo, o tipo de 
fragmentación, a vitrificación, a presenza de embrión, e o grado de cambio debido 
aos efectos da carbonización.  

 Infraestrutura de Datos 

A incapacidade humana de xestionar grande volume de datos fai que a miúdo as 
hipóteses de traballo sexan construídas sobre obxectos ou accións excepcionais, 
chegando a xeneralizacións sobre datos parciais malia que poidan ter unha 
significación relevante no seu contexto. Como resultado, a construción do discurso 
arqueolóxico sintetízase en ocasións como sinécdoques fundamentadas en lecturas 
particulares. Acotío, estas carencias parten de eivas metodolóxicas de base, como a 
ausencia de datos de partida, contabilizacións e a súa representatividade sobre o total 
coñecido. A necesidade de metodoloxías explícitas e sistemáticas co rexistro da 
información debe ir en consonancia coas prácticas e obxectivos que a investigación 
en arqueoloxía procura que hoxe en día ten a posibilidade de acceder a ferramentas 
e crear plataformas que xestionen unha grande cantidade de información. De feito, 
unha das cousas onde a arqueoloxía se ten centrado é na recollida de fragmentos e 
pezas dunha especie de bricolaxe pragmático e oportunista, tomando uns obxectos e 
perseguíndoos ata onde nos conduzan (Witmore 2014a). Neste senso, as sementes 
poden entenderse como arquivos de ida e volta, reflexos dun acto consciente ou 
inconsciente, e que aportan información  social (Van Der Veen 2014).  

A organización fundamental que unha base de datos pode ofrecernos é traballar con 
datos simples que poden entenderse como entidades illadas –medidas, análises, 
individuos– que forman parte dun conxunto ou ensamblaxe de relacións que 
constitúen as dimensións destas entidades –entanglement. Estas relacións, como en todo 
proceso de análise, están condicionadas polo enfoque, ou por aquelas trazas que 
podemos considerar máis significativas. Non obstante, a almacenaxe de datos 
permítenos mover o foco da análise, escoller relacións ou empregar criterios 
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predefinidas baixo unha ollada arqueolóxica. O obxectivo fundamental é evitar que 
os novos datos, segmentados, se convertan na información estándar de cada discurso, 
para o cal é necesario dotar de elementos que constrúan relatos sobre un conxunto o 
máis amplo e diverso posible. 

O emprego de bases de datos, no eido da arqueoloxía e na arqueobotánica, 
consolidouse como unha ferramenta de traballo fundamental no rexistro de grandes 
cantidades de información, por exemplo: RADAR (Van Haaster e Brinkkemper 
1995), SYSLAT (Py et al. 1997), Arbodat (Kreuz e Schäfer 2002), Pottery Informatics 
Query Database (Smith, N. G. et al. 2014), BRAIN (Mercuri et al. 2015) e ACER 
(Sánchez Goñi et al. 2017), entre outras. Se ben a preocupación e os esforzos por 
universalizar códigos e estandarizar formatos están maiormente presentes, estas 
estruturas de datos tenden a ter participacións definidas polo marco dos grupos de 
investigación que as desenvolven ou financiamentos específicos, e, practicamente, só 
nos casos onde existen colaboracións entre grupos de diversas institucións son 
empregadas a nivel interrexional.  

A preocupación polo intercambio de datos a nivel administrativo contou con diversas 
iniciativas dentro da Unión Europea. Por exemplo, o marco INSPIRE tiña como 
obxectivo minguar estas problemáticas de linguaxes diversos, facendo accesible a 
información espacial que posúen as administracións públicas (Teira Brión e Abad 
Vidal 2012). Baixo esta directiva promovéronse plataformas como a Infraestructura de 
Datos Espaciales de España (http://www.idee.es/web/guest/inicio). As IDEs son 
infraestruturas de información espacial que ofrecen aos usuarios acceso a uns servizos 
integrados onde poder identificar e acceder a información xeográfica dende unha 
ampla gama de factores e para unha grande variedade de usos (Teira Brión e Abad 
Vidal 2012). Unha das súas fortalezas é a capacidade de procesar cantidades inxentes 
de datos. Aínda así, malia poder ser compartida nunha serie de formatos, as IDE nas 
diversas administracións e institucións continúan a formarse a partir de linguaxes 
particulares e a buscar unha visualización da súa información, que non a integración 
en estándares comúns. Non obstante, debemos ter presente que os SIX son unha 
ferramenta que permite aos humanos comunicarnos cos datos e expresarnos mediante 
a xeración de mapas (Meyer e Crumley 2011). Non solucionan por si mesmos os 
problemas de xeración de información ou metodolóxicos.  

Tendo en conta este soporte, o manexo dos datos desenvolvidos nesta tese de 
doutoramento parte dunha iniciativa fundamentada sobre a Infraestrutura de Datos 
Espaciais IDEPatri (Abad Vidal et al. 2011), desenvolvida por Emilio Abad Vidal 
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dentro da Fundación Centro de Supercomputación de Galicia –CESGA– e coa 
colaboración do seo do Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste Ibérico-
Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio –GEPN-AAT. O proceso de construción de 
IDEPatri como instrumento dentro do GEPN-AAT ciméntase en varios proxectos de 
escavación, estudo de materiais e análises arqueobotánicas (Abad Vidal et al. 2011; 
Rey Castiñeira et al. 2011; Martín Seijo et al. 2010; Martín Seijo 2013). Neste senso, 
a IDE amósase capaz de xestionar e dar amparo a un rexistro tanto de índole 
arqueolóxica expresado en bases de datos, como información espacial, e resulta 
óptima para empregala como ferramenta de traballo. A súa programación está 
baseada en software de código aberto, o que a exime do uso de licenzas de traballo, 
posibilitando unha ampla gama de usuarios potenciais. 

A estrutura de Idepatri fundaméntase nunha base de datos obxecto-relacional como 
PostgreSQL de código aberto e libre, que permite integrar funcións para a xestión de 
datos empregando consultas SQL. PostgreSQL é un sistema operativo 
multiplataforma programado en C e C++. Funciona como unha estrutura subxacente 
ao sistema, conectando todos os datos asociados aos códigos creados e súa situación 
espacial (Smith, N. G. et al. 2014). O  servidor do Centro de Supercomputación de 
Galicia serviu como almacén de datos. A base de datos autoriza que outros servizos 
se conecten, como os de índole de tratamento espacial da información como WFS, e 
fontes de datos de natureza ráster e vectorial. 

 Xestión da información 

A xeración de información das análises pode entenderse a dous niveis comunicados e 
de plena dependencia, un como proceso manual de rexistro, e outro como un proceso 
operacional informático. Esta distinción simple a nivel de soporte forma parte dunha 
mesma concepción e planificación da toma de datos dende o traballo de campo ao de 
laboratorio, e dende o rexistro de atributos ata a almacenaxe dos datos. Non obstante, 
agocha diferenzas profundas nas posibilidades de manexo da información. 

A toma de datos en campo e en laboratorio ten como reflexo a elaboración dun ficha 
ou unha aplicación telemática de mostras onde se especifican campos relativos. Estes 
poden gravarse tanto en papel como en soporte informático. A ficha proporciona un 
lugar onde toda a información sobre os materiais dunha mostra e o proceso de 
clasificación e identificación sobre estes materiais poden conservarse (Pearsall 2015). 
Os campos reflectidos permiten establecer unha guía de procedemento que garanta 
unha base de rexistro de acordo coa estratexia de estudo deseñada. 
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A concepción de IDEPatri parte dunha premisa fundamental, referida á súa 
arquitectura, e que condiciona a entrada de información garantido a trazabilidade do 
proceso. Constitúese como dunha base de datos relacional. Os datos son almacenados 
en táboas seguindo unhas relacións prefixadas. Permiten o seu acceso sen a necesidade 
de alterar as táboas a través de novas relacións. Esta estrutura xeral, facilita a adición 
de módulos de materiais ou análises vinculados á estrutura principal e aos datos que 
aporta. Cada módulo constitúe a cristalización de análises máis específicas sobre os 
datos, por exemplo o módulo de carpoloxía. Se ben, hai certos aspectos aos que non 
está enfocada, non por iso imposibilita integrar elementos de outras disciplinas, senón 
que permite a súa integración. 

A base de datos relacional segue unha estrutura xerárquica á hora de introducir datos 
por motivos de aforro e fiabilidade. A xerarquía ten como obxectivo dotar sempre de 
relacións que permitan chegar a unha análise múltiple. Por exemplo, se introducimos 
unha identificación carpolóxica sen vinculala a un sitio, intervención ou rexistro, a 
información carecerá dun contexto que permita a súa análise espacial. Unha das 
finalidades da arqueoloxía é dotar aos obxectos de contexto, que poden ser creados e 
modificados en diversos momentos. Para consolidar as relacións entre datos, Idepatri 
establéceo na secuencia de entrada da información. Esta secuencia segue varios pasos: 
Proxecto (non requirido)> Sitio arqueolóxico > Intervención > Rexistro > 
Análise. Desta maneira os elementos que forman parte da análise carpolóxica están 
referenciados dentro deste contexto de información aportada en cada un dos 
formularios previos. Permite ademais economizar tempo de traballo, xa que o vínculo 
entre a análise particular e o sitio arqueolóxico vén determinada e queda gravada pola 
secuencia de entrada nos formularios. 

A elaboración de categorías é un proceso metodolóxico fundamental, xa que estas 
permiten engadir atributos a cada obxecto. Por outro lado a clasificación da 
información arqueolóxica adoita moverse en dúas coordenadas fundamentais, o 
tempo e o espazo. Este tipo de información pode ser expresada dende a base de datos 
de múltiples formas analíticas e representacionais –por exemplo mapas SIX. 

A incorporación de datos de forma pautada é un elemento importante, e sitúanos ante 
un escenario onde a información pode ser validada e observar a súa trazabilidade. A 
fin última da base de datos é a comparación de datos a diversas escalas: contextos, 
actividades, sitios arqueolóxicos, áreas/territorios. Abrir este camiño é substantivo. A 
trazabilidade da información significa que cada dato estea asociado a unha conta de 
usuario, que é o creador ou editor, e a unha data de entrada. Se ben queda establecida 
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unha versión por defecto considerada a máis fiable, todos os datos son almacenados 
nun historial, facilitando a súa consulta e recuperación.  

A representación da información establécese a través da xeración de consultas. A 
creación de consultas supón un salto importante nas posibilidades de cálculo da 
información. O seu deseño vén determinado polas necesidades do usuario en función 
dos obxectivos que procure. Posibilitan acceder a un conxunto de datos, totais ou 
filtrados, e elaborar as lecturas dos datos en función duns obxectivos. Estes obxectivos 
están determinados polas necesidades do usuario.  

7.2.1.1 Proxecto  

O proxecto comprende a adicción de intervencións e sitios arqueolóxicos baixo un 
obxecto de estudo común. É un conxunto de datos coordinados polo propio 
investigador empregando criterios que responden ás necesidades da súa investigación. 
Os datos non son necesariamente creados ex novo, pois os proxectos poden construírse 
reunindo información almacenada, elaborada por un mesmo ou por distintos perfiles 
de usuario.  

7.2.1.2 Sitio arqueolóxico 

O concepto de sitio/xacemento é o que emana da arqueoloxía, que é aquel 
emprazamento onde se preservan evidencias materiais ou inmateriais de accións 
humanas. Non resposta a categorías administrativas. Na determinación de sitio 
convén gravar unha serie de atributos que permitan a posterior análise dos datos. 
Estes datos son fundamentalmente os identificadores que permitan buscar o 
xacemento, as coordenadas espaciais e as cronoloxías. O tempo e espazo son dous 
elementos significativos pensando en secuenciar e acoutar as accións realizadas polas 
comunidades do pasado. 

Unha das dificultades xurdidas na literatura arqueolóxica á hora de identificar un 
xacemento son as diversas denominacións empregadas para nomear cada un deles. A 
nivel administrativo esta circunstancia soluciónase a través dun código. Non obstante 
cada administración xera os seus propios códigos cunhas directrices internas propias. 
Para evitar esta confusión a estrutura de datos xera un novo identificador oculto que 
relaciona todos eles e almacena todas as coordenadas espaciais que permiten localizar 
os xacementos e vixiar posibles duplicidades. Ademais, almacena os distintos nomes 
dados ao mesmo sitio e cada código administrativo. 
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A clasificación de sitio arqueolóxico está incorporado a través de tesauros. Estas 
entidades poden ser clasificadas en función das súa natureza, función, estilo, contexto 
histórico e xeográfico (Fernández Freire et al. 2014).  

7.2.1.3 Intervención  

Emprégase para englobar as fontes das cales se extraen datos. Estas poden ser: 1) 
actuacións arqueolóxicas, 2) análises, 3) baleirado de información de diversas fontes, 
4) información fornecida de bibliografía, 5) análises e 6) revisións de datos. Como se 
observa, é un concepto amplo cuxo denominador común é a creación de nova 
información sobre: 1) un sitio arqueolóxico, 2) un contexto, 3) un obxecto ou 4) unha 
acción. Non é exclusivo da intervención arqueolóxica. Permite recoñecer a autoría da 
información, e clasificala a través da súa orixe e formato. Facilita filtrar os datos por 
tipo de intervención e recoñecer sobre que elementos se está a construír a 
interpretación. Esta característica é de grande relevancia, pois achéganos a unha 
maior comprensión da representatividade dos datos. Polo corrente, accedemos a 
filtros de información xerados polos propios arqueólogos e ignoramos cales foron os 
criterios de filtrado, establecendo un discurso de eventos ou obxectos destacables, 
obviando accións (Teira Brión e Abad Vidal 2012). Se ben as novas tecnoloxías 
posibilitan construír discursos a partir da totalidade da información, dende o 
momento en que non é accesible o global de datos e os protocolos de como foron 
obtidos coartamos a capacidade de crítica e de análise, pois os límites interpretativos 
veñen prefixados pola fonte de orixe (Teira Brión e Abad Vidal 2012). 

7.2.1.4 Rexistro 

A creación dun rexistro arqueolóxico exhaustivo, con códigos recoñecibles e 
consensuados, é das maiores preocupacións da arqueoloxía. O contexto arqueolóxico 
describe os materiais que pasaron a través dun sistema cultural, e que son agora 
obxecto de investigación arqueolóxica (Schiffer 1972). O rexistro non só é unha 
cuestión metodolóxica e de protocolos, é o primeiro paso reconstruír a secuencia paso 
a paso da formación do contexto arqueolóxico. A realización de secuencias 
estratigráficas e a súa periodización é a empresa arqueolóxica máis importante 
(Harris, E. C. 1991). Polo tanto, é o centro da interpretación posterior, a partir do cal 
podemos reconstruír actos, procesos e actividades. En arqueoloxía, o termo rexistro 
aplícase para referirse ao depósito específico do cal se derivan os materiais; é dicir, a 
unidade continua de matriz sedimentaria conxuntamente cunha gama de artefactos 
e outras evidencias, punto de partida da maioría dos sistemas de rexistro de 
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escavacións (Fuller et al. 2014). De feito, o contexto é clave pare relacionar os restos 
arqueobotánicos coas actividades humanas (Fuller et al. 2014). 

7.2.1.5 Módulo de arqueobotánica 

Como xa foi expresado anteriormente, a arqueobotánica ou paleobotánica estuda a 
relación entre as comunidades humanas e as plantas a través do rexistro arqueolóxico 
(Pearsall 2015) e engloba unha grande variedade de análises –carpolóxicas, 
antracolóxicas, fitólitos, polínicas, etcétera. As sementes poden entenderse como 
arquivos onde as interaccións entre planta/ser humano produciron un resto 
detectable (Van Der Veen 2014). Estas relacións poden verse reflectidas e estudadas 
a través da composición isotópica do carbono ou no proceso de selección e mutación 
ao que se viron sometidas (Van Der Veen 2014). Incluso a nivel tafonómico, ou 
características dos conxuntos, e de igual maneira cada resto único pode entenderse 
como un arquivo non só dotado de información carpolóxica, senón tamén contextual 
–formación e interpretación de estratos– e analítica –isótopos, ADN, C14. A creación 
dun módulo de arqueobotánica en Idepatri, ten como obxectivo garantir a inclusión 
destas análises e principios dentro do sistema. 

7.2.1.5.1 Formulario de recollida de mostras 

O formulario de recollida clasifica as mostras a través dunha serie de datos básicos 
que faciliten o rexistro e a comparación entre protocolos establecidos en cada caso, 
facendo explícito o método empregado.  

En Recollida 1 os campos abranguen aspectos básicos para a clasificación da mostra 
segundo: 

• T1. Tipo de recollida. A clasificación do procesado deseñado é esencial ao 
condicionar a interpretación final dos resultados. A recollida destes 
parámetros permite observar a concentración dos restos entre as distintas 
mostras e estratos. A base de datos distingue entre o procesado manual, 
flotación, cribado en auga e cribado en seco. 

• T2 Test. Establece a clasificación das mostras en base a un índice de 
concentración de restos preliminar. Axeitado para sitios onde a estratexia de 
mostraxe sexa intensiva. 

• T3 Procesado. Establece onde e quen realizou o procesado, se este foi feito por 
unha persoa especializada en arqueobotánica ou ben pola equipa 
arqueolóxica en campo. 
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Figura 6 Vista do formulario de recollida de mostras. 

Recollida 2. Contempla a entrada de datos nos campos de procesado das mostras e 
o volume: 

• T4 Malla. Selección das mallas empregadas mostraxe, independentemente 
se se trata dunha columna interior ou exterior. Cada malla permite a entrada 
de información do tratamento por volume ou peso da mostra procesada. 1) 
Columna especifica o volume/peso do material de cada malla seleccionada; 2) 
Flotación especifica o volume/peso do material de cada malla seleccionada; 
3) Residuo rexistra o volume/peso do material de cada malla seleccionada; 4) 
Unidade selecciona as unidades de medida. 

Recollida 3. Permite unha clasificación e reconto básicos ou preliminares dos datos, 
sen afondar na súa análise. Cada dato introducido pode observarse nun buscador. 

• T5 Tipo: Clasificación do tipo de análises, en función do material, que son 
potencialmente realizables sobre a mostra. 
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• T6 Presenza: Indicación da presenza ou ausencia de materiais analizables 
segundo “Tipo” e empregando criterios cualitativos non cuantificables. 
Trátase dunha orientación sobre a riqueza do conxunto. 

Os criterios establecidos son os expresados no apartado 7.1 Análise carpolóxica. Os 
datos procuran reflectir aquelas características e circunstancias específicas da mostra 
que permitan a posterior análise dos conxuntos carpolóxicos en función da 
metodoloxía utilizada na mostraxe. Os datos son almacenados en táboas –T– e 
agrupados por procesos vinculados facer máis doada e controlada a entrada de datos.  

7.2.1.6 Carpoloxía 

O módulo de carpoloxía resposta á necesidade de plasmar o protocolo de análise 
carpolóxica, establecendo unha serie de campos estándar para a clasificación, 
comparación e operabilidade dos datos para a súa interpretación posterior. 

 
Figura 7 Captura da vista de Análise Carpolóxica da base de datos Idepatri. 

O formulario está dividido en dúas partes. Unha parte onde se ensina a información 
do sitio, intervención, rexistro, contexto e recollida da mostra. Estes datos parten da 
entrada de datos en formularios previos, e non só amosan os datos xerados tamén 
permite seleccionar e editar a información que conteñen.  

A introdución dos datos presenta diversos campos: 
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• T7 Taxons. Nesta táboa lístanse os taxons gardados e compróbanse os datos 
introducidos para evitar duplicidades ou erros que puidesen xurdir. A 
clasificación botánica non é posible en todos os casos. Algunhas clasificacións 
están baseadas na procura de isomorfismos morfolóxicos, nomeándose como 
Indeterminados e un número correlativo.  

• T8 Taxon. Reflicte a determinación de cada taxon. Nesta versión as 
convencións adoptadas na denominación de taxon –por exemplo: sp., cf., 
subsp.– non se integran como parte da denominación, como si se produce 
noutras bases de datos, por exemplo Arbodat (Kreuz e Schäfer 2002). Para 
referirse a unha orientación de determinación márcase o campo <cf.> 
correspondente. O campo <malla> depende da información integrada no 
formulario de recollida de mostras. Permite introducir os datos da análise 
carpolóxica en cada malla onde foron recuperados. 

• T9 Parte. Lista as diversas partes da planta obxecto de estudo: sementes, 
pericarpos, froitos, etcétera. 

• T10 Elemento. Clasifica os restos en función de individuos, cotiledóns –no seu 
caso– ou fragmentos. Este aspecto ten relevancia para a contabilización de 
restos e o estudo tafonómico. 

• T11 Contabilización. Permite clasificar os resultados da contabilización en base 
a se se trata do total da mostra, ou se é unha contabilización parcial en 
función da metodoloxía empregada: unha submostraxe por volume, o 
procedemento de sorting, etc. Nos campos <porcentaxe> e <peso/volume> 
permite especificar os parámetros do criterio establecido. Dentro da 
contabilización está a posibilidade de establecer un número máximo e un 
número mínimo de individuos –campo <número>. 

• T12 Unidade. Selecciona as unidades de peso e volume. 

7.2.1.6.1 Formulario taxons-individuos 

Contempla un formulario de consulta para engadir ou editar información de cada 
dato introducido. 

T13. Introduce datos morfométricos e tafonómicos. Entre os datos morfométricos o 
largo, ancho e grosor. Posibilita tamén facer varias funcións e presentar algúns dos 
índices habituais nas medicións das sementes coma: l*a, l*g, g*a, a*g e a*l. Os datos 
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tafonómicos establecen unha serie de campos si/non nos cales poden referenciarse 
unha serie de afeccións nos individuos estudados:  

• Deformacións. Que afecten á semente, debidas a procesos como a 
carbonización, sementes esmagadas ou deformadas. 

• Vitrificacións. Acontecidas durante o proceso de combustión. 

• Agregados. Conxunción de varias sementes debido, habitualmente, ás 
condicións de combustión.  

• Embrión. Conservados carbonizados nas sementes poden significar un 
elemento interpretativo interesante para determinar procesos alimentarios 
como o malteado, se ben a súa presenza non é fundamental (Stika 2011). 

• Explotado. A combustión pode producir que as sementes rebenten pola calor. 

• Adherido. Diversos procesos físicos ou químicos poden producir a adhesión de 
elementos alleos a cada semente. 

• Inmaturo. Determina se a semente analizada acadou a madurez do seu 
desenvolvemento ou esta foi interrompida. 

• Entomofauna. Presenza de insectos que afectan ao carporrestos.  

As táboas T14, T15, T16 e T17 reflicten parámetros tafonómicos segundo criterios 
establecidos na literatura arqueobotánica (Antolín e Buxó 2011). Particularmente 
orientados a conxuntos carbonizados de cereais, pero que admite extrapolarse a 
outros tipos de restos. 

• T14 Conservación externa. Distingue varios grados de preservación da superficie 
externa: intacto, semi-intacto, semi-rodado, rodado, moi rodado. 

• T15 Fractura. Define as partes das sementes onde se produce a fractura. Se 
esta é lonxitudinal, transversal ou ambas, e dentro desta se afecta 
respectivamente á parte ventral ou dorsal, ou se afectan á parte embrional, 
mesial ou distal da semente. 

• T16 Momento fractura. Define se a fragmentación dos carporrestos se produciu 
de forma previa á carbonización, durante á carbonización ou con 
posterioridade. 

• T17 Superficie interna. Distingue se esta é porosa, semi-porosa ou compacta, o 
que incide na valoración de aspectos relativos á carbonización. 
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 Criterios da integración de datos 

As análises –tratamento e identificación– en cada xacemento son realizadas a miúdo 
por persoal diferente, empregando metodoloxías diversas e cunha intensidade 
desigual, incluso dentro do mesmo proxecto ao verse condicionadas polas 
circunstancias cambiantes no seu desenvolvemento. Circunstancias que non se 
reflicten ou son raramente recollidas nas publicacións. Estas condicións limitan a 
comparación da totalidade dos datos, particularmente da metodoloxía e do 
tratamento das mostras, sendo necesario expoñer os presupostos utilizados na 
integración e comparación da información.  

Considerar os criterios aplicados no estudo das plantas cultivas e xestionadas no 
noroeste en base a unha categorización crítica dos datos publicados tórnase unha 
valoración necesaria. Para isto é imprescindible contemplar unha serie de 
problemáticas na integración dos datos. Por un lado a determinación de especies 
derivada da propia evolución de criterios da práctica arqueobotánica e, por outro, 
confusións ou erros que é preciso expoñer e avaliar. Os datos publicados non están 
exentos de revisións ou de cambios de criterio nas determinacións en función de novas 
achegas, que permiten discernir entre taxons ou aportan dúbidas razoables na 
diferenciación entre especies, ou mesmamente de erros de identificación no momento 
da súa publicación.  

Coa finalidade de partir dunha base de datos unificada estableceuse unha revisión 
sistemática das publicacións carpolóxicas con datos cuantitativos. Esta base de datos 
partiu dunha estandarización na nomenclatura dos taxons, metodoloxía e 
información de contextos.  

Os taxons con varios sinónimos foron unificados nunha única nomenclatura, para 
evitar duplicidades. Produciuse unha redución de 241 nomenclaturas a un total 
de 200 taxons. A redución parte de reunir taxons con máis dun nome aceptado 
baixo a mesma denominación. Por exemplo: Fabaceae –Fabaceae/Leguminosae–, 
Poaceae –Poaceae/Gramineae. Evitáronse duplicidades sobres as distintas grafías de 
xéneros ou especies, por exemplo: Quercus sp –Quercus/Quercus sp–, Hordeum vulgare –
Hordeum vulgare/Hordeum vulgare vulgare/Hordeum vulgare subsp vulgare– ou derivadas do 
emprego de idiomas diferentes para unha determinación equiparable –Triticum 
globiforme/Triticum “stubby grains”. 

Na contabilización dos restos recolléronse tanto o reconto por individuo, por 
cotiledón e por fragmento. A conversión entre fragmentos a individuos presenta unha 
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grande variabilidade de propostas, e non en todas as análises se aporta unha distinción 
entre as partes conservadas. Ademais, dalgúns taxons só se teñen recuperado 
fragmentos, e os criterios para reducir a un número mínimo de individuos son moi 
diversos e non aplicables ao total. Por esta razón, estableceuse como base da 
comparación estatística o número de restos de cada taxon por mostra –
incluíndo fragmentos, cotiledóns e individuos– ao constituír as entidades máis 
elementais e baixo un criterio uniforme. 

Seleccionáronse aqueles campos susceptibles de seren analizados en conxunto e con 
volume representativo e suficiente de datos. Así, os datos tafonómicos relativos á 
fractura e á preservación da superficie exterior non aparecen valorados entre os 
resultados de conxunto, só en análises contempladas no Anexo.  

A cantidade de mostra recollida está expresada tanto por volume, en litros, ou peso –
gramos. Nos estudos carpolóxicos do Anexo as concentracións aparecen expresadas a 
mediante o volume. Nos resultados de conxunto non se consideran comparacións coas 
publicacións onde se establece un cálculo por peso debido baixo número de casos 
publicados (Tereso 2009; Tereso et al. 2013b), o que conduciría a unha distribución 
moi dispar na análise estatística. 

Ante a grande variedade taxonómica –resultante do compendio das análises 
publicadas no noroeste– cada taxon foi incluído en grupos para a súa análise 
diacrónica e espacial: cereais, cultivos, plantas colleitadas, adventicias, plantas 
xestionadas e outras. Esta é unha clasificación artificial, no sentido de ser un construto 
da investigación, co obxectivo de clasificar os datos en categorías abarcables e 
comprensibles. Procura ordenar as plantas por grupos en función da súa concepción 
cultural, representando os seus usos, e non reflicte, necesariamente, un 
comportamento ecolóxico, se ben pode coincidir con el. É preciso considerar que 
algúns taxons poden ser comprendidos en grupos distintos. Por exemplo, os achados 
de sementes de Rubus fruticosus de O Areal proceden dun contexto de abandono 
derivado dunha inclusión dos froitos de maneira natural (Teira Brión 2010b). Mais o 
achado de polidrupas carbonizadas de Rubus sp en Crastoeiro podería relacionarse co 
aproveitamento da planta e un recurso colleitado para o consumo (Seabra et al. 
2018b). Outro exemplo, é o da avea. As variedades bravas, Avena fatua, Avena strigosa e 
Avena sterilis, non se distinguen con fiabilidade das sementes da variedade cultivada, 
Avena sativa, agás coa boa preservación partes das inflorescencias como a lemma ou a 
raquilla (Jacomet 2006). Así e todo, proponse como un cultivo a elevada 
concentración de sementes de avea en mostras de contexto de almacenaxe no castro 



 

 
152 

de Laias malia carecer destes elementos diagnósticos (Tereso et al. 2013b). Por outro 
lado, debemos comprender que unha especie silvestre en termos botánicos, non 
domesticada ou alterada pola selección á que se veu sometida pola xestión antrópica, 
non imposibilita o seu cultivo. De feito, en Galicia a Avena strigosa foi a principal avea 
cultivada ata o século XX (Lloveras Vilamanyá et al. 1983), e tamén foi consumida 
cocida en leite en maneira de afreitas. 

Outros criterios están relacionados coa evolución que as análises carpolóxicas teñen 
sufrido, tanto dos elementos analizados coma sobre a caracterización das especies nas 
últimas décadas. A determinación a través de parámetros morfométricos é habitual 
en diversos estudos. Un exemplo disto é a determinación da especie a través da 
biometría das sementes empregado en varios conxuntos na década dos 90 (Ramil 
Rego et al. 1990; Ramil Rego 1993; Téllez et al. 1990). Este protocolo ten levado a 
identificacións cun marxe de erro grande, ou a especies dificilmente existentes no 
noroeste neste período cronolóxico como Triticum sphaeorococcum (cf Dopazo Martínez 
et al. 1996). Estes criterios fóronse depurando (cf Dopazo Martínez 1996) ante a 
dificultade que a aplicación única deste método ten para discernir entre taxons. Hoxe 
en día, a carpoloxía é unha disciplina onde a identificación de restos depende 
principalmente de criterios morfolóxicos, e onde as medicións poden empregarse 
adicionalmente, e cando o estado de conservación é o suficientemente axeitado para 
que non se deformen, e para axudar á identificación (Jacomet 2006), non como a base 
fundamental da determinación de especies.  

A comparación con secuencias xenéticas pode levar en ocasións a outras 
determinacións baseadas no ADN. Dentro deste traballo tentouse realizar análises 
xenéticas sobre materiais arqueolóxicos, ou colaborouse dentro de proxectos que 
tiñan á xenética como obxectivo. As mostras enviadas foron sementes de Triticum sp 
do sitio de Castrovite (Anexo), e pericarpos de Castanea sativa das saíñas de O Areal 
(Anexo). En ambos casos a degradación do ADN das mostras derivou resultados 
negativos das análises, polo que a exploración desta vía analítica non deu froito dentro 
do marco de elaboración deste traballo.  

Unha das convencións adoptadas na identificación de trigos ante a falta de partes 
constituíntes das inflorescencias, determinantes para a identificación dalgunhas das 
especies, suxire a inclusión das cariópsides de trigos espidos dentro da denominación 
Triticum aestivum/durum –Triticum turgidum, Triticum aestivum e Triticum durum– (Buxó 
1997; Jacomet 2006), que se ben non distingue entre eles refírenos á existencia destas 
variedades (Buxó 1997). A distinción entre estes taxons, dentro dos trigos vestidos, 
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establécese pola aparición de partes das inflorescencias, como espículas, lemmas e 
raques, ausentes nos conxuntos estudados e publicados. 

Outra das problemáticas que atinxe á identificación dos trigos é a distinción entre 
cariópsides tipo de Triticum dicoccum e cariópsides tipo de Triticum spelta. Obsérvase un 
certo solapamento morfolóxico entre elas, polo que é corrente nomealas como Triticum 
dicoccum/spelta (Tereso 2012; Figueiral et al. 2017; Seabra et al. 2018b). O 
comportamento das cariópsides ante as condicións de combustión tamén pode 
carrexar problemas na distinción entre ambos trigos. Estudos experimentais sobre 
sementes de T. dicoccum sinalan que a partir de determinadas temperaturas a distorsión 
da morfoloxía xeneral dos grans –e outros signos de quecemento coma bochas 
superficiais ou exudación do endosperma– os criterios de identificación a nivel de 
especie tenden a perderse (Charles, M. et al. 2015). Estes estigmas increméntanse por 
encima de 260ºC (Charles, M. et al. 2015), ou a temperaturas máis elevadas 
consideradas arqueoloxicamente relevantes –máis de 300ºC– (Braadbaart et al. 2004). 
Ata estas temperaturas a forma do gran –lonxitude, anchura e grosor–, segue 
traxectorias relativamente predicibles coa redución das súa dimensións (Charles, M. 
et al. 2015). A partir de aí, as altas temperaturas en Triticum dicoccum provocan 
morfoloxías deformadas, chegando a formas semellantes ás de Triticum spelta (cf 
Charles, M. et al. 2015: figura 5). 

No cómputo dos estudos publicados por Téllez et al. (1990), onde a determinación 
dos trigos a nivel de especie faise a través das medicións e non dende a morfoloxía, 
contempláronse os conxuntos a nivel de xénero –Triticum sp–, dada a imposibilidade 
dunha determinación máis precisa. 

A clasificación taxonómica por criterios morfométricos tamén dá lugar a certas 
duplicidades. A denominación de Triticum “stubby grains” refírese aquelas cariópsides 
que se poden asociar a morfoloxías tipo Triticum compactum (Jacomet 2006). Esta 
clasificación establécese a nivel morfolóxico, e non exclúe a existencia de distintas 
variedades dentro deste nome (Jacomet 2006). Como se ten observado (Tereso 2012; 
Tereso et al. 2016), a clasificación Triticum “stubby grains” é similar a Triticum 
globiforme utilizada por Pinto da Silva (1988), en varias publicacións. Neste traballo 
adóptase o nome Triticum globiforme respecto do termo anglosaxón “stubby grains” 
(Jacomet 2006) para designar aos grans de trigo redondeados de morfoloxías similares 
a Triticum compactum. Entre elas tamén se inclúe a determinación de Triticum compactum 
do xacemento de Terronha de Pinhovelo (Tereso 2009). 
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Adoptouse a denominación de Prunus avium para aqueles endocarpos que teñen unha 
morfoloxía tipo próxima a este taxon. Esta denominación continúa a se empregar en 
recentes estudios de conxuntos dos períodos romano e medieval peninsulares (cf Peña-
Chocarro et al. 2019). Non obstante, convén precisar que algúns estudos sinalan a 
dificultade de discernir entre sementes de cereixa –Prunus avium– e de guindo –Prunus 
cerasus– pola similitude morfolóxica e ás hibridacións entre ambas especies, polo que 
avogan pola necesidade de caracterizalas a través do ADN ou no seu defecto a 
utilización da nomenclatura Prunus avium/cerasus (Pollmann et al. 2005; Burger et al. 
2011; Burger et al. 2016). 

Un dos principais problemas no estudo de conxunto dos taxons no noroeste é a do 
cultivo de verzas proposto en varias publicacións (Ramil Rego 1993; Ramil Rego et 
al. 1990; Dopazo Martínez 1996; Dopazo Martínez et al. 1996), cando na 
determinación de sementes de crucíferas de Brassica/Sinapis podería asentarse un erro 
de identificación. O máis probable é a confusión de esclerocios de orixe fúnxica 
integrados no sedimento arqueolóxico como sementes de Brassica. Esta equivocación 
significou unha visión distorsionada da importancia destas especies nos conxuntos 
carpolóxicos. Por exemplo, no caso de A Morcigueira recóllense varios taxons de 
Brassica seguindo criterios morfométricos (Ramil Rego 1993), en voga no momento 
da publicación. O contexto dunha fosa detrítica de grande profundidade (Ramil Rego 
et al. 1990), é pouco probable coa súa suposta funcionalidade para a almacenaxe de 
sementes destas especies. Por outra banda, sería preciso revisar a natureza da fosa, 
que podería corresponder a estruturas formadas polo destocamento natural ou 
antrópico de árbores, recollidas na literatura especializada como treethrow (Langohr 
1993). A identificación de sementes de Brassica/Sinapis abrangue, varios sitios 
arqueolóxicos da Idade do Ferro, rexistrándose na maioría dos conxuntos analizados 
(Ramil Rego 1993; Dopazo Martínez 1996; Dopazo Martínez et al. 1996). Estes datos 
significáronse en sínteses e publicacións posteriores como un cultivo importante 
durante o II e I milenios a.n.e. (Parcero Oubiña 2002; Parcero Oubiña et al. 2007; 
González Ruibal 2006; Teira Brión 2010a). Nas análises publicadas máis 
recentemente, resulta sintomático a excepcionalidade das sementes de Brassica que, 
nos casos identificados en datas máis recentes (Tereso 2009), comprenden un número 
de restos moi escaso, e non distinguen se son especies domesticadas ou silvestres. 
Incluso, nas análises dos 15 sitios realizadas para esta tese de doutoramento recóllense 
esclerocios na maioría dos xacementos pero non se rexistran sementes de 
Brassica/Sinapis (Anexo). 
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Probablemente os restos identificados como Brassica nas publicacións citadas poderían 
asignarse a esclerocios de orixe fúnxica. Algúns fungos do grupo dos ascomicetes 
forman sistemas simbióticos de ectomicorrizas que producen unhas estruturas 
características denominadas esclerocios ou sclerotia (Alonso e López 2005). Os 
esclerocios son estruturas pluricelulares de resistencia que poden ter unha 
organización complexa e especializada destinadas á almacenaxe de nutrientes e moi 
resistentes a períodos secos e temperaturas extremas (Alonso e López 2005). Os 
dalgúns xéneros, como Cenococcum, presentan unha forma globulosa e cor marrón ou 
negra e un tamaño entre 0,5-5 mm (Alonso e López 2005). Presentan unha relación 
simbiótica con raíces de diversas árbores e arbustos –Pinus, Quercus, Alnus, Crataegus, 
Juniperus ou Populus–, humidais e solos pobres (Alonso e López 2005). Polo tanto a súa 
aparición pode deberse á inclusión no sedimento, ou orixinarse con posterioridade e 
non gardar relación coa vida do depósito que os conteñen. Non resulta sinxelo 
distinguir entre individuos recentes de carbonizados, incluso mediante observación 
microscópica, o que complica aínda máis a súa valoración dentro do conxunto 
arqueolóxico estudado.  

Os esclerocios están presentes en moitos dos estudos publicados do noroeste pero 
apenas se expresa un reconto ou valoración. Os observados nas análises presentan 
unha grande ubicuidade e densidade por litro nalgunhas mostras (ver Anexo). As 
maiores concentracións proceden maiormente de depósitos de colmatación natural 
ou antrópica de matriz húmica, o que podería subliñar a vinculación simbiótica coas 
raíces das plantas antes comentada e, posiblemente, unha formación allea –poida que 
previa– á intervención humana. Nos contextos de almacenaxe e nos contextos 
habitacionais a concentración de esclerocios é escasa. Nas mostras de depósitos en 
contextos abertos ou áreas produtivas con índices moi baixos de restos/litro de 
carporrestos a presenza de esclerocios adoita ser máis elevada e, a miúdo, con 
importantes concentracións.  

Recapitulando, a solución ao problema de identificación de sementes de 
Brassica/Sinapis en contextos da Prehistoria Recente avoga por poñer en sospeita as 
conclusións sobre a alimentación e economía derivadas destas publicacións tan 
asentadas na literatura arqueolóxica do noroeste. A correcta determinación da especie 
ou restos debera realizarse sobre os exemplares publicados. En consecuencia, ao non 
dispoñer destes conxuntos, non se contempla a integración das identificacións 
recollidas en diversas publicacións polos problemas que ofrece, á espera de novos 
datos que definan a xénese destas evidencias na bibliografía de orixe (Ramil Rego 
1993; Dopazo Martínez 1996; Dopazo Martínez et al. 1996). 
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Outro problema presente son os erros de atribución de mostras nos xacementos. Un 
exemplo paradigmático é o de Noville. En diversas publicacións aparecen resultados 
atribuídos a esta vila romana (Dopazo Martínez 1996; Dopazo Martínez et al. 1996), 
posteriormente citadas noutros traballos (Parcero Oubiña et al. 2007; Teira Brión 
2010a). Estas análises foron erroneamente atribuídas a Noville, como xa se ten 
apuntado (Tereso et al. 2013a). As mostras analizadas por M. A. Dopazo (1996) 
proceden do castro de Saceda, tal e como reflicten os códigos de mostra coincidentes 
co rexistro realizado as intervencións arqueolóxicas na década dos 80 (Rodríguez 
Colmenero 1983, 1984, 1985, 1986), polo que se contabilizan como parte do 
conxunto carpolóxico deste castro. 

Respecto da información de contexto, a calidade da información aportada nas 
análises é altamente variable. Este aspecto non figura sempre recollido, ou o contexto 
non está minimamente descrito. A información agrupouse por tipo de estrutura, por 
funcionalidade, pola orixe da inclusión dos restos, se se trata de espazos exteriores ou 
interiores a estruturas, e se proceden de depósitos de ocupación ou de abandono. 

A cronoloxía das mostras recóllese a partir de datacións radiocarbónicas, séculos ou 
fases culturais aportadas por cada autor. Algúns casos dátanse a partir de contextos 
con obxectos cun valor diagnóstico periodizable –importacións, moedas, fíbulas, etc. 
Así e todo, pode haber discordancias entre as propostas de cada autor para o 
momento final da Idade do Ferro. Unha das problemáticas cronolóxicas á hora de 
trazar unha evolución dos cultivos por fases culturais é definir a materialidade dos 
séculos II-I a.n.e. Este episodio está definido en función dun feito histórico, o proceso 
de conquista romana, carente moitas veces dunha correspondencia arqueolóxica 
evidente. Este relato articúlase seguindo as campañas da conquista do noroeste entre 
o 138 ao 19 a.n.e. Os elementos que podemos definir como autóctonos ou como 
esóxenos mestúranse. Esta complexidade tamén está condicionada pola controversia 
acerca de elementos, materias ou sociais, que forman parte da identidade cultural e 
cales deles son de formación endóxena e cales desencadeados por factores esóxenos. 
Elementos de debate como as estatuas de guerreiros, as saunas ou as plantas como 
elementos arquitectónicos, ou obxectos procedentes de intercambio comercial como 
poden ser as cerámicas. Unha das dificultades de abordar este tema, é poder discernir 
como actúan as comunidades do ferro ante a chegada de Roma fronte a varias 
situacións. Tanto a través dun influxo cultural ou por vía comercial manténdose como 
entidades politicamente autónomas, baixo dun control político e militar onde hai un 
mantemento de elites locais, ou dentro dun dominio administrativo. Estes contextos 
acontecen con diferente intensidade e distintas xeografías entre os séculos II-I a.n.e. 
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Encadrar a aparición de unha especie vexetal e asociala a un proceso concreto non 
está sempre acompañada dunha información exacta ou suficiente. Por outro lado, a 
correspondencia dunha cronoloxía a unha fase temporal é unha construción 
arqueolóxica non exenta de problemas. Como norma optouse por respectar as 
indicacións cronoculturais de cada autor, agás naqueles casos que entrasen en 
contradición coa periodización establecida no apartado da Introdución. Nestas 
situacións as cronoloxías das mostras encadráronse seguindo as fases cronolóxicas 
propostas por Jordá Pardo et al. (2009). 

 Análise estatística 

A análise estatística procura pescudar ata que punto o que observamos no rexistro 
arqueolóxico é resultado da acción social que o produciu, indagando na acción que o 
produce, e determinar as causas da súa distribución (Barceló 2007). Para acadar este 
obxectivo parte da información vertida na base de datos Idepatri foi organizada en 
ficheiros formato .xls do software Excel para o seu tratamento estatístico. A análise 
estatística fíxose mediante o software R, versión 3.4.2 (R Core Team, 2017), utilizando 
varios dos seus paquetes nativos e o paquete Community Ecology Package v.2.5-4 –vegan. 
O tratamento estatístico empregou técnicas de ordenamento simple, a análise 
multivariante e o deseño experimental. 

A grande diversidade de tamaño e método das mostras non facilita a comparación 
entre comunidades obtidas a partir de sitios con diferencias distributivas 
considerables, sobreestimando a riqueza de especies ao converxer nas mostras de 
menor tamaño (Magurran 2004). Para tratar estatisticamente con conxuntos cun 
tamaño comparable procedeuse á rarefacción das mostras carpolóxicas e calculáronse 
os seus intervalos de fiabilidade. A rarefacción –baseada en mostras ou en individuos– 
permite a significación estandarizada e a comparación da riqueza e uniformidade de 
conxuntos de datos (Gotelli e Colwell 2001). Estimouse o número medio de especies 
a partir da mostra máis pequena aceptada, calculando o número de especies 
representativas por azar, permitindo un tratamento máis aproximado á realidade da 
diversidade entre especies que mediante a comparación de conxuntos intrinsecamente 
diferentes (Gotelli e Colwell 2011). Esta estandarización posibilitou levar a cabo 
comparacións estatísticas da riqueza de taxons, expresando a variabilidade das 
estimacións estatísticas para determinar a significación das diferenzas entre as 
poboacións. Sobre este cálculo fundamentouse a estatística de deseño experimental. 
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Para tratar o heteroxéneo e extenso conxunto de datos realizouse o seu ordenamento 
en función de variables. Estas variables agrupan especies, contextos, cronoloxía e 
metodoloxía arqueobotánica co obxectivo de crear conxuntos que poidan ser 
comparables entre si. 

A ordenación simple empregouse na contabilización de restos, reconto de taxons por 
xacemento, ubicuidade e a comparación diacrónica dos datos dentro das categorías 
establecidas. A ubicuidade dos taxons por mostra permite reconstruír unha evolución 
das especies máis frecuentes e a súa diversidade a través do tempo. Na procura de 
relacións diacrónicas entre especies estableceuse unha clasificación vexetais en 
función de categorías baseadas tanto na súa percepción e usos polos seres humanos e 
o seu nicho biolóxico. Posibilita determinar a evolución dos grupos por fases: 

• Cereais. Abranguen as especies amparadas baixo esta denominación –trigos, 
cebadas, millos, etc. 

• Legumes. Legumes cultivadas. Fundamentalmente fabas e chícharos. 

• Cultivadas. Comprende outras especies cultivadas que non entran na 
categoría de cereais ou legumes. Por exemplo especies de horta ou para o 
téxtil. 

• Froiteiras. Árbores ou arbustos con froitos que son cultivados para o seu 
consumo. 

• Colleitadas/Xestionadas. Froitos ou especies que son colleitados ou xestionados 
para o consumo de froitos ou outras partes da planta –por exemplo: as 
estruturas de almacenaxe subterráneas como tubérculos ou rizomas. 

• Arvenses/Ruderais. Comunidades vexetais que proliferan ao abeiro dos nichos 
creados polos seres humanos, ben sendo malas herbas de cultivos, vexetación 
de prados, camiños ou áreas habitadas. 

• Silvestres. Especies do medio natural sen indicios do seu aproveitamento como 
alimento. 

• Outras. Identificacións relativas a xéneros ou familias,  que comprenden unha 
ampla variedade de especies dos que non é posible coñecer o seu nicho 
biolóxico. Inclúe os restos cuxos atributos diagnósticos non ofrecen unha 
determinación –indeterminados e indeterminables. 
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Na comparación entre poboacións identificadas baixo un mesmo criterio de 
clasificación realizouse unha análise de correspondencias múltiples. Exploráronse as 
distancias entre os grupos definidos mediante a análise de correspondencias 
segmentado –DCA. 

Aplicáronse modelos de regresión linear e non linear para estimar a riqueza do 
tamaño de cada mostra. O índice de diversidade –diversity index– explora como están 
distribuídas as entidades básicas da análise. Para coñecer a riqueza –richness– 
empregáronse varios índices de diversidade coma, o índice Shannon e o índice 
Simpson que exploran cantas entidades diferentes se poden establecer dentro do 
conxunto, e utilizouse o índice Pielou’s J de uniformidade –evenness– que expresa como 
se distribúen estas entidades (Borcard et al. 2011; Greenacre e Primicerio 2013). Na 
análise e representación gráfica dos datos aplicáronse técnicas de estatística descritiva 
e diferencial. Estas amosan canto de ricas, diversas ou como están distribuídas os 
taxons dentro dunha mostra.  

Para observar as posibles diferencias entre os asentamentos estes clasificáronse como: 

• Poboados abertos. Asentamentos de comunidades que se ben poden presentar 
estruturas de delimitación carecen de estruturas defensivas ou unha 
concepción poliercética. O seu emprazamento pode ser diverso tanto en 
altura, ladeira como fondo de val. Son característicos do Bronce Final – São 
Julião, Santinha–, e moi escasos durante a Idade do Ferro, coñecéndose so o 
exemplo de Chã na área sueste da área de estudo.  

• O castro representa o recinto fortificado que aglutina unha serie de 
construcións habitacionais e adxectivas característico da Idade do Ferro e 
que perdura durante Época Romana: A Cidá, Crastoeiro, Punta do Muíño 
do Vento, entre outros.  

• Os enclosure son sitios delimitados por unha gabia, sen unha aparente 
ocupación doméstica, que fai que poidan ter unha funcionalidade en torno 
a actos de agregación social, como por exemplo ritualidades de culto ou 
funerarias. A Fontela, Ventosiños e Frijão. 

• O hábitat familiar define os sitios arqueolóxicos de subsistencia de base 
agrícola correspondentes a unha unidade familiar propietaria dun sistema de 
explotación de certa entidade, que as distingue de hábitat rurais onde cada 
unidade familiar é unha unidade de produción pechada en si mesma. Rúa 
Ferreiría, Mozinho, Monte Baixo, entre outros. 
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• Os aglomerados son entidades de poboación establecidas como un 
conglomerado de actividades económicas e habitacionais que xorden en 
Época Romana e que constitúen a base da trama administrativa. O Areal, 
Aquae Flaviae e Reza Vella serían exemplos deste tipo de asentamentos. 

• Os hábitats en cova supoñen ocupacións estacionais ou temporais dun grupo 
humano reducido no interior de grutas ou abrigos. Recóllese un único 
exemplo: Cova do Xato. 

Determinouse a pureza taxonómica das mostras por tipo de contextos, para 
comprobar se en determinados ámbitos se produce unha uniformidade ou diversidade 
de especies, aplicando os criterios de Wallace et al (2018). Debido a que o material 
botánico identifícase frecuentemente a nivel de xénero ou familia, varias especies 
poden estar incluídos dentro dunha mesma identificación que exprese unha maior 
uniformidade, polo que estes resultados deben tomarse como unha estimación da 
pureza (Wallace et al. 2018). Os contextos clasificáronse segundo a clasificación 
aportada polos autores ou segundo a asociación con elementos arquitectónicos e 
materiais en: 

• Agregación. Conxuntos procedentes derivados prácticas de agregación, 
banquetes e ritos con significación social. 

• Almacenamento. Contextos de almacenaxe de cultivos e produtos vexetais. 

• Doméstico. Restos derivados de actividades no interior de espazos domésticos 
vinculables a unidades familiares. 

• Funerario. Evidencias recuperadas en tumbas, fosas de inhumación ou 
incineración e outros ambientes funerarios. 

• Ocio. Restos localizados en construcións vinculadas ao ocio, como termas ou 
baños. 

• Produtivo. Contextos de explotación de recursos primarios ou transformación 
non vinculados á cadea operativa dos produtos agrarios: como contextos 
metalúrxicos, produción de sal, etc. 

Para observar a distancia e correspondencia da variabilidade taxonómica entre fases 
cronolóxicas fíxose un dendrograma utilizando o método Ward de varianza mínima. 
O dendrograma calculouse a partir das medidas de riqueza, Shannon diversity, Simpson 
index e Pielou evennes. 
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8 Materiais 

Os materiais abranguen os sitios estudados dentro deste traballo e presentados no 
apartado do Anexo. Ademais, procedeuse á recompilación de análises publicadas de 
xacementos dentro do noroeste susceptibles dunha análise estatística comparable, 
particularmente as que ofrecen datos cuantitativos referidos á contabilización de 
restos. Estudáronse un total de 630 mostras procedentes de 46 sitios 
arqueolóxicos dos 56 con estudos carpolóxicos datados do I milenio a.n.e. ao século 
V d.n.e con análises carpolóxicas no noroeste. O total de datos contemplados na 
análise de conxunto é de 1.052.971 entradas analizadas a nivel de resto —individuo, 
cotiledón ou fragmento. 

Os conxuntos estudados nos 15 sitios arqueolóxicos contemplados no Anexo 
supoñen 459.232 rexistros que abranguen individuos, cotiledóns e fragmentos de 
sementes, froitos, inflorescencias, talos e outras partes sen determinar recuperados de 
plantas. Estes xacementos proceden de períodos cronoculturais diversos. Da Idade do 
Bronce: os enclosures de A Fontela e Ventosiños, asentamentos da Idade do Ferro como 
o Castro de Punta do Muíño de Vento, Castro da Cidá, Castrovite, Castro de Monte 
do Facho, Castrolandín, Castro de Recarea, Castro da Illa de Toralla, Castro de 
Nabás e o Castro de Montealegre; finalmente, os asentamentos de Época Romana de 
Monte Baixo, Reza Vella, O Areal e Rúa Ferreiría nº59. Os datos sobre cada 
xacemento son inéditos no seu global, pero en certos casos foron parcialmente 
publicados (Rey Castiñeira et al. 2009; Teira Brión 2010b, 2013; Teira Brión et al. 
2012; Martín Seijo et al. 2010; Rey Castiñeira et al. 2011; Moreno-Larrazabal et al. 
2015; Tereso et al. 2016; Peña-Chocarro et al. 2019). 

Na análise de conxunto intégranse 593.739 entradas de información procedentes de 
31 estudos carpolóxicos. Do Bronce Final os estudos de Santinha (Tereso et al. 2016), 
São Julião (Dopazo Martínez 1996; Tereso et al. 2016). De asentamentos da Idade do 
Ferro e castros con ocupación durante a Época Romana: El Castrelín (López-Merino 
et al. 2010), Cossourado (Silva, M. D. F. M. D. 2008b), Cristelo (Silva, M. D. F. M. 
D. 2008b), Frijão (Tereso e Silva 2014), Lesenho (Tereso 2012), Cidadelhe (Vaz et al. 
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2016b), Chã (Vaz et al. 2016c), Castro de Orellán (López-Merino et al. 2010), São 
Lourenço (Tereso 2012), Crasto de Palheiros (Figueiral et al. 2017; Leite 2017; Leite 
et al. 2018), Penalba (Aira Rodríguez et al. 1990; Dopazo Martínez 1996), Crastoeiro 
(Seabra et al. 2018b, 2018a), Briteiros (Tereso 2012), Quinta de Crestelos (Vaz et al. 
2017; Tereso et al. 2018), Vixil (Ramil Rego 1993), Viladonga (Ramil Rego 1993), 
Cameixa (Dopazo Martínez 1996), Petón do Castro (Dopazo Martínez 1996), Saceda 
(Dopazo Martínez 1996), São João de Rei (Dopazo Martínez 1996), Lesenho (Tereso 
2012) Vigo, A Graña, Corredoiras e Montaz (Arnanz e Chamorro 1990). De 
asentamentos de fundación romana: os baños de Aquae Flaviae (Vaz et al. 2016a), o 
hábitat familiar de Mozinho (Tereso et al. 2013c), Terronha de Pinhovelo (Tereso 
2009), São Lourenço (Tereso 2012) e Cova do Xato (Teira Brión et al. 2012). 

Non se integran os resultados de todas as análises publicadas no noroeste peninsular 
por varios motivos. En certos casos, se ben presentan datos de forma cuantitativa, non 
o son nun formato equiparable. Isto atinxe aos resultados do castro de As Laias aos 
estar expresados en gramos por mostra (Tereso et al. 2013b). Nos datos das análises 
de Terronha de Pinhovelo (Tereso 2009), seleccionouse a contabilización observada 
das submostras e non a estimación do total dos depósitos. En certos estudos establécese 
un redondeo de cifras dalgúns taxons sen ofrecer unha valoración de como se 
obtiveron estes valores (cf Aira Rodríguez et al. 1990; Dopazo Martínez 1996). Estes 
resultados asumíronse no estudo pois o non consideralos significaría a ausencia de 
varios taxons e un erro maior na súa significación estatística. 

As análises cuxo resultado se expresan na presenza/ausencia de especies son 
interesantes para avaliar a biografía das especies determinadas, mais non son 
contempladas ante a imposibilidade de poder analizar cuantitativamente os 
conxuntos. Aqueles traballos nos que os resultados se expresan neste formato non 
foron reflectidos na base de datos e téñense en consideración para valoracións de listas 
taxonómicas ou cuestións de tipo cronolóxico. Son os casos de Alto do Castro (Cobas 
Fernández e Parcero Oubiña 2006), San Cibrao de Las (Peña-Chocarro et al. 2019), 
Canedotes (Tereso et al. 2016), Castelo de Matos (Queiroga 1992; Tereso et al. 2016), 
Coto da Pena (Pinto Da Silva 1988), Lavra (Tereso et al. 2016), Penarrubia (Dopazo 
Martínez et al. 1996), Vale Ferreiro (Bettencourt et al. 2007) e Vasconcelos (Dopazo 
Martínez et al. 1996; Tereso et al. 2016), Montaz (Arnanz e Chamorro 1990), O 
Marco (Arnanz e Chamorro 1990), Cortegada (Arnanz e Chamorro 1990), Penices 
(Queiroga 2015), Terroso (Gomes, J. M. F. 1996) e Castro Pedro (Buxó 1997). 
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Figura 8. Xacementos do noroeste peninsular entre o 1000 a.n.e. ao 400 d.n.e. con estudos 
carpolóxicos publicados e analizados neste traballo. 1) Vixil, 2) Petón do Castro, 3) Viladonga, 
4) Corredoiras, 5) Penarrubia, 6) A Graña, 7) Castro Pedro, 8) Ventosiños, 9) A Fontela, 10) 
Recarea, 11) Castrovite, 12) Cova do Xato, 13) Montaz, 14) Castrolandín, 15) Alto do Castro, 
16) Rúa Ferreiría, 17) A Cidá, 18) Penalba,19) El Castrelín de San Juan de Paluezas, 20) Castro 
de Orellán, 21) Cameixa, 22) San Cibrao de Lás, 23) Reza Vella, 24) As Laias, 25) Montelaegre, 
26) O Facho, 27) O Areal, 28) castro de Vigo, 29) Punta do Muíño do Vento, 30) Toralla, 31) 
Torroso, 32) Nabás, 33) Monte Baixo, 34) Saceda, 35) Cossourado, 36) Cristelo, 37) Coto da 
Pena, 38) Aquae Flaviae, 39) São Julião, 40) Lesenho, 41) Santinha, 42) São João de Rei, 43) 
Vasconcelos, 44) São Lourenço, 45) Terronha de Pinhovelo, 46) Vale Ferreiro, 47) Briteiros, 
48) Frijão, 49) Crastoeiro, 50) Crasto de Palheiros, 51) Chã, 52) Lavra, 53) Quinta de Crestelos, 
54) Cidadelhe, 55) Castelo de Matos, 56) Monzinho.  
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Cronoloxía Sitio Xac-tipo Restos Referencia 
Bronce Final 
 

A Fontela enclosure 2.091 Anexo 
Castelo de Matos poboado aberto nd (Tereso et al. 2016) 
Lavra poboado aberto nd (Tereso et al. 2016) 
Santinha poboado aberto 227 (Tereso et al. 2016) 
São Julião castro 73 (Dopazo Martínez 1996) 
Vale Ferreiro lugar funerario nd (Tereso et al. 2016) 
Ventosiños enclosure 35 Anexo 

Idade do Ferro 
 

A Cidá castro 65 Anexo 
A Graña castro 89 (Téllez et al. 1990) 
Alto do Castro castro nd (Cobas Fernández e Parcero 

Oubiña 2006) 
As Laias castro nd (Tereso et al. 2013b) 
Briteiros castro 309 (Tereso 2012) 
Cameixa castro 3.368 (Dopazo Martínez 1996) 
Castro Pedro castro nd (Buxó 1997) 
Castrolandín castro 10.725 Anexo 
Castrovite castro 57.708 Anexo 
Chã  poboado aberto 166 (Vaz et al. 2016c) 
Cidadelhe castro 738 (Vaz et al. 2016b) 
Corredoiras castro 100 (Téllez et al. 1990) 
Cossourado castro 2.661 (Silva, M. D. F. M. D. 2008b) 
Coto da Pena poboado aberto nd (Tereso et al. 2016) 
Crastoeiro castro 91.986 (Seabra et al. 2018b, 2018a) 
Cristelo astro 10 (Silva, M. D. F. M. D. 2008b) 
El Castrelín castro 35 (López-Merino et al. 2010) 
Frijão  enclosure 94 (Tereso e Silva 2014) 
Lesenho castro 16 (Tereso 2012) 
Montaz castro 95 (Téllez et al. 1990) 
Montealegre castro 81 Anexo 
Nabás castro 185.198 Anexo 
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O Facho castro 1.263 Anexo 
Palheiros castro 51.572 (Figueiral et al. 2017) 
Palheiros castro 21.329 (Leite 2017; Leite et al. 2018) 
Penalba castro 49.329 (Dopazo Martínez 1996) 
Penarrubia castro nd (Tereso et al. 2016) 
Petón do Castro castro 17.757 (Dopazo Martínez 1996) 
Punta do Muíño do 
Vento 

castro 200.835 Anexo 

Quinta de Crestelos castro 256 

52.845 

(Vaz et al. 2017) 

(Tereso et al. 2018) 

Recarea castro 54 Anexo 
Saceda castro 271.318 (Dopazo Martínez 1996) 
Sao Cibrao de Las castro nd (Peña-Chocarro et al. 2019) 
São João de Rei castro 15.362 (Dopazo Martínez 1996) 
Toralla castro 96 Anexo 
Torroso castro nd (Téllez et al. 1990) 
Vasconcelos castro nd (Tereso et al. 2016) 
Vigo castro 97 (Téllez et al. 1990) 
Vixil castro 119 (Ramil Rego 1993) 

Época 
Romana 

Aquae Flaviae aglomerado 138 (Vaz et al. 2016a) 
Castro de Orellán castro 1.115 (López-Merino et al. 2010) 
Cova do Xato cova 4 (Teira Brión et al. 2012) 
Monte Baixo hábitat familiar 20 Anexo 
Mozinho hábitat familiar 11.580 (Tereso et al. 2013c) 
O Areal factoría 1.008 Anexo 
Reza Vella aglomerado 30 Anexo 
Rúa Ferreiría hábitat familiar 23 Anexo 
São Lourenço castro 102 (Tereso 2012) 
Teronha de Pinhovelo hábitat familiar 845 (Tereso 2009) 
Viladonga castro 3 (Ramil Rego 1993) 

Táboa 1Xacementos e análises carpolóxicas contempladas no marco de estudo. 
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Figura 9 Totais dos conxuntos carpolóxicos integrados na análise. 
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Non se contemplaron as identificacións de taxons que non parten dunha análise 
carpolóxica de investigación: Cartimil (Carballo Arceo 1989b), Cameixa (López 
Cuevillas e Lorenzo Fernández 1986), Castromao (García Rollán 1971), Vixil 
(Vázquez Varela 1975b), Peneda do Viso (García Rollán 1974), Trelle (Rodríguez 
Gracia 1978), Barán (Álvarez Núñez 1992, 1993, 1995) ou Troña (Hidalgo Cuñarro 
1985). Nestes casos fundamentalmente faise referencia ao achado de landras e de 
cereais como o trigo. 

Para unificar a diversidade de nomenclaturas das mostras e contextos ofrecidos en 
cada estudo renomeáronse as mostras seguindo un código alfanumérico de 6 díxitos, 
3 caracteres alfabéticos que fan referencia ao sitio arqueolóxico e 3 caracteres 
numéricos para o código de mostra. Véxase o capítulo 17 “Material Complementario 
1: Mostras” no Tomo II. 

De igual xeito, para unha mellor comprensión das figuras empregáronse abreviaturas 
dos taxons identificados. Estas poden verse no capítulo 18 “Material Complementario 
2: Taxons” do Tomo II, xunto co nome científico completo de cada especie e o nome 
común. 
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9 Resultados 

Os resultados exprésanse en deseños de estatística simple e estatística experimental. 
Para coñecer a riqueza e uniformidade dos conxuntos e individuos realizouse a 
rarefacción das poboacións por mostra e por individuo. Os apartados están 
organizados nunha exposición de datos coa finalidade de responder a preguntas que 
faciliten a exposición, crítica e interpretación dos datos das análises carpolóxicas. O 
primeiro grupo abrangue as cuestións relativas á importancia da metodoloxía de 
mostraxe, procesado e preservación na representatividade dos resultados. Un segundo 
bloque expresa a ubicuidade e evolución dos taxons identificados nos conxuntos. O 
derradeiro bloque deste epígrafe trata a construción estatística da relación das especies 
con diversos contextos de tipo cronolóxico, funcional e habitacional.  

 Rarefacción 

A rarefacción indica comportamentos diversificados (Figura 10, Figura 11, Figura 12), 
onde as mostras situadas dentro do intervalo de confianza ou próximos á curva de 
rarefacción sinalan unha riqueza taxonómica esperable en función do seu tamaño. 
Por exemplo as mostras CVT054 (Figura 11), CRA004 e CRA007 (Figura 12) teñen 
unha riqueza esperable dado o seu número de restos. A riqueza en conxuntos de 
poucos individuos amosa unha grande variabilidade. Por tipo de estratexia, non se 
aprecian grandes diferencias, pero si certas tendencias. A mostraxe sistemática –
dentro do seu comportamento variable– obtén resultados máis diversificados de 
maneira máis sólida que a mostraxe puntual e a dirixida, estas adoitan rexistrar unha 
riqueza por debaixo do esperado na curva de rarefacción.



 

Figura 10 Rarefacción das mostras –intervalo entre 1 a 100 restos.  
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Figura 11 Rarefacción das mostras –intervalo entre 100 a 2.000 restos. 
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Figura 12 Rarefacción das mostras superiores a 2.000 ata 40.000 restos. 
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Non se observa unha pauta recoñecible por tipo de contexto. A distribución das 
mostras na curva de rarefacción está supeditada ao tamaño, ao tipo de preservación 
e á formación dos conxuntos arqueobotánicos, polo que os resultados son dispares. A 
riqueza agardada en mostras de grande volume é a esperada en mostras interpretadas 
como de almacenaxe –CVT054, CRA004 CRA006, CRA007, CRA012– pero 
menor noutras exemplos procedentes destes mesmos tipos de contexto –p. ex: 
CVT006, CVT001, CRA013– que resulta de agardar en concentracións 
monoespecíficas. As mostras cunha grande cantidade de restos –p. ex: NAB029, 
PEN003, PEN004– polo xeral encóntranse por debaixo da curva de rarefacción. As 
mostras en depósitos de abandono conservadas embebidas –ARE006, ARE002– ou 
contextos preservados por carbonización —MOZ021, MOZ041, MOZ001–, indican 
que a maior riqueza aparece en contextos cuxa formación é moi heteroxénea. As 
mostras de xacementos cunha boa preservación xeral dos materiais –por exemplo; O 
Areal, Mozinho– teñen unha riqueza sobresaínte dentro dos valores de rarefacción, 
tanto en materiais embebidos como carbonizados.  

 Significación do método de recollida e procesado 

 Estratexia de mostraxe 

Segundo os criterios do capítulo de Metodoloxía distinguiuse entre mostraxe puntual, 
dirixida ou sistemática. A distribución da riqueza das mostras en función da  estratexia 
de mostraxe non presenta grandes diverxencias (Figura 13). Os valores, dentro dos 
cuartís, son semellantes nas análises estatísticas efectuadas, con diferenzas pouco 
expresivas. O dato máis relevante é o que corresponde á media dos resultados nos 
índices Shannon, Simpson e Pielou. Neste aspecto a distribución dos puntos indica 
unha maior variabilidade taxonómica da estratexia sistemática respecto da mostraxe 
dirixida e puntual. 

 Procesado 

Os métodos de procesado divídense en tres categorías: selección manual, cribado, 
flotación (Figura 14). A flotación é o método máis utilizado nas mostras (n=304), que 
xunto a escolla manual (n=269) destácanse como o proceso de recuperación de 
carporrestos máis habituais. O cribado fíxose en 42 mostras, mentres que para 11 
mostras non dispoñemos de información do método empregado. 
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Na flotación recuperáronse entre 1 a 193.360 restos, sendo a mediana de 13 e a media 
de 1.942 restos por mostra. As mostras tratadas mediante cribado conteñen de 1 a 
170.464 restos, unha mediana de 914 e unha media de 6.825 restos por mostra. A 
selección manual entre 1 a 100.000 restos, cunha mediana de 3 e unha media de 460 
restos por mostra.  

Os resultados indican unha maior diversidade taxonómica nas mostras tratadas 
mediante a flotación ou cribado, que respecto da recolla manual (Figura 14). Ambos 
métodos presentan conxuntos de tamaño moi diverso, dende 1 resto por mostra a 
grandes concentracións de restos como, por exemplo, contextos de almacenaxe. A 
riqueza da flotación é unha media de 5, unha mediana de 4 e cuartís entre 2-6. Para 
o cribado presenta unha riqueza media de 7, unha mediana de 5, cuartís entre 1-10. 
Nas mostras manuais unha media de 1,4, unha mediana de 1,0 e cuartís entre 1,0-
1,0.  

O índice Shannon indica unha maior diversidade na flotación (Figura 14). A media 
da flotación é de 0,82, unha mediana de 0,87 e cuartís entre 0,06 a 1,29. No cribado 
a media é de 0,53, unha mediana de 0,15, cuartís entre 0-0,89. Nas mostras manuais 
unha media de 0,14, unha mediana de 0 e cuartís entre 0-0.  

O Simpson index (Figura 14) indica a probabilidade de que dúas entidades aleatorias 
dunha mostra poidan corresponder á mesma especie. A media na flotación é 0,42, 
unha mediana de 0,50 e cuartís entre 0,02 a 0,66. No cribado unha media de 0,23, 
unha mediana de 0,07, cuartís entre 0-0,46. Nas mostras manuais unha media de 0,8, 
unha mediana de 0 e cuartís entre 0-0,86.  

O peliou’s evennes index expresa a uniformidade da distribución mostras, sendo máis 
diversas canto máis afastadas do valor 0 (Figura 14). A media na flotación é 0,64, unha 
mediana de 0,54 e cuartís entre 0,07 a 0,87. No cribado a media é de 0,23, unha 
mediana de 0,14, cuartís entre 0-0,43. Nas mostras manuais unha media de 0,08, 
unha mediana de 0 e cuartís entre 0-0.  

 Preservación 

O tipo de preservación identificado nas mostras corresponde a materiais conservados 
por carbonización –1.051.800 restos–, desecación –29 restos– ou embebidas –1.142 
restos– (Figura 15). Non se rexistran carporrestos mineralizados nos conxuntos 
estudados. Os restos carbonizados aparecen en 614 mostras, os embebidos en 16 e os 
desecados en 2 mostras. Os respectivos índices sinalan unha maior riqueza 
taxonómica nos materiais embebidos en auga malia representar só 2 xacementos do 
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total. A riqueza e os índices Shannon, Simpson e Pielou son suficientemente 
expresivos neste sentido. 

A riqueza dos materiais carbonizados (Figura 15) ten unha media de 4 unha mediana 
de 2 e cuartís entre 1-5. Para os embebidos presenta unha riqueza media de 7,19, 
unha mediana de 5, cuartís entre 5-8. Nas mostras desecadas unha media de 5,5, unha 
mediana de 5,5 e cuartís entre 3,2-7,8.  

O índice Shannon (Figura 15) na carbonización presenta una media de 0,5 unha 
mediana de 0 e cuartís entre 0 a 0,9. Nos embebidos en auga a media é de 0,43, unha 
mediana de 0,14 e cuartís entre 0-0,89. Nos restos desecados os valores arroxan unha 
media de 0,48, unha mediana de 0,48 e cuartís entre 0,24-0,72.  

No Simpson index (Figura 15), os materiais carbonizados teñen unha media de 0,26, a 
mediana de 0,01 e cuartís entre 0 a 0,52. Nos embebidos unha media de 0,20, unha 
mediana de 0,06, cuartís entre 0-0,42. Os desecados unha media de 0,21, unha 
mediana de 0,21 e cuartís entre 0,10-0,31.  

No Pielou’s evennes index (Figura 15) a carbonización ten unha media de 0,32, unha 
mediana de 0,04 e cuartís entre 0 a 0,72. Os restos embebidos cribado a media é de 
0,21, unha mediana de 0,09, cuartís entre 0-0,42. Os valores dos restos desecados 
presentan unha media de 0,21, unha mediana de 0,21 e cuartís entre 0,10-0,31. 

 Riqueza taxonómica por volume de mostra 

O número de taxons por volume de mostra –litros– e a riqueza experimenta un 
incremento a maior volume procesado (Figura 16, Figura 17). Este incremento 
obsérvase, tanto no número total de taxons por litro como na riqueza estimada. O 
coeficiente de determinación rexistra unha progresión dos resultados cun valor feble 
de R2=0,08 no número de especies por litro ata os 15 litros (Figura 16) e máis forte de 
R2=0,21 ata volumes de 30 litros (Figura 16). Estes resultados exprésanse 
fundamentalmente sobre mostras de sedimento con materiais preservados por 
carbonización. As mostras de ambientes anegados acadan unha riqueza elevada en 
volumes de mostra reducidos. A riqueza de taxons por litro experimenta un funil 
próximo aos 40 litros de volume, polo cal o incremento do número de especies é máis 
discreta a partir desta medida.  
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Figura 13 Riqueza segundo estratexia. 
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Figura 14 Riqueza e índices do procesado segundo o método manual, cribado e flotación. 
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Figura 15 Riqueza de taxons por mostra e tipo de preservación. 
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Figura 16 Taxons por litro –ata 15 litros. 

 

 
Figura 17 Riqueza de taxons por litro –ata 30 litros. 
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 Deseño experimental do método carpolóxico 

A comparación da riqueza de taxons empregando o Shannon diversity index –medida de 
riqueza ou variabilidade– e o Peliou’s J evenness index –uniformidade– das mostras 
amosan comportamentos discernibles por estratexia de mostraxe e procesado e 
conservación (Figura 18, Figura 19, Figura 20). Os puntos clasifícanse por cores 
segundo a mostra conteña máis ou menos de 100 unidades.  

Os xacementos procesados con método de flotación (Figura 19) e cunha estratexia de 
mostraxe dirixida ou sistemática (Figura 18), presentan –incluso en conxuntos 
reducidos– unha relación entre diversidade e uniformidade máis elevada. Un 
exemplo, é o caso de Reza Vella, se ben o total de restos é exiguo –n=30– estes están 
mellor distribuídos a nivel de riqueza que as mostras de xacementos cun número moi 
superior de restos –por exemplo: Nabás, Saceda, Cossourado, etc. Estas mostras 
tamén son máis diversas que as recollidas puntualmente, que amosan polo xeral unha 
menor diversidade e, ademais, coinciden con conxuntos de menor tamaño. Os 
conxuntos superiores a 100 restos expresan unha maior variabilidade e adoitan 
corresponden a unha estratexia de mostraxe dirixidas a grandes concentracións de 
carporrestos. 

A maior riqueza de especies corresponde, dentro dos procedementos empregados 
para a separación de restos, aos métodos de flotación ou cribado en conxuntos 
superiores a 100 individuos (Figura 19). Os valores máis uniformes e menos diversos 
corresponden a mostras recollidas manualmente, se ben hai excepcións cando se trata 
de mostraxes en conxuntos de almacenaxe. 

O procesado expresa diferenzas na distribución por taxons segundo se trata de 
mostras manuais, cribadas ou flotadas (Figura 20, Figura 21). Unha primeira 
distribución da riqueza da mostras, co igual que na estratexia está condicionada polo 
tamaño da mostra. As mostras menores a 100 restos son menos diversas 
potencialmente (Figura 20).  

A análise experimental observa que determinados métodos teñen unha tendencia a 
filtrar os taxons recuperados (Figura 21). O deseño completamente ao azar –DCA– 
expresa unha distancia no eixe das x da distribución dos taxons recuperados mediante 
flotación, respecto do procesado mediante cribado, manual ou do non coñecido –
NA– (Figura 21). Á esquerda da gráfica no eixe da x encóntranse as especies que 
aparecen son de agardar en mostras tratadas por flotación –Triticum dicoccum, Vitis sp, 
Arbutus unedo, Silene dioica, Triticum dicoccum/spelta, Corylus avellana, Rumex acetosella, Rubus 
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fruticosus, Rapahanus raphanistrum, entre outras. En torno á flotación é onde se 
concentran o maior número de taxons identificados motivado por proporcionar unha 
maior cantidade de restos e índices máis altos de diversidade. Abrangue tanto especies 
cultivadas, domésticas, como malas herbas e sementes de reducido tamaño —
inferiores a 1 mm. Isto implica que a flotación potencialmente acada uns resultados 
máis representativos e ricos taxonomicamente que os restantes métodos aplicados.  

No outro extremo do eixe das x encontramos o cribado e o método manual bastante 
próximos entre si (Figura 21). Este área comprende especies como Setaria italica, Vicia 
faba, Hordeum vulgare, Panicum miliaceum, Pinus pinea, Juglans regia, Prunus avium, Prunus 
persica, Pyrus cordata, entre outras. Corresponden a especies maiormente cultivados ou 
colleitadas con sementes ou froitos cun tamaño preferentemente grande – >2mm. 
Esta distribución non está motivada polas características dos conxuntos, senón polas 
técnicas máis comúns do procesado arqueobotánico sobre grandes concentracións de 
restos –como contextos de almacenaxe– onde un dos métodos de recuperación 
fundamentais foi o cribado. A proximidade do método manual e cribado no eixe das 
x e y é interpretable por estaren ambos fortemente supeditados a un proceso de 
selección da forma de recuperar as evidencias. Se no cribado a tendencia é a recoller 
concentracións –habitualmente cultivos– no procesado manual o é á selección de 
restos conspicuos durante o proceso de escavación, que son polo corrente sementes 
de cultivos, froitos e restos de maior tamaño.  

Os valores máis distantes no eixe das y concordan con especies que aparecen en 
mostras cuxo método de procesado non foi posible de referenciar –NA– (Figura 21), 
pero que presentan, proporcionalmente, unha riqueza de taxons relevante: por 
exemplo Crastoeiro (Seabra et al. 2018a, 2018b). 

 



 
Figura 18 Comparación da estratexia de mostraxe expresada a través do Shannon diversity index 
e o Pielou’s evenness index. 
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Figura 19 Comparación do tipo procesado expresado a través do Shannon diversity index e o Pielou’s 
evenness index. 
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Figura 20 Comparación do tipo procesado expresado a través do Shannon diversity index e o Pielou’s 
evenness index. 
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Figura 21 DCA. Distribución de taxons por tipo de procesado. Especies con máis de 10 restos 
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 Diversidade taxonómica 

 Ubicuidade 

As especies de cereais, legumes e algúns froitos son os taxons máis ubicuos por mostra 
(Figura 22) e por xacemento (Figura 23). O trigo –Triticum spp–, os indeterminados, o 
millo miúdo –Panicum miliaceum– as landras –Quercus spp– e a cebada –Hordeum vulgare– 
recóllense en máis de 100 das 630 mostras consideradas. Triticum spp é o taxon máis 
presente, destacando tamén diversas especies de trigo –Triticum aestivum/durum, 
Triticum dicoccum, Triticum dicoccum/spelta e Triticum spelta. Quercus spp é o terceiro taxon 
por número de mostras. Outros cereais encóntranse entre as especies máis habituais: 
o millo miúdo –Panicum miliaceum– e a cebada –Hordeum vulgare– están por enriba do 
10% dos xacementos, e o paínzo –Setaria italica– e a avea –Avena sp– en máis do 5%. 
Todos eles identificados en máis de 30 mostras. Entre as legumes a especie máis 
ubicua son fabas –Vicia faba– recollida en 86 mostras, o oitavo taxon en importancia, 
moi por enriba de outras especies como os chícharos –Pisum sativum– e de Vicia 
sativa/angustifola. As identificacións de tribo –Triticeae, Genisteae–, subfamilia e 
familia –Poaceae, Panicoideae, Leguminosae, Polygonaceae– son recorrentes tanto 
por mostra como por xacemento. As sementes de vide –Vitis sp e Vitis vinifera– 
aparecen en 45 mostras de 8 xacementos. O resto de especies encóntranse por debaixo 
do 5% dos xacementos ou nun total inferior a <25 mostras. Entre elas, ademais de 
cultivos, aparecen de maneira robusta especies arvenses/ruderais e silvestres. 

 Riqueza 

A diversidade taxonómica por mostra está maiormente densificada nalgúns 
xacementos (Figura 24). Iguálanse ou supéranse os 20 taxons por mostra en Mozinho 
e Crastoeiro sobre materiais conservados por carbonización, e en O Areal preservados 
embebidos en auga. Estes conxuntos parten de contextos heteroxéneos. A mostras de 
Mozinho vincúlanse a residuos de forraxe ou do procesado de cultivos no interior 
dunha construción adxectiva (Tereso et al. 2013c), e en Crastoeiro ao interior dunha 
fosa interpretada para a almacenaxe (Seabra et al. 2018b). No caso do Areal son 
residuos das actividades da poboación urbana próxima (Anexo). Entre os 10 a 20 
taxons recuperados por mostra ademais dos citados recóllense en A Fontela, Briteiros, 
Castrolandín, Castrovite, Cidadelhe, O Facho, Orellán, Punta do Muíño do Vento e 
Terronha de Pinhovelo. Nos restantes xacementos acádase unha diversidade entre 1 
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a 10 taxons por mostra. Nalgúns xacementos só se rexistra un único taxon como 
resultado das análises publicadas: A Graña, Cristelo, Cova do Xato, Montaz e castro 
de Vigo.  

 Ubicuidade por cronoloxía 

O Bronce Final é a fase que presenta unha menor diversidade taxonómica. 
Unicamente seis taxons aparecen consistentemente en contextos deste período. 
Quercus spp é a especie con maior frecuencia, seguidamente atópanse os trigos –
Triticum spp e Triticum dicoccum–, as fabas –Vicia faba– e millo miúdo –Panicum miliaceum– 
(Figura 25).  

Durante a Primeira Idade do Ferro (Figura 25) dáse un lixeiro incremento da 
ubicuidade de taxons por mostra. O trigo –Triticum spp–, dentro do que se identifican 
Triticum dicoccum e Triticum aestivum/durum, é o taxon máis presente. A cebada –Hordeum 
vulgare– aparece robustamente nas mostras e consolídanse os cereais de primavera –
Panicum miliaceum e Panicum/Setaria–. O segundo taxon por ubicuidade son as landras 
de Quercus spp. 

No Ferro II a riqueza taxonómica dá un salto considerable (Figura 25), parcialmente 
fundamentado sobre a maior cantidade de xacementos e mostras estudadas de 
contextos deste período respecto das fases cronoculturais precedentes. As sementes 
máis abondosas son as de especies de cereais pertencentes ás subfamilias Triticeae e 
Panicoideae. Panicum miliaceum é o taxon máis ubicuo, mentres que Setaria italica se 
rexistra correntemente. O trigo –Triticum sp– diversifícase, aparecendo tanto taxons 
xa espallados nas fases anteriores, como Triticum aestivum/durum e Triticum dicoccum, 
como a consolidación de Triticum spelta e da determinación Triticum dicoccum/spelta –
que define sementes non discernibles entre T. dicoccum e T. spelta. A cebada –Hordeum 
vulgare– experimenta un ascenso nas mostras. A avea –Avena sp– tamén aparece de 
maneira consistente. Rexístrase o centeo –Secale cereale cuxas datacións indican un 
rango cronolóxico que vai do século IV ao I a.n.e. para Crastoeiro (Seabra et al. 
2018b). A formación destes conxuntos presenta certos problemas para a súa 
interpretación (Seabra et al. 2018b), polo que é posible a datación deste cultivo se sitúe 
arredor do século I a.n.e. ata agardar novos estudos. A ubicuidade de Vicia faba segue 
unha liña constante nas mostras. Os valores de Quercus spp, malia continuar en 
descenso, mantéñense altos. A vide –Vitis vinifera– aparece con solidez nos momentos 
finais. 
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Na fase Galaicorromana (Figura 25) hai unha continuidade respecto das pautas 
observadas no Ferro II. Entre os trigos mantense a maior ubicuidade das variedades 
vestidas –Triticum dicoccum e Triticum spelta– sobre as espidas –Triticum aestivum/durum– 
asentada xa dende o Bronce Final. A cebada –Hordeum vulgare– continúa en valores 
altos. O Panicum miliaceum descende. Así e todo mantense nun número elevado de 
mostras e Setaria italica e Panicum/Setaria confirman a importancia dos cereais de 
primavera nos conxuntos. Respecto das legumes, Vicia faba, que se mantivo de 
maneira constante, experimenta un lixeiro incremento. Nas mostras tamén se 
testemuñan con certa intensidade os chícharos –Pisum sativum. 

O total das mostras de cronoloxía Romana (Figura 25) presentan un descenso respecto 
das do Ferro II e da fase Galaicorromana. Con todo, débese reparar no aumento da 
riqueza e a irrupción de novos taxons. Os cereais continúan a ser as especies máis 
rexistradas, particularmente Panicum miliaceum. Os trigos –Triticum spp, Triticum 
aestivum/durum, Triticum globiforme, Triticum dicoccum e Triticum spelta– aparecen de 
maneira recorrente. Outras especies aparecen en torno ás 10 mostras: Hordeum vulgare, 
Setaria italica e Secale cereale. As leguminosas rexístranse con pouca consistencia, 
preferentemente sementes de Vicia sativa/angustifolia. É significativa a ausencia de 
Quercus spp, en continuo descenso dende o Bronce Final onde presenta a maior 
ubicuidade de todos os taxons. Dous grupos son as principais novidades: o rexistro de 
novas especies arbóreas froiteiras, e o ascenso de adventicias e sementes de especies 
bravas. Respecto das froiteiras e especies arbóreas son froitos de taxons como castañas 
–Castanea sativa–, noces –Juglans regia–, conos e piñóns de piñeiro manso –Pinus pinea–, 
cereixas –Prunus avium–, pexegos –Prunus persica– e pebidas de uva –Vitis vinifera. As 
especies de plantas adventicias, ruderais e outras silvestres aparecen correntemente, 
sobre todo en mostras de O Areal (Anexo) e Monte Mozinho (Tereso et al. 2013c). 
Estes taxons son Apiaceae, Corrigiola litoralis, Genisteae, Polygonum aviculare, 
Polygonaceae, Sesamoides e Spergula arvensis. 
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Figura 22 Ubicuidade de taxons por número de mostras. Taxons en 5 ou máis mostras. 
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Figura 23 Ubicuidade de taxons por xacemento. Taxons en máis de 4 xacementos. 
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Figura 24 Reconto de taxons por mostra. Mostras con máis de 7 taxons.
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Figura 25 Ubicuidade de taxons por mostra e fase cronolóxica –especies con ubicuidade maior 
a 1 xacemento. 
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 Evolución de grupos e especies 

Os taxons agrupados por clases permiten observan dinámicas no ámbito do estudo e 
procuran facilitar unha comprensión de síntese (Figura 26, Figura 27). Os grupos 
están definidos por criterios funcionais, considerando o seu aproveitamento e criterios 
ecolóxicos a través das asociacións que presentan con outras especies ou dos nichos 
naturais nos que adoitan proliferar.  

A representatividade dos conxuntos do Bronce Final é, en conxunto, menos conspicua 
respecto das demais fases (Figura 26, Figura 27). A combinación entre a estratexia de 
mostraxe manual e o escaso tamaño da mostra causa uns valores comparativos moi 
baixos. As plantas silvestres colleitadas conforman a maior parte dos conxuntos 
carpolóxicos –fundamentalmente landras. Os restantes grupos presentan unha 
concentración moi baixa ou ben, nalgúns casos, carecen de representación –
Froiteiras, Horta/Ornamentais, Xestionadas.  

As especies arvenses e Ruderais, amosan un pico pronunciado na Primeira Idade do 
Ferro iniciando un descenso case continuado ata a Época Romana (Figura 26, Figura 
27). A irrupción destas especies está particularmente vinculada a dous tipos de 
contextos. O primeiro, o de conxuntos carbonizados en posición primaria ou 
secundaria de estruturas de almacenaxe de cereais. O segundo, derivado da 
intensificación da mostraxe en contextos domésticos do interior dos xacementos, que 
inclúen tanto especies de malas herbas de cultivos como o posible crecemento de 
vexetación nestes novos nichos creados polo ser humano. 

As plantas Silvestres presentan un pico secundario durante a Primeira Idade do Ferro 
e un pico  significativo en Época Romana (Figura 26, Figura 27). O primeiro dos casos 
podemos vinculalo ao xa expresado coas arvenses e ruderais, debido tanto ao 
transporte cara os xacementos como polo crecemento natural no seu interior. En 
Época Romana este incremento está centrado en xacementos como Mozinho –no 
interior dunha construción con restos do procesado de cultivos ou da súa almacenaxe 
como herba seca (Tereso et al. 2013c)– ou O Areal (Anexo).  

Os cereais experimentan un incremento durante a Idade do Ferro, estando os valores 
máis baixos na Idade do Bronce e en Época Romana (Figura 26, Figura 27). A 
detección de estruturas de almacenaxe tipo celeiro –Castrovite–, silos –Crastoeiro–  e 
hórreos –Quinta de Crestelos– verifica o incremento deste grupo fundamentado sobre 
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o trigo e o millo miúdo. A cebada supón a maioría dos restos deste grupo durante o 
Ferro I. 

As plantas colleitadas abranguen froitos de Quercus spp e de outras especies bravas –
Pyrus sp. O seu comportamento segue o mesmo patrón que o apuntado para os cereais 
(Figura 26, Figura 27). Este débese á concentración de restos, de posibles estruturas 
ou obxectos de almacenaxe xunto con cereais en contextos da segunda Idade do 
Ferro. 

A biografía das especies Froiteiras (Figura 26, Figura 27) amosa un tímido crecemento 
a partir da Segunda Idade do Ferro, mantido durante a fase Galaicorromana e un 
importante pico en Época Romana. Os valores das fases están soportados nas 
primeiras dúas fases nomeadas pola aparición de Vitis vinifera. Agora ben, durante a o 
período romano o enorme incremento baséase non só no número de restos 
recuperados, tamén se intensifica o número de especies. Castanea sativa, Juglans regia, 
Prunus avium, Prunus domestica e Prunus persica entre outras aparecen consistentemente 
nas mostras arqueobotánicas.  

Os cultivos de horta, téxtil e ornamentais presentan escasos restos e non acadan 
valores destacables ata o período Galaicorromano (Figura 26, Figura 27). O téxtil 
concentra a maior parte do grupo a raíz da identificación de Linum sp en Petón do 
Castro (Dopazo Martínez 1996), distorsionando o rexistro doutros taxons como 
Cucumis melo, Physalis Alkekengi ou Cupressus sempervirens en Época Romana, que se ben 
implican unha maior riqueza de especies, no seu total é comparativamente pouco 
significativo. É de resaltar a ausencia de Brassica, fóra das análises excluídas pola 
posible confusión con esclerocios fúnxicos.  

As Legumes (Figura 26, Figura 27) teñen unha representación máis reducida en 
comparación con outros grupos, se ben amosan dous picos destacables no Ferro I e 
na fase Galaicorromana. Estes ciméntanse fundamentalmente sobre dúas especies: as 
fabas –Vicia faba– e os chícharos –Pisum sativum. Os valores totais nas fases restantes 
son exiguos a pesares de que as fabas teñen unha ubicuidade no Bronce Final 
importante (Figura 25). 

Obsérvanse dúas fases con valores destacados entre as plantas Xestionadas (Figura 26, 
Figura 27), o Ferro II e o Período Romano. As especies difiren entre estes dous 
momentos. No Ferro II, céntranse nos achados de Pyrus e Maloideae, que, ao igual 
que as amoras, poderían ter sido aproveitadas como alimento. Durante a Época 
Romana presénciase un incremento de taxons que, se ben puideron formar parte das 
formacións naturais, aparecen agora de maneira sistemática, e malia non poder 
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identificarse con seguridade un cultivo antrópico, son posiblemente xestionadas para 
a obtención de froitos ou outros produtos. É o caso de Pinus sp., Pinus pinea e Pinus 
pinaster. 

 

Figura 26 Reconto de grupos de taxons por fase cronolóxica. 

Finalmente as categorías Outras e Indeterminados son identificacións de definición 
máis complexa. Outras representa aquelas determinacións cuxa atribución se realiza 
a nivel de familia ou subfamilia debido á falla de elementos diagnósticos (Figura 26, 
Figura 27). Os Indeterminados non teñen unha atribución taxonómica específica. O 
seu incremento nas mostras (Figura 26, Figura 27) débese ás prácticas metodolóxicas 
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e criterios adoptados na investigación carpolóxica na actualidade, influenciado por 
unha estratexia de mostraxe máis sistemática e o procesado mediante flotación. Os 
indeterminados están maiormente asociados a conxuntos cunha alta degradación dos 
restos, ben pola súa fragmentación ou, no caso de conxuntos carbonizados, por unha 
exposición moi prolongada ao lume. 

 

Figura 27 Recontos de taxons por grupos e porcentaxe por fase cronolóxica. 
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 Análise experimental. Distribución social 

 Riqueza taxonómica por cronoloxía 

A distribución cronolóxica das especies no deseño completamente ao azar amosa un 
comportamento diferenciado esperable entre os distintos períodos estudados –Bronce 
Final, Ferro I, Ferro II, Galaicorromano e Época Romana– (Figura 28). 

A variabilidade taxonómica en Época Romana sitúase no extremo oposto do eixe das 
x respecto das distribucións da Idade do Ferro e o Bronce Final. Así, a análise 
experimental indica que son as especies de froiteiras ou árbores con froitos as que máis 
probabilidades teñen de estar dentro desta fase –Olea europaea, Vitis vinifera, Prunus avium, 
Prunus domestica, Castanea sativa, entre outras– así como certas especies arvenses, 
ruderais e silvestres –Polygonum lapathifolium, Raphanus raphanistrum, Sambucus nigra, Rumex 
acetosa, Chenopodium album, etcétera– (Figura 28). 

No outro extremo do eixe das x encontramos os contextos do Bronce Final e da Idade 
do Ferro pero distantes entre si no eixe das y, indicando especies semellantes pero 
cuxa distribución é máis uniforme en función das fases (Figura 28). A distribución no 
Bronce Final estima que o máis esperable son especies cultivadas –Triticum spp, 
Triticum dicoccum, Pisum sativum– e colleitadas –Quercus spp, Corylus avellana–, por ser as 
que se asocian máis robustamente a mostras deste período. As fases nas que se divide 
a Idade do Ferro –Ferro I, Ferro II– máis o Galaicorromano, transición co período 
romano, encóntranse próximas (Figura 28). As especies de agardar corresponden 
tanto a cultivos –Hordeum vulgare, Linum sp, Vicia faba–, algúns deles de primeira 
aparición neste período do I milenio a.n.e. coma Triticum spelta, Secale cereale e Setaria 
italica, froitos colleitados –Pyrus cordata, Arbutus unedo–, e especies arvenses, ruderais e 
silvestres –Polygonum lenticulare, Galium aparine, Lolium cf perenne/rigidum– entre outras. 

As mostras sen atribución cronolóxica determinada –NA– proceden maiormente de 
castros, o que xustifica a súa proximidade coa distribución de taxons das mostras da 
Idade do Ferro. 



 

Figura 28 DCA. Distribución de taxons por fase cronolóxica. Especies con máis de 10 restos
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 Distribución taxonómica por tipo de asentamento 

Os castros son os que presentan o conxunto maior e máis variado de casos, mentres 
que nos demais tipos de asentamento –aglomerados secundarios, poboados abertos, 
enclosures, hábitats familiares e covas– esta riqueza é máis reducida. Os extremos no 
eixo das x da análise da varianza (Figura 29) por tipoloxía de asentamento veñen 
marcados entre os castros e os aglomerados secundarios. Certas especies –Pinus pinea, 
Pinus pinaster, Juglans regia, Prunus persica, Prunus avium, Castanea sativa, Vitis vinifera e Ficus 
carica, entre outras– teñen unha mellor representación nos aglomerados malia 
coexistir durante os séculos I-IV d.n.e. con tipos de asentamento. Estas especies son 
froitos de árbores ou arbustos e a súa preservación é, na súa maioría embebidas, 
circunstancia que pode contribuír a acentuar esta representación nos extremos. Por 
outro lado, o poboamento tipo castro, condensa unha variabilidade centrada nos 
cereais –Panicum miliaceum, Setaria italica, Triticum spelta, Triticum dicoccum/spelta– froitos 
colleitados –Pyrus cordata, Arbutus unedo– e algunhas plantas adventicias –Lolium 
perenne/rigidum, Galium aparine–. Tamén o liño –Linum sp–, se ben este debe matizarse 
ao aparecer identificado unicamente en Petón do Castro (Dopazo Martínez 1996). 

Hai unha similitude entre os taxons identificados no hábitat familiar e os castros 
expresada pola súa proximidade no eixe das x (Figura 29). O centeo –Secale cereale–, 
algunhas nomenclaturas de cereais –Triticum cf aestivum/durum, Hordeum sp entre 
outras– están próximas ao determinado nos asentamentos fortificados. O hábitat 
familiar concentra unha grande diversidade de arvenses e ruderais derivado das 
especies conservadas en sitios como Mozinho (Tereso et al. 2013c). Por outro lado, 
está suficientemente distante dos aglomerados, malia ser ambos expresións 
habitacionais de Época Romana, o que pode implicar unha dualidade de funcións 
produtivas ou de consumo. 

Os enclosures e poboados abertos encóntranse no centro do eixe das x pero distantes no 
eixo das y (Figura 29). Os taxons predominantes nos enclosures son cultivos presentes 
en todos os tipos de xacemento pero solidamente determinados nestes sitios: Triticum 
spp, Triticum dicoccum, Triticum aestivum/durum. É significativa tamén a aparición de 
Portulaca oleracea. Polo seu lado, os poboados abertos agrupan a maior cantidade de 
conxuntos de Quercus spp, Pisum sativum e Vicia faba e plantas herbáceas como Malva sp. 
Spergula arvensis, Silene dioica e Chenopodium spp. 

O  hábitat en cova non se contempla ao conter un número insuficiente de restos.
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Figura 29 DCA por tipo de asentamento. Especies con máis de 10 restos. 
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 Composición botánica e tipo de contexto 

A escala logarítmica dos restos analizados contra o índice Simpson permite observar 
a pureza estimada das mostras (Figura 30). O eixe das y indica o número de restos, 
onde as concentracións máis baixas se sitúan na parte inferior e as mostras con máis 
elementos na parte superior da gráfica (Figura 30). Os elementos situados na marxe 
dereita do eixe das x da gráfica presentan un índice de pureza alto (Figura 30), 
correspondendo a parte inferior a conxuntos reducidos e a parte superior dereita a 
concentracións elevadas. 

 

Figura 30 Contabilización de elementos en mostras carpolóxicas a escala logarítmica contra o 
índice Simpson codificadas pola puntuación da fórmula DC (Wallace et al. 2018) –mostras ata 
5.000 restos. 
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Figura 31 Mostras clasificadas a escala logarítmica contra o índice Simpson codificadas pola 
puntuación da fórmula DC (Wallace et al. 2018) e clasificadas por tipo de contexto. 
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A distribución das especies nos contextos determina a uniformidade ou distancia das 
mostras amosando diferenzas segundo a súa clasificación funcional: agregación, 
almacenaxe, doméstico, funerario, ocio e produtivo (Figura 31). 

Os taxons de algúns contextos –agregación social, funerario, ocio e produtivo– 
presentan unha elevada pureza, derivada nalgúns casos dun baixo número de mostras 
que, ademais, están próximas entre si –contextos funerarios e de ocio– o que 
condiciona, posiblemente a súa distribución. Os contextos de agregación social e 
produtivos debuxan unha grande similitude dentro de integrar un número de 
exemplos considerablemente maior. Nos contextos funerarios e de agregación é 
esperable que as especies estean filtradas polas accións antrópicas. 

Os contextos de almacenaxe e domésticos presentan unha pureza máis diversa que os 
anteriormente descritos, concentrándose en dous polos cunha distribución similar. A 
riqueza taxonómica abrangue tanto especies de cultivos, fundamentalmente cereais, 
nas cantidades con maior número de restos, e especies arvenses/ruderais. A relación 
establecida entre ambos podería significar unha continuidade do procesado entre os 
espazos de almacenaxe, tanto das actividades de procesado como das previas á 
transformación en produto alimenticio, explicando a concordancia da distribución da 
pureza entre ambos contextos funcionais. 

Parte das mostras dos contextos de almacenaxe son as que amosan unha maior 
pureza, indicativo dun proceso de selección, filtro e acumulación de grandes 
cantidades sementes ou froitos, como é de agardar en contextos primarios deste tipo. 
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10 Consecuencias e discusión 

 Inferencia do método e do tipo de preservación nos 
resultados 

A concentración e preservación de restos carpolóxicos é diversa segundo os 
xacementos ou dentro de cada unidade estratigráfica. Esta variable non é predicible, 
non depende do método aplicado, vén condicionada polo material, as condicións de 
formación, deposición e procesos posteriores que afectan aos conxuntos 
arqueobotánicos nos sitios arqueolóxicos, así como polas propias accións humanas 
que os xeraron, o contexto. Pola contra, a metodoloxía e métodos aplicados na 
recuperación dos restos son froito dunha elección que condiciona ostensiblemente os 
datos e, en consecuencia, os resultados e a interpretación. Por este motivo, o como 
afecta a aproximación metodolóxica á representatividade dos restos sobre as accións 
do pasado é un dos aspectos máis tratados na literatura carpolóxica (por exemplo: 
Pearsall 1988, 2015; Wright 2005, 2010; Steiner et al. 2015; Antolín et al. 2017b). A 
elección das estratexias en campo, supoñen un posible nesgo dos datos dende un 
principio. O deseño da intervención debera axustarse tanto ao deseño dunha 
mostraxe axeitada como reaccionar ante as continxencias xurdidas no decurso desta 
(cf. Buxó e Piqué 2003; Martín Seijo et al. 2010). 

As análises estatísticas sobre os resultados das análises carpolóxicas no noroeste 
amosan unha correlación entre a metodoloxía e o método empregado coa riqueza 
taxonómica. Se ben os límites que definen as estratexias utilizadas non son sempre 
suficientemente explícitos, por ser un concepto creado en función das decisións 
tomadas que abrangue aspectos como o deseño da mostraxe da intervención, a 
intensidade, estruturas ou unidades estratigráficas sobre as que se realiza, a recollida 
das mostras, o procesado e eleccións coma o volume de mostra recollido. A estratexia 
adoptada presenta unha mellor representatividade de contextos cando conta coa 
participación de especialistas na toma de mostras, no deseño da mostraxe ou con 
recomendacións durante as intervencións arqueolóxicas. Un dos aspectos onde se ve 
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reflectida a influencia das estratexias de mostraxe é no cambio de paradigma que 
levou á incorporación da arqueobotánica nas intervencións de campo. As análises da 
décadas de 1990 e 2000 presentan unha lista taxonómica reducida, centrada en 
especies cultivadas, derivado da recollida das concentración de restos nos xacementos 
polo criterio estritamente arqueolóxico. As análises realizadas na última década teñen 
unha maior planificación e integración nas intervencións e, en consecuencia, 
obsérvase un incremento da riqueza de especies, particularmente de especies arvenses, 
ruderais e silvestres. 

Coa excepcionalidade de contextos cunha excelente preservación, a riqueza 
taxonómica vese condicionada polo tamaño da mostra (Figura 16, Figura 17). A 
riqueza de especies experimenta un incremento en función da cantidade total –en 
litros nos exemplos contemplados– ata os 40 litros por mostra (Figura 16, Figura 17). 
Por outro lado, exprésase na maior relevancia no total analizado das mostras de 
sedimento con restos preservados por carbonización respecto a mostras de ambientes 
anegados. Nestes exemplos con materiais embebidos, os conxuntos rexistrados 
amosan unha alta riqueza taxonómica en volumes de mostra reducidos. Isto implica 
que os restos embebidos non precisan de procesar volumes tan elevados para acadar 
unha riqueza representativa. Unha conclusión similar observouse nun estudo máis 
robusto baseado sobre mostras en medios húmidos, aconsellando mostras de arredor 
de 3 litros de volume para conxuntos ben preservados por saturación de auga (Antolín 
et al. 2017b). 

A estratexia de mostraxe non amosa unha grande diverxencia, como era esperable 
nun principio. Hai unha certa uniformidade entre as estratexias puntual, dirixida e a 
sistemática. A estratexia non é sempre explícita na realización de análises, aparte de 
ser unha clasificación creada para a investigación suxeita a moita variabilidade de 
criterios. Os criterios fundamentais, ademais de harmonizarse nunha única 
intervención, incluso se diversifican na recollida de mostras procedentes dunha 
mesma unidade estratigráfica. Por outro lado, a mostraxe puntual e a dirixida están 
orientadas a entidades singulares ou conxuntos carpolóxicos que son percibidos en 
campo cun potencial interesante para a súa investigación. Así e todo, resultan 
sobresaíntes os valores medios máis elevados e robustos na variabilidade taxonómica 
na mostraxe sistemática respecto da mostraxe puntual ou dirixida (Figura 13). Estes 
resultados indican que a estratexia sistemática é a que comporta unha maior riqueza 
esperable e, polo tanto, unha relación máis directa coa representatividade das accións 
sociais vinculadas coa carpoloxía emanada dos depósitos arqueolóxicos.  
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Os métodos de procesado –flotación, cribado, wash-over, selección manual– tamén 
interfiren nos resultados carpolóxicos. O método de flotación posibilita un incremento 
da lista taxonómica, propiciando un aumento do índice de riqueza por mostra (Figura 
14). Os seus resultados dependen do tamaño da mostra (Figura 17) e de outros 
aspectos dos que non temos a información ao completo –o tamaño das luces de malla, 
a máquina empregada e duración do proceso, ou aspectos que inflúen na flotación 
como o tipo de sedimento, que en ocasións se adhire aos restos e impide a flotación. 
O incremento de datos dos métodos de cribado e manual está habitualmente 
propiciado pola mostraxe dirixida a grandes concentracións de sementes. Non 
obstante, este tipo de recollas ten o perigo de producir nesgos na identificación de 
restos. Por outro lado o cribado é un método axeitado ante diversos contextos onde 
non é posible a flotación, por exemplo, este foi realizado en varias mostras saturadas 
en auga de O Areal (Anexo), onde se cribaron en húmido ou se lavaron os materiais 
embebidos en auga –wash over.  

O método utilizado no tratamento das mostras implica tendencias á aparición de 
determinadas especies sobre outras (Figura 21). As mostras flotadas albergan taxons 
como Triticum dicoccum e Triticum spelta. Especies como Setaria italica, Panicum miliaceum, 
Prunus avium son predominantes en mostras cribadas. Pinus pinea e Quercus spp adoitan 
rexistrarse máis en mostras de recollida manual. Entre as causas están a selección do 
método en función do tamaño dos conxuntos –por exemplo, grandes concentracións 
procedentes de estruturas de almacenaxe–, ou o tipo de preservación, como acontece 
cos restos embebidos en auga que non poden ser recuperados mediante flotación. Por 
outro lado, está a selección manual sobre macrorrestos visibles durante o proceso de 
escavación que, como se ten sinalado na literatura (cf Pearsall 2015), infla as 
cantidades en taxons específicos.  

A concentración de restos nas mostras afecta á variabilidade de especies. Esta 
obsérvase a través da relación establecida entre o índice de diversidade Shannon –
Shannon’s diversity index– e o índice de uniformidade Pielou –Pielou’s evennes index– que 
clasifica as mostras en función do seu tamaño –menor ou maior de 100 restos– e o 
tipo de mostraxe realizada –sistemática, dirixida, puntual– (Figura 18). A distribución 
dos valores amosa unha forte correlación entre este índice e o tamaño da mostra. Os 
valores máis baixos no eixe Shannon, é dicir, menos diversos, son predominantes nas 
mostras inferiores a 100 restos, pola contra os valores máis elevados concéntranse en 
mostras superiores a 100 restos (Figura 18). 
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A aplicación do método de flotación, fundamentalmente dende a década dos 90 e 
cunha maior proliferación entre as análises da última década, levou a un incremento 
dos taxons identificados que garda un comportamento cronolóxico. Este incremento 
tamén debe entenderse na mellor deseño das estratexias de mostraxe e maior 
participación de especialistas. O vínculo establecido entre o traballo de campo e o 
desenvolvemento dos métodos arqueobotánicos mitiga as problemáticas xurdidas 
entre a representatividades das mostras e o material contido dentro de cada depósito 
arqueolóxico, malia que non está totalmente exento delas (cf. Wright 2005). 

Os resultados amosan una relación robusta entre o tipo de preservación e os taxons 
identificados. A transformación natural que sofren os restos orgánicos inclúen as 
propiedades biolóxicas das plantas e, en particular, como estas se ven afectadas nas 
súas partes constituíntes, incluíndo as propiedades e dinámicas dos sedimentos onde 
se integran os materiais arqueobotánicos (Grabowski e Linderholm 2014). Os tecidos 
vexetais e o medio inciden de maneira diferente sobre cada resto de planta, da mesma 
maneira que o ser humano crea un filtro sobre que partes das especies aparecen e en 
que contextos. A pesares do grande condicionamento que supón o método seguido na 
recuperación dos restos nas mostras, obsérvase unha correspondencia da preservación 
certos taxons por embebido respecto de materiais carbonizados. Castanea sativa, Prunus 
avium, Prunus domestica, Prunus persica ou Juglans regia son taxons cuxas pebidas, cuñas, 
pericarpos ou cáscaras de formación leñosa ou coriácea atopan nos medios anegados 
unhas condicións propicias para a súa conservación. E viceversa, outras especies 
aparecen correntemente carbonizadas. As cariópsides de cereais presérvanse por 
carbonización –Triticum, Hordeum, Avena, Panicum, Setaria–, incluso en medios anegados 
como O Areal (Anexo). Por outro lado, algúns dos taxons teñen unha correspondencia 
en ambos tipos de preservación: embebidos e carbonizados –Vitis vinifera, Pinus sp.  

A mostras embebidas en auga conteñen unha maior variabilidade taxonómica que as 
preservadas por carbonización, se ben esta variabilidade está altamente filtrada polo 
método de recuperación. As mostras saturadas en auga recollidas mediante selección 
manual presentan uns índices de variabilidade moi baixos a pesar de ser restos cunha 
boa preservación. Isto tamén se observa nos materiais carbonizados. As condicións de 
combustión favoreceron en cada contexto a determinados taxons –tamaño, 
condicións redutoras ou oxidantes, tempo de combustión, etc.–, tanto en incendios 
accidentais como de descartes intencionais.  

A escaseza de restos desecados non permite unha valoración axeitada da distribución 
en función do método carpolóxico ao tratarse na súa totalidade de mostras procesadas 
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mediante flotación e cunha estratexia sistemática. Os restos preservados desta forma 
presentan unha serie de problemas interpretativos. Non é posible discernir con 
claridade se as evidencias corresponden a sementes arqueolóxicas, inclusións 
anteriores ou posteriores no sedimento, ou a contaminacións contemporáneas. Algúns 
tipos de sementes teñen unha grande resistencia á degradación e, en certos casos, é 
complexo identificar o tipo de preservación. Especies como Chenopodium aparecen en 
importantes cantidades en solos de formación recente e son unha das máis frecuentes 
contaminacións das mostras arqueobotánicas (Mueller-Bieniek et al. 2018). Resulta 
complexo discernir a orixe de algunhas das sementes, podendo deberse a 
contaminacións ou inclusións durante a formación dos depósitos arqueolóxicos. Por 
exemplo: Chenopodium spp, Portulaca oleracea ou Spergula arvensis. 

 Distribución social 

A interpretación dos restos carpolóxicos réxese por tres factores, que son a expresión 
de como se estudan os materiais arqueobotánicos. O primeiro é como a metodoloxía, 
tanto de mostraxe, procesado como a identificación condicionan a representatividade. 
Un segundo son os factores tafonómicos que afectan á formación dos conxuntos e á 
súa preservación. E, finalmente, os factores humanos que crean ou alteran os 
contextos nos que os restos se preservan. 

As limitacións diagnósticas dos restos derivadas da dificultade de identificación ou 
pola ausencia de elementos diagnósticos é unha das problemáticas á hora de 
establecer unha distribución social dos taxons. As denominacións de xénero e familia 
inclúen parte dos taxons mais ubicuos, ao tempo que abranguen varias identificacións 
de especies. Un exemplo é a determinación de Triticum spp nos trigos, malia ser a 
especie máis presente na maioría dos contextos. Do mesmo xeito que non é viable 
discernir entre as especies de Quercus spp que producen landras. Ou mesmamente, os 
indeterminados e indeterminables que parten da mala preservación das sementes en 
cada mostra concreta. Así e todo, a representación da importancia de cada taxon pode 
deducirse valorando a porcentaxe de identificacións máis precisas destas especies, 
máis non sempre é unha solución posible, sobre todo considerando a grande 
diversidade taxonómica que se agocha detrás de cada determinación. As 
identificacións de Triticeae, Cerealia, Panicoideae abranguen maiormente especies 
de cereais. Pola contra, outras identificacións –Poaceae, Leguminosae, Polygonaceae– 
refírense a un amplo número de taxons maiormente de orixe silvestre. 
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Como vimos de observar, a metodoloxía de mostraxe realizada é unha das 
condicionantes que altera a ubicuidade dos taxons (Figura 21). Determinadas 
especies, como por exemplo Quercus spp, están asociadas ao método manual. Isto é 
observable en análises como nas levadas no castro do Cossourado (Silva, M. D. F. M. 
D. 2008b), onde este taxon aparece en cada unha das 21 das mostras recollidas, 
sobrerrepresentándose pola recolla manual durante o traballo de campo. A relación 
entre taxon e mostra tamén está supeditada á preservación, que afecta á 
representatividade das especies. O tipo de preservación é un dos criterios que a miúdo 
se emprega para clasificar os resultados. Este tipo de comparacións é expresivo á hora 
de comparar materiais sobre un mesmo estado. Non obstante, óbvianse 
frecuentemente condicionantes que afectan á formación de cada un destes conxuntos 
como as sociais ou os procesos tafonómicos, supeditándose ao tipo de preservación. 
O estudo separado de restos por tipo de preservación, malia supor a vantaxe de 
uniformizar o estudo por grupos de especies cuxo perdurar é similar, produce un 
nesgo á hora de reconstruír por completo a variabilidade taxonómica. A análise 
estatística posibilita observar as relacións existentes entre especies e preservación e 
vixiar os seus comportamentos, polo tanto pode dotar de expresividade de como, 
tanto os métodos de mostraxe, o procesado, como a preservación dos restos, constrúen 
a nosa perspectiva dos conxuntos arqueolóxicos e a proxecta sobre as accións que os 
xeraron no pasado. 

As características da formación do rexistro arqueolóxico nos xacementos de cada 
período cultural é un factor importante que provoca disimetrías producidas no 
número de restos e taxons. A composición dos materiais arqueolóxicos e 
arqueobotánicos é resultado da combinación de transformacións naturais e 
antropoxénicos (Schiffer 1972). Á súa vez, a relación establecida entre restos 
arqueobotánicos e contextos está supeditada á distribución social e a como se forman 
os conxuntos. Neste senso, tanto as accións miúdas, aquelas case imperceptibles no 
rexistro arqueolóxico, pero cuxo cúmulo forman parte do enredo que é preciso 
indagar para definilas, como aquelas accións máis conspicuas, nunha escala de longa 
duración, forman os xacementos ou a paisaxe social e modifican a nosa forma de 
interpretar os materiais. A significación dun conxunto particular de sementes ou 
froitos está supeditado ao contexto onde estes aparecen, ao mesmo tempo que a 
interpretación dese contexto se integra dentro das teorías vixentes sobre o escenario 
sociocultural onde se insire.   

Observar as tendencias macro da agricultura dentro do que se definiu como unha 
entidade territorial comparable nas súas manifestacións arqueolóxicas é un exercicio 
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necesariamente complexo. O período cronolóxico abordado neste traballo é amplo. 
Amplo dende un punto de vista cronolóxico, ao ocupar 1.400 anos de duración. 
Amplo no sentido de englobar comunidades moi diversas nas súas formas de vida e 
expresión social a pesares de poder comprenderse como un territorio cunha evolución 
parella, pero sen esquecer a grande diversidade de prácticas que se encerran na escala 
espacial e na escala temporal. Á fin e ao cabo, estes catorce séculos supoñen moitos 
saltos xeracionais. Neste tempo mudan as formas de ocupación do espazo e a tipoloxía 
dos asentamentos. Ademais das diferenzas dende o punto de vista estrutural, cabe 
preguntarse se a identidade de cada unha das comunidades ou unidades produtivas 
pode establecerse en función da súa actividade agraria ou do consumo de vexetais. É 
dicir, de presentar comportamentos diferenciados se estes corresponden a prácticas 
agrícolas, ao consumo ou ao acceso a produtos determinados socialmente.  

As decisións sobre que cultivos son plantados, a superficie de cultivo, como procesar 
as colleitas, que facer cos excedentes, dependen de factores ecolóxicos coma o clima, 
o relevo, o tipo de solo e precipitación, e de factores culturais coma os valores 
outorgados a cada cultivo, tradicións ou o grao de complexidade tecnolóxica (Wright 
e Shaffer 2014). Incluso, parte das decisións proceden de actos individuais que se 
afastan de outras prácticas máis consolidadas no seo de cada comunidade. Os 
comportamentos individuais ou de grupos reducidos son complexos de expresar nun 
contexto macro creado dende unha perspectiva arqueolóxica, como é o caso. Estes 
hábitos poden encontrarse tanto nos casos particulares estudados –véxase o Anexo– 
como na literatura carpolóxica do noroeste.  

Tendo en consideración o anteriormente exposto, as especies cultivadas e explotadas 
presentan unha distribución taxonómica coherente con prácticas recoñecibles 
socialmente en cada un dos períodos cronoculturais (Figura 32). Amósase como a 
Época Romana presenta a riqueza taxonómica máis diferenciada respecto da Idade 
do Ferro e Bronce Final, motivado pola introdución de cultivos. A Idade do Ferro 
mantén, por un lado, unha relación próxima co Bronce Final e, por outro, unha 
continuidade de taxons que lle proporciona unha certa uniformidade. Neste período 
o Ferro II actúa como ponte entre o Ferro I e a riqueza definida na fase 
Galaicorromana, que se atopa máis próxima a comportamentos da Idade do Ferro 
que da Época Romana. Ademais dunha maior proximidade coas tradicións agrarias 
deste período, isto é consecuencia de que as mostras consideradas da fase 
Galaicorromana proceden de asentamentos tipo castro. 
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Figura 32 Dendrograma da riqueza taxonómica por fases cronoculturais. 

Os asentamentos do Bronce Final caracterízanse por dinámicas intermitentes de uso 
vinculadas a ocupacións estacionais ou temporais, relacionadas posiblemente con 
ciclos produtivos agropecuarios (Fábregas Valcarce e Ruiz-Gálvez Priego 1997; 
Fábregas Valcarce 1998; Bettencourt 2013b). As construcións domésticas fabrícanse 
en materiais perecedoiros, non conservándose máis que negativas e estruturas 
escavadas (Bettencourt 2013b; Lima Oliveira e Prieto-Martínez 2002; Martín-Seijo et 
al. 2017). A capacidade de alterar o emprazamento e o seu entorno é limitada se a 
comparamos coa exercida a partir da Idade do Ferro. Do mesmo xeito, é menor a 
formación de depósitos de xénese antrópica e as acumulacións de conxuntos 
arqueobotánicos. O corrente son conxuntos dispersos e baixas concentracións de 
materiais, agás certas excepcións como as estruturas negativas escavadas ou os eventos 
de combustión que fornecen de materiais arqueobotánicos contextualizables e 
frecuentes (cf Tereso et al. 2016).  

Os castros e os asentamentos de Época Romana, ademais das súas características 
arquitectónicas e estratigráficas, orixinan unha profunda alteración e modificación do 
seu emprazamento. Isto é debido, por un lado, á inversión de esforzo e, por outro, á 
intensidade de accións aos que se somete a un mesmo espazo durante períodos de 
longa duración. A formación de depósitos antropoxénicos positivos, socalcos, 
nivelacións de terreos, entullos, estruturas defensivas, etcétera, teñen un grande peso 
na secuencia estratigráfica. O desprazamento de materiais de partida e sedimento é 

ER

F2

F1 G
R

BF N
A

0
1

2
3

4
5

Cluster Dendrogram

hclust (*, "ward.D2")
dd

H
ei

gh
t



 

 
213 

inxente, existindo un aporte continuado de materiais que conforman secuencias 
estratigráficas máis complexas e de maior potencia que os das ocupacións do Bronce 
Final. Como resultado fórmanse contextos arqueolóxicos máis propicios para 
preservación de concentracións de conxuntos arqueobotánicos, ademais dos procesos 
naturais que provocan a dispersión destas evidencias. 

As landras –Quercus spp– e legumes –Vicia faba– presentan a maior ubicuidade durante 
a Idade do Bronce. A pesares de que o incremento de ambos grupos de especies estea 
condicionado polas estratexias de mostraxe realizadas, a consistencia destas especies 
podería fundamentarse sobre as prácticas agrarias e forestais desenvolvidas en función 
dos emprazamentos dos asentamentos destas comunidades, aínda con 
comportamentos semi-móbiles na ocupación dos territorios. As legumes como cultivo 
de primavera/verán, e as landras como recurso estacional, poden asociarse a unha 
permanencia de curta duración en contraposición aos cultivos cerealeiros de ciclo 
inverno/verán que esixen uns coidados máis prolongados. Ademais, a menor 
dispoñibilidade potencial de terras de labor podería xogar un rol destacado en 
seleccionar que especies son xestionadas en cada asentamento.  

Os traballos centrados na análise espacial abordaron a relación entre os asentamentos 
e a potencialidade das terras de cultivo (Parcero Oubiña 2000, 2002; Fábrega Álvarez 
2004). Estes estudos definen dúas categorías de áreas produtivas clasificándoas en 
torno a terras aptas para a explotación intensiva e terras apropiadas para unha 
explotación extensiva, sinalando comportamentos diferenciables: 1) en función do 
emprazamento do asentamento, e 2) unha tendencia ao establecemento das 
comunidades en torno a terreos agrícolas profundos máis frecuente a medida que se 
avanza no I milenio a.n.e (Parcero Oubiña 2000, 2002). As poucas estruturas de 
cultivo ou parcelamentos que artellan a paisaxe non aclaran as características do 
medio produtivo, polo que este é interpretado na macroescala ou dentro de procesos 
de longa duración.  

Dentro desta tendencia global, tanto as landras como as legumes poderían tender a 
asociarse a asentamentos cuxa dispoñibilidade de terras aptas para o cultivo fosen 
limitadas polo seu propio emprazamento. Unha maior distancia e menor acceso a 
terras profundas tende a ser frecuente nos castros do Ferro I respecto da Idade do 
Bronce. Neste escenario, o acceso a ambos grupos de especies permitiría tanto un 
cultivo intensivo, de horta, como orientado á xestión de masas forestais, sendo máis 
complexo exercer un control sobre un sistema agrícola cerealeiro. A grande 
diversidade de tipos de asentamento determinados durante a Idade do Bronce, incide 
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sobre a cuestión de que orientación agropecuaria é a predominante en cada un deles. 
Se ben existe unha tendencia a considerar os poboados con estruturas de almacenaxe 
subterráneas como lugares de acumulación agraria, estes poden tamén interpretarse 
como áreas produtivas especializadas estacionais. Mantense aínda sobre os silos a 
incógnita de recoñecer o tipo de recurso ao que se destinan. O cereal e as landras son 
especies potenciais pero non se determinan conxuntos en posición primaria. Por outro 
lado, cómpre vixiar se existe unha relación agraria e como se formula entre a 
produción dos asentamentos fortificados e os poboados abertos.  

Os castros da Idade do Ferro non establecen áreas de explotación agraria no interior, 
tenden cara un espazo construído intricado e sobrecargado polo seu propio 
crecemento, e só en ocasións presentan áreas baleiras delimitadas dentro do recinto 
amurallado (Teira Brión 2013). Estas áreas teñen a problemática da súa indefinición 
funcional, se ben entre as diversas hipóteses contémplanse como espazos de 
agregación social ou áreas adxectivas –gando– non parecen soster terreos cultivados 
(Teira Brión 2013). A área de explotación encóntrase fóra do castro, nas súa marxes 
ou a certa distancia. Os asentamentos ou as construcións que dependen da agricultura 
non se erixen sobre os terreos cultivables, adoitan situarse a carón destes maximizando 
as mellores terras dispoñibles. Se ben, os estudos espaciais se centraron no castro como 
elemento característico desta etapa e punto central da relación cos cultivos e co monte, 
diversos traballos levados a cabo nos derradeiros anos completan a visión do castro 
como eixe da produción agropecuaria. Así, as intervencións levadas a cabo nos anos 
2013 e 2014 sobre estruturas pastorís da Alta Idade Media na Serra do Barbanza 
determinaron datacións da transición Bronce Final/Ferro I e do cambio de era na 
secuencia dos solos da meseta (Costa-Casais et al. 2016). Isto podería significar unha 
consideración máis ampla do espazo produtivo na Idade do Ferro da obtida 
exclusivamente a través dos estudos de potencialidade agrícola derivados da análise 
do emprazamento dos castros. 

Os resultados nos castros indican a maior ubicuidade e intensidade das especies de 
cereais recuperados –Triticum aestivum/durum, Triticum dicoccum, Triticum spelta, Hordeum 
vulgare, Panicum miliaceum e Setaria italica– a consolidación das legumes –Vicia faba e Pisum 
sativum– e o paulatino descenso dos achados de froitos de Quercus spp. O incremento 
dos cereais gardaría relación co proceso xeneralizado de acumulación de excedentes 
que desemboca cara a construción dunha sociedade cunha maior complexidade (cf. 
González Ruibal 2006; González-Ruibal 2006, 2012; Parcero Oubiña et al. 2007; 
Parcero Oubiña e Criado Boado 2013). A tendencia cara a concentración de recursos, 
expresada sobre bens de prestixio como indicadores de preeminencia social, foi 
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observada sobre restos materiais derivados da produción metalúrxica e a ourivería, e 
sobre as pautas de poboamento que tenden cara unha maior complexidade 
arquitectónica dos asentamentos e a súa xerarquización –por exemplo, o xurdimento 
dos oppida a finais do I milenio a.n.e.– (cf. González Ruibal 2006; Parcero Oubiña et 
al. 2007). Os datos carpolóxicos semellan soster este incremento da produción en base 
á acumulación de cereais, cuxos grans poden almacenarse durante longo tempo, e 
arqueoloxicamente obsérvase na identificación dunha grande variedade tipolóxica de 
estruturas destinadas á almacenaxe (cf Álvarez González e López González 2000; Rey 
Castiñeira et al. 2011; Tereso et al. 2013b; Tereso et al. 2018). Por outro lado, o 
incremento da produción agraria está en relación co cambio de modelo de 
asentamento que se espalla preferentemente sobre do territorio dominado polo piso 
colino, onde se produce un achegamento dos emprazamentos cara a terras con maior 
potencialidade agrícola (cf. Parcero Oubiña 2002; Fábrega Álvarez 2004). A 
agricultura debe implicarse como unha das variables de cambio fundamentais desta 
dinámica produtiva e como un dos factores a considerar na construción destes 
procesos de transformación e emerxencia social. 

Entre o I milenio a.n.e. e a Época Romana prodúcese un cambio na relación coa 
explotación do monte e na xestión das especies arbóreas e arbustivas (Figura 26, 
Figura 27). Os froitos de árbores e arbustos asiduos nos xacementos durante a Idade 
do Bronce e a Idade do Ferro están tamén presentes de maneira natural no medio: 
Quercus sp, Corylus avellana, Pyrus sp (Teira Brión 2013). A xestión destas especies 
silvestres non está limitada á colleita dos froitos, senón que parte, intrinsecamente, 
dunha xestión activa e do coñecemento das súas características –maduración, 
propiedades, etc. Un exemplo disto son as prácticas de poda destinadas á obtención 
de varas alongadas de abeleira (Martín Seijo 2013; Martín Seijo e Carballo Arceo 
2010) e doutras especies (Carrión Marco 2003) para a construción. Xestos como a 
plantación, o clareo ou a limpeza, non son sempre detectables arqueoloxicamente, 
pero teñen un reflexo constante nos estudos etnográficos. Esta invisibilidade non 
debera impedir consideralos como parte das prácticas, xa que teñen unha importancia 
fundamental no manexo dos recursos forestais (Teira Brión 2013). En consecuencia, 
é preciso reconsiderar a etiquetaxe dos froitos silvestres como recursos puntuais, 
estacionais, complementarios ou vinculados a momentos de escaseza, e considerar a 
congruencia da existencia de regras ou de prácticas asentadas socialmente que 
determinasen a súa colleita. 

A desarticulación da paisaxe fortificada da Idade do Ferro comeza a producirse a 
finais do século I a.n.e. O definitivo cambio de modelo, o que significa o tránsito do 
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poboamento fortificado ao aberto, xorde a partir do establecemento de núcleos de 
poboación en lugares relacionados con rutas de tránsito naturais, pasos de ríos e a 
creación de vías de comunicación, que agregan as funcións de centros de 
redistribución, produción e control do territorio da administración romana (Teira 
Brión 2013). Estas entidades, ou aglomerados secundarios, contemplan unha grande 
diversidade de tipoloxías entre a cidade como límite superior e a aldea por debaixo, 
englobadas dentro do termo vici, non exento de problemas (Pérez Losada 1996). Pero 
ao mesmo tempo créanse asentamentos dispersos de carácter familiar, que 
comprenden casas de campo con funcións agropecuarias, que constitúen a forma de 
hábitat máis abundante e característica do noroeste (Pérez Losada 1996). En Galicia 
téñense catalogado arredor de 400 entidades de poboación rural, entidades produtivas 
de carácter aberto (Carlsson-Brandt Fontán 2011), un total que posiblemente diste de 
reflectir un número aproximado. A fundación de asentamentos de tipo rural significa 
un novo marco entre o espazo habitacional, o cultivado e o forestal. O exemplo de 
Rúa Ferreiría (Calo Ramos 2014), amosa unha distribución funcional planificada das 
distintas áreas de actividade cunha trama ordenada e unha organización espacial 
diferente á coñecida na Idade do Ferro. Deste poboamento rural xorde unha nova 
paisaxe agraria de socalcos e bancais que comeza a agromar na baixa romanización 
(Ballesteros Arias 2010). Posiblemente se sitúe aquí, nas entidades de poboación 
derivadas dos cambios de poboamento, o punto de partida cara a paisaxe medieval 
aínda en coexistencia co devalar da arquitectura produtiva do medio herdada das 
comunidades do Ferro (Teira Brión 2013). 

Durante a Época Romana os cereais mantéñense como os taxons máis ubicuos. 
Prodúcese un incremento significativo de especies froiteiras domesticadas e outras 
especies con froitos sobre as que resulta factible falar dunha xestión ou cultivo. Parte 
destes taxons son introducidos, debido ao movemento de produtos e xentes que 
significou a integración no marco administrativo romano. As elevadas cantidades de 
especies arvenses, ruderais e de plantas herbáceas silvestres explícase pola excelente 
conservación dos materiais dalgúns dos xacementos analizados, tanto carbonizados –
por exemplo Mozinho– ou anegados –por exemplo O Areal. Posiblemente, tamén 
deba comprender unha maior diversidade de tipos de contextos onde aparecen estes 
restos, estando nos castros moi vinculados a mostraxes de áreas domésticas e de 
almacenaxe. 

O crecemento de especies, xa presentes nos rexistros naturais como Castanea sativa 
(Conedera et al. 2004; López-Merino et al. 2009), Pinus spp ou Vitis vinifera, e a 
incorporación e introdución de froiteiras como o pexego –Prunus persica–, a ameixa –
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Prunus domestica–, a moreira —Morus nigra— e plantas de horta como o melón –Cucumis 
melo– entre outras, comportan cambios na organización das áreas produtivas agraria 
e forestal. A consolidación dun poboamento rural aberto, bosquexa unha paisaxe 
onde as froiteiras gardan unha relación espacial co asentamento. Os rexistros 
carpolóxicos de O Areal (Anexo) e o patrón de cultivo de Rúa Ferreiría (Anexo) 
sinalan a existencia de superficie cultivada a disposición das unidades produtivas. 
Estas zonas dedicadas á produción de alimentos de horta ou froitos  no interior dos 
asentamentos están ausentes nos castros pola súa propia trama organizativa. 

Un dos aspectos sobresaíntes dos resultados da riqueza taxonómica é a proximidade 
entre castros e hábitats rurais abertos de tipoloxía romana. Os castros poden 
comprenderse como parte do poboamento rural en época histórica baixo a 
administración romana. Existiría unha dobre produción vinculada a prácticas 
anteriores da Idade do Ferro? A incorporación ceda de cultivos como o centeo (Seabra 
et al. 2018a) e a posible xestión de Vitis vinífera en torno ao cambio de era indicarían 
que as comunidades dos castros eran permeables á adopción de novas prácticas, malia 
consideralos como escenarios de resiliencia ao modelo produtivo romano. Unha das 
posibles respostas está en estimar se os taxons presentes nos aglomerados secundarios 
–cuxa riqueza é a máis separada de castros e hábitats rurais (Figura 29)– son cultivados 
ou xestionados enteiramente dentro deles, ou pola contra producidos maiormente nos 
hábitats rurais. Rúa Ferreiría, Monte Baixo, e posiblemente outros como Mozinho 
comprenderíanse como unidades produtivas orientadas á creación dun excedente ou 
á redistribución de producións locais. A dicotomía na distribución da riqueza 
taxonómica podería gardar relación cunha diferenciación do consumo, onde a 
produción de certas especies estaría orientada ao consumo no ámbito urbano, ou de 
fundacións ex novo que reclamasen este tipo de produtos –villae, campamentos, entre 
outros. Este patrón obsérvase en varias áreas de Europa onde está estudada a 
distribución espacial e social dos taxons introducidos en Época Romana (Bakels e 
Jacomet 2003; Van Der Veen et al. 2008; Orengo e Livarda 2016). En consecuencia, 
a diferenciación entre estes ámbitos non respondería só ao tipo de preservación, senón 
a un consumo preferente de determinadas producións, así como á existencia de 
contextos derivados da propia produción e consumo de estas especies. O incremento 
de análises en xacementos urbanos e rurais con varios tipos de preservación debera 
significar unha caracterización matizada da significación destas especies maioritarias 
en ambientes anegados. 



 

Figura 33 Mostras escala logarítmica contra o índice Simpson codificadas pola puntuación da 
fórmula DC (Wallace et al. 2018) clasificadas por tipo de contexto. 
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A análise da varianza por tipo de contexto sinala pautas polarizadas a raíz da súa 
funcionalidade (Figura 33). Parte dos contextos definidos non presentan aínda unha 
cantidade de información cunha significación estatística relevante –particularmente 
os contextos funerario e de ocio–, polo que futuras análises deberán corroborar a 
tendencia á unha maior pureza destes conxuntos. 

Por outro lado, existe unha similitude na distribución da pureza entre os contextos de 
almacenaxe e domésticos (Figura 33). Os restos están vinculados tanto a conxuntos do 
interior de estruturas de almacenamento, cunha maior uniformidade de restos —máis 
próximos ao valor x=1:, Castrovite (Anexo), Punta do Muíño do Vento (Anexo)–, a 
depósitos de estruturas de almacenaxe cunha grande variabilidade de especies –p. ex.: 
Crastoeiro (Seabra et al. 2018a) ou Quinta de Crestelos (Tereso et al. 2018)– ou a 
especies almacenadas con aproveitamentos diversos –véxase Mozinho (Tereso et al. 
2013c). Isto pode deberse a: 1) existe unha relación entre as tarefas domésticas e a 
almacenaxe; 2) parte dos conxuntos definidos como de almacenaxe conteñen restos 
de un ou de varios estados do procesado e non están puramente asociados a esta 
actividade como cabería esperar de especies seleccionadas e almacenadas; e 3) algúns 
conxuntos están desprazados do seu lugar orixinal sendo a distribución resultado de 
múltiples accións –contextos secundarios ou terciarios. 

Unha das vías para resolver esta problemática sería cunha nova clasificación máis 
comprensiva coas características de formación –primaria, secundaria ou terciaria– 
dos conxuntos de almacenaxe e dos usos das especies que explique as diverxencias na 
distribución dos taxons nestes contextos. Non obstante, a relación entre ambas esferas, 
a de almacenaxe e a doméstica, parece ser unha vía explicativa sólida en dúas 
direccións non necesariamente excluíntes. Unha é a da realización de estados da 
cadea operativa previos á almacenaxe nos contextos domésticos. Neste caso existe a 
problemática de que certos traballos como a malla ou aireado non poden realizarse 
no interior, aparte de necesitar unha superficie aberta e ampla. Polo tanto, o espazo 
aberto próximo ás construcións domésticas ou ás estruturas de almacenaxe poderían 
ser lugares apropiados para estas tarefas. A outra, é o procesado último dos conxuntos 
almacenados –cribado fino, escolla manual, pisado e moenda, eliminación de 
residuos– dentro da esfera doméstica. Así, podería entenderse que a variabilidade de 
especies e malas herbas do ámbito doméstico se relacionase cunha xestión familiar 
dos cultivos, como outros estudos indican (Mora-González et al. 2019) se ben é un 
tema en debate. 
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11 Cultivos, especies xestionadas e outras 
comunidades vexetais 

 Cereais 

Os cereais son os taxons máis abundantes en todos os períodos cronolóxicos. A 
produción de sementes cunha longa preservación, polo tanto perdurables e 
almacenables, e o seu aporte de nutrientes cimentan unha sólida base para un sistema 
económico agrario que permita a conservación e distribución da produción. Esta 
pauta consolida, polo tanto, a percepción da agricultura como motor económico 
primario sobre da recolleita de landras como a actividade principal de subsistencia. 
Así e todo, en termos de ubicuidade os cereais son menos correntes nas mostras de 
contextos do Bronce Final que as landras. A explicación, como se aprecia no capítulo 
de Resultados, débese á estratexia de mostraxe levada a termo nestes xacementos, 
fundamentalmente da metodoloxía de intervencións arqueolóxicas da década dos 80 
e 90 do século XX, pero tamén é motivado pola importancia deste recurso alimentario 
para as comunidades do Bronce. Malia non ser a especie coa maior cantidade de 
restos, o trigo é o cereal presente de maneira máis constante nas mostras. 

As variedades de trigos espidas adoitan estar baixo a denominación Triticum 
aestivum/durum, non discernindo entre as variedades de trigo fariñeiro –Triticum 
aestivum– e trigo duro –Triticum durum. Só se determinan sementes de Triticum aestivum 
en Mozinho (Tereso et al. 2013c) e Chã –Triticum cf aestivum– (Vaz et al. 2016c), 
estando ausente o Triticum durum nas listas taxonómicas. Non obstante, as 
determinacións de T. durum rexístranse nas mostras procedentes do interior das fosas 
do sitio do Bronce Medio de O Freixo (Tereso et al. 2016), o que indicaría o seu 
probable cultivo durante o I milenio a.n.e. malia non se ter identificado ao non 
conservarse elementos diagnósticos característicos deste taxon nos conxuntos 
carpolóxicos.  
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Os trigos espidos teñen menor importancia que os vestidos. Son durante todos os 
períodos cronolóxicos as variedades menos abundantes. A relación das variedades 
espidas fronte ás vestidas é de arredor de 1/12 nos xacementos estudados. Isto 
contrasta coa situación observada na península na Época Romana onde os trigos 
espidos son os cereais predominantes nas mostras (Peña-Chocarro et al. 2019). Os 
motivos para a preeminencia dos trigos vestidos poden ser varios: unha mellor 
adaptación a condicións de solos e clima, aproveitamentos e usos diversos, maior 
flexibilidade ou implantación nos ciclos agrarios. O estudo isotópico de sementes de 
T. aestivum/durum e T. diccocum de A Fontela, non determinou diferenzas no réxime 
hídrico ao que foron sometidos estes cultivos, podendo deberse a que foron cultivados 
no mesmo período de tempo ou baixo unhas condicións similares (Mora-González et 
al. 2019). Serán precisas futuras investigacións para discernir a viabilidade destas 
hipóteses. 

O farro –Triticum dicoccum– e a espelta –Triticum spelta– son as variedades máis 
importantes de trigos vestidos. A contabilización de restos de ambas especies acadan 
un total parello –T. spelta: 55.990 restos, T. dicoccum: 53.594 restos. As análises 
publicadas sinalan un certo solapamento morfolóxico entre ambas variedades polo 
que podería valorarse a confusión entre os taxons. Non obstante, a constante 
aparición de bases de glumas das dúas especies nas mesmas mostras permiten 
identificar ambos trigos con consistencia: Castrovite (Anexo), Castrolandín (Anexo), 
Crastoeiro (Seabra et al. 2018a, 2018b), entre outros. Se ben comparten con 
asiduidade conxuntos, a biografía destas dúas especies presentan camiños separados. 

As referencias a Triticum dicoccum en etapas anteriores da Protohistoria indícana como 
un dos primeiros cultivos en chegar á península durante o Neolítico (Buxó 1997; 
Antolín 2016). Por tanto, conta cunha longa presenza nos rexistros e tradición agrícola 
previa. Na Idade do Bronce recóllese en O Freixo (Tereso et al. 2016), e no Bronce 
Final en sitios como Ventosiños (Anexo) ou A Fontela (Anexo).   

En Europa o Triticum spelta é un cereal testemuñado no III milenio a.n.e. (Akeret 
2005). Pero os contextos peninsulares máis antigos na Península Ibérica son, segundo 
o estado actual da literatura arqueobotánica, os do noroeste do I milenio a.n.e. (Peña-
Chocarro et al. 2019). A espelta comeza a ser significativa na transición entre a 
Primeira á Segunda Idade do Ferro, como por exemplo en Castrovite (ver Anexo), e 
de maneira conspicua durante todo o Ferro II. Ata o momento, o contexto máis antigo 
documentado é unha base de gluma carbonizada no interior dunha parede de barro 
cocido do sitio de A Fontela, dos niveis máis recentes da colmatación do enclosure 
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datados no séculos X-IX cal BC (Anexo). Esta cronoloxía debera ser considerada en 
futuros traballos, observando a coherencia cronocultural do cultivo de T. spelta nesta 
fase, ou ben non ser considerada como un cultivo senón como unha especie 
acompañante doutros cultivos como, por exemplo, Triticum dicoccum, tamén constatada 
no xacemento (Anexo).  

As sementes e inflorescencias de Triticum monococcum encóntranse nalgúns xacementos 
–Castrovite, Castro de Orellán e Terronha de Pinhovelo– de maneira residual nas 
mostras. Un total de 9 restos. A interpretación deste patrón podería relacionarse coa 
supervivencia da especie como unha contaminación dentro doutros cultivos de cereal 
ao non testemuñarse conxuntos significativos. Xa durante a Idade do Bronce é unha 
especie escasa, documentándose dous grans en O Freixo (Tereso et al. 2016), e 
continúa a selo durante o I milenios a.n.e. e d.n.e. No período romano para o 
conxunto da península a ubicuidade de Triticum monocum é do 1,6% das mostras 
estudadas no noroeste, e o 8,1% no sur peninsular (Peña-Chocarro et al. 2019). Esta 
especie foi considerada dende antigo un cultivo menor reservado para actividades 
específicas que se mantivo ata épocas moi recentes na península (Buxó 1997; Peña-
Chocarro 1999). 

Un dos aspectos novidosos do estudo é contextualización dos millos respecto da 
literatura previa, particularmente de Setaria italica. O millo miúdo –Panicum miliaceum– 
tense considerado como un cultivo de certa importancia no xurdir da cultura castrexa 
(Vázquez Varela 1993). A súa expansión está ben documentada durante o Bronce 
Final (Tereso et al. 2016). O reconto de sementes durante Idade do Bronce ofrecen 
poucos individuos, quizais derivado dos tipos de contexto onde aparecen. Os grandes 
conxuntos son infrecuentes nos sitios arqueolóxicos deste momento (Tereso et al. 
2016), limitando a análise de conxunto. Por outro lado, o Panicum miliaceum aparece 
referenciado en varios niveis calcolíticos do III milenio a.n.e. no Crasto de Palheiros 
(Figueiral et al. 2017). Estes carporrestos poderían deberse a intrusións dende niveis 
da Idade do Ferro como se ten sinalado en certos traballos (Tereso et al. 2016; Leite 
2017). Os resultados obtidos na datación directa sobre sementes de Panicum miliaceum 
en Europa estableceu unha profunda revisión sobre as cronoloxías atribuídas ao millo 
miúdo, nalgúns casos anteriores ao V milenio a.n.e. (Motuzaite-Matuzeviciute et al. 
2013). As análises isotópicas no interior da península amosan resultados que sinalan 
algunha forma de consumo de plantas C4 a partir de mediados do III milenio a.n.e., 
e de maneira estable durante a Idade do Bronce (Díaz-Del-Río et al. 2017). Para 
resolver o papel da introdución dos millos na dieta no noroeste, serán necesarios máis 
estudos, tanto sobre a alimentación de plantas C4 como un aporte complementario 
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de plantas, como da datación directa sementes dos niveis calcolíticos do Crasto de 
Palheiros. Ata resolver esta problemática, as sementes de Panicum miliaceum do nivel 
IIb do poboado de Sola, datado no 1685-1534 cal BC (Bettencourt 2000b), poderían 
considerarse as de maior fiabilidade cronolóxica, pero, sobre todo, a súa expansión, 
segundo os datos carpolóxicos, sería un proceso consolidado no Bronce Final coa 
identificación en catro xacementos deste período (Tereso et al. 2016): Santinha, A 
Fontela, São Julião e Senhora da Guia. 

Panicum miliaceum é durante a Idade do Ferro o taxon con maior número de restos 
(n=314.249). Aséntase como un cultivo importante, non só pola súa ubicuidade tamén 
polas concentracións e agregados recuperados en contextos de almacenaxe. Penalba 
(Aira Rodríguez et al. 1990) e Castrovite (Carballo Arceo 1998; Rey Castiñeira et al. 
2011) conteñen volumes considerables de sementes almacenadas, sendo en Castrovite 
o cultivo cun maior volume dentro dos niveis de incendio documentados (Rey 
Castiñeira et al. 2011). Esta distribución permite explorar a posibilidade de estarmos 
perante un cereal importante na alimentación, malia non poder confrontarse con 
análises isotópicas en restos óseos humanos. Xa que, e como se ten sinalado en estudos 
etnobotánicos, os cereais C4 como o millo miúdo e o paínzo foron aproveitados polas 
sociedades rurais contemporáneas tanto para a alimentación humana como animal 
(Moreno-Larrazabal et al. 2015). 

No cambio de era o millo miúdo continúa a ser frecuente nos castros. Esta 
transcendencia tamén se ve reflectida nos sitios do período romano a pesar de 
conservárense conxuntos máis reducidos. Isto podería interpretarse como un 
decaemento do seu cultivo, pero este descenso está relacionado cos procesos 
formativos dos contextos estudados. De abrir o foco a un escenario máis xeral, en 
comparación co resto da península o noroeste ofrece a maior ubicuidade de Panicum 
miliaceum nos xacementos romanos e tamén durante a Idade Media, sinalando o 
mantemento da importancia deste cultivo (Peña-Chocarro et al. 2019). 

O número de sitios con paínzo –Setaria italica– é, segundo o observado nos estudos 
carpolóxicos (Dopazo Martínez et al. 1996; Tereso et al. 2013a), reducido. Os poucos 
conxuntos, ata o momento, semellaban estar máis frecuentemente en contextos de 
Época Romana e, segundo isto, establecíase a posibilidade de que o seu cultivo se 
incrementase durante esta fase (Tereso et al. 2013a). Por outro lado, este cereal non 
se detectaba en cronoloxías claramente anteriores ao cambio de era. Os novos sitios 
recollidos neste traballo incrementan o seu coñecemento a nivel distributivo, 
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cronolóxico e de prácticas agrícolas, que posiblemente deriven de condutas 
diferenciadas rexionalmente.  

Setaria italica é o segundo taxon por número de restos (n=189.153), se ben o é pola  
concentración estudada no castro de Nabás (Anexo) que condiciona profundamente 
este aspecto. A nivel de ubicuidade rexístrase en novos asentamentos (ver Anexo) –
Ventosiños, Punta do Muíño do Vento, Castrolandín, Nabás e Montealegre– que 
trazan unha área máis ampla dentro do noroeste e expanden a biografía deste cultivo. 
As sementes de Ventosiños abondan nunha cronoloxía do Bronce Final, coincidente 
coa xeneralización observada ata o momento nas análises carpolóxicas peninsulares 
(Moreno-Larrazabal et al. 2015; Buxó 1997; Buxó e Piqué 2008). Nas análises de 
Ventosiños recolléronse unicamente dous individuos (Anexo). Isto é habitual nos 
millos –Panicum e Setaria– de xacementos desta cronoloxía, polo que e a escaseza de 
conxuntos importantes e en posición primaria pode explicarse dentro da pouca 
potencia e a formación estratigráfica destes xacementos. Os conxuntos de Punta do 
Muíño do Vento e Castrolandín abondan en cronoloxías da Primeira Idade do Ferro 
(Anexo), así como se mantén durante o Ferro II en Castrolandín e aparece 
documentado vinculado a un fogar do castro de Nabás, datándose as sementes no 
176-41 cal BC (Anexo), e en torno ao cambio de era en Montealegre (Anexo). Estes 
conxuntos consolidan unha biografía do cultivo do paínzo ao longo de todo o I 
milenio a.n.e.  

Setaria italica adoita encontrarse mesturada con Panicum miliaceum. Agás en xacementos 
como Ventosiños –se ben son só dous individuos os recuperados– só aparecen en 
conxuntos monoespecíficos en Nabás. A relación entre as dúas especies podería 
establecerse por unha xestión diferenciada onde operarían tanto prácticas de cultivo 
cun aproveitamento mixto ou de aproveitamentos específicos para cada especie. 
Ambas opcións, a dualidade de aproveitamentos ou o cultivo en mestura de P. 
miliaceum e S. italica son prácticas constatadas etnograficamente (Moreno-Larrazabal 
et al. 2015). Así, tanto o paínzo como o millo miúdo poden reflectir usos diferentes, 
como pode inferirse dos conxuntos cun único cultivo de millo miúdo –por exemplo 
Castrovite– ou paínzo –por exemplo Nabás– pero é necesario considerar que o posible 
sementado conxunto se debese a un probable aproveitamento compartido. Ademais, 
esa mestura tamén podería derivar de decisións prácticas onde unha especie fose 
considerada principal e a outra secundaria. En Bolunburu –Euscadi– teñen aparecido 
fitólitos de Panicoideae en muíños rotatorios, sendo Setaria italica a especie máis 
predominante (Cepeda Ocampo et al. 2014), o que significaría o aproveitamento na 
alimentación humana. 
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Outro aspecto é a incidencia deste cereal na dieta, ben por consumo directo a través 
de preparacións alimentarias, ou a través de consumo indirecto, pola inxesta de 
animais alimentados con cereais C4 –millo miúdo e paínzo. As análises isotópicas 
ofrecen aínda un espectro parco e un baleiro no I milenio a.n.e ante a consabida 
ausencia ou excepcional rareza de restos humanos conservados no noroeste, como 
para poder establecer unha secuencia fiable que permita discernir as particularidades 
da dieta de cada individuo ou se existen zonificacións ou diverxencias sociais no 
consumo destes cereais. Ampliando a unha visión de conxunto, na Península Itálica 
constátase que o consumo de millos non é relevante na dieta practicamente ata á 
Idade do Ferro (Tafuri et al. 2009). As grandes acumulacións de Panicum miliaceum en 
contextos da Idade do Ferro, poden supoñer un aporte alimentario considerable neste 
momento. Malia que a mostraxe de casos é insuficiente, como indicamos a través da 
ubicuidade e contextos dos millos, podemos inferir o aporte de cereais C4 na dieta. 

Os resultados de análises da Idade do Bronce e de Época Romana quizais indiquen 
que o noroeste peninsular se enmarcase dentro deste ambiente de consumo masivo 
durante a Idade do Ferro. O estudo da necrópole da Idade do Bronce de Cova do 
Santo con un número mínimo de 9 individuos infantís, xuvenís e adultos aporta datos 
interesantes (López-Costas 2008). Os resultados isotópicos sinalan unha importancia 
na dieta de cereais C3 –trigo e/ou cebada polo contexto temporal– (López-Costas et 
al. 2015) e a ausencia de cereais C4 –millo miúdo e/ou paínzo. En necrópoles de 
Época Romana e na Idade Media os indicadores deste aporte á dieta están presentes 
nalgúns individuos (López Costas 2012). O millo miúdo continúa a ser unha especie 
moi ben representada nos sitios arqueolóxicos escavados no período romano –rúa 
Ferreiría (Anexo)– e a Idade Media –Agro de Deus (Peña-Chocarro et al. 2019), 
Banco de España (Teira Brión 2015). Estes exemplos son relevantes dentro do 
contexto peninsular (cf Peña-Chocarro et al. 2019). 

A cebada – Hordeum vulgare –é un cultivo moi asentado. A súa constancia nas mostras 
é sólida dende a Idade do Ferro, sendo a especie mais ubicua na fase Galaicorromana. 
Entre as variedades son sobranceiras os tipos de cebada vestidos. Case a práctica 
totalidade dos restos son da variedade Hordeum vulgare sbsp. vulgare –12.631 restos. A 
boa preservación dos restos carbonizados en Punta do Muíño posibilitou a 
identificación de cebada de 4 carreiras Hordeum vulgare var. tetrastichum –114.352 restos– 
(Anexo). Esta variedade está presente noutros xacementos peninsulares como 
Ullastret e Castellón Alto (Buxó I Capdevila et al. 1997). 
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As identificacións de cebadas espidas son moi escasas e sen unha contabilización de 
restos publicados: Senhora da Guia e Torroso (Tereso et al. 2016). Unicamente se 
documenta unha concentración significativa nunha das mostras do castro de As Laias, 
adscrita cronoloxicamente ao Ferro I (Tereso et al. 2013b), e se rexistra unha única 
semente de Hordeum nudum vinculada ao castro de Saceda (Dopazo Martínez 1996). 
Como acontece coas identificacións de Triticum monococcum podería deberse a 
exemplares residuais dentro de outros cultivos de cereal. Esta evolución é parella ao 
que acontece no contexto peninsular, onde o descenso e, incluso, desaparición da 
cebada espida é evidente en contextos da Idade do Ferro (Buxó I Capdevila et al. 
1997). As variedades de cebada espida tenden a conter maiores concentracións de 
proteínas e β-glucanos, mentres as cebadas vestidas presentan mellores rendementos 
(Sturite et al. 2019). Os motivos para o cultivo da cebada espida ou da cebada vestida 
no pasado pódense atopar na vella tecnoloxía agrícola e considerar que, mentres a 
cebada espida pode requirir menos traballo durante a trilla, a cebada vestida pode ter 
a vantaxe de resistir mellor as pragas e danos durante o almacenamento (Riehl 2019). 
Se dende un punto de vista alimenticio as variedades espidas poden ser máis 
beneficiosas, os rendementos e aproveitamentos acadados polas variedades vestidas 
compensarían o seu cultivo. 

A cebada é o cuarto cereal por número de restos, pero moi concentradas nalgunhas 
mostras de Punta do Muíño (Anexo), Palheiros (Figueiral et al. 2017) ou Castrovite 
(Anexo). O castro de Punta do Muíño do Vento contén a cantidade máis relevante de 
cebada estudada no noroeste. Así e todo, en contraste co que acontece co paínzo, é 
unha especie corrente nas mostras, sendo tras do trigo e o millo miúdo o terceiro 
cereal en canto a ubicuidade. 

As investigacións dos últimos anos forneceron datos relevantes sobre o cultivo do 
centeo –Secale cereale– (Tereso et al. 2010; Tereso et al. 2013c; Seabra 2015; Seabra et 
al. 2018a, 2018b). A caracterización desta especie resultaba bastante controvertida. 
As referencias, escasas, non aportaban un contexto suficientemente explícito ou cunha 
exposición axeitada: Alto do Coto da Pena (Pinto Da Silva 1988), Franqueira (López 
Cuevillas 1953) Cortegada (Arnanz e Chamorro 1990). As datacións directas sobre 
sementes de Secale cereale do estudo carpolóxico de Crastoeiro aportaron datas 
calibradas entre o século IV-I a.n.e, sendo o século I a.n.e. o máis probable segundo 
as características de formación do conxunto (Seabra et al. 2018a, 2018b). A referencia 
a centeo vinculado ao I d.n.e. no Cruito tamén abondan no cultivo deste cereal en 
torno aos séculos do cambio de era.  
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Figura 34 Evolución das especies de cereais nas mostras. 

O centeo constátase na Idade do Bronce europea, pero interprétase coma unha 
contaminación dentro dos cultivos de cereal debido ao seu carácter silvestre nalgunhas 
rexións europeas (Behre 1992), sendo posiblemente especies non domésticas as que 
aparecen nos xacementos arqueolóxicos do momento (Stika e Heiss 2013). A 
expansión do centeo como cultivo na Península Ibérica está relacionada posiblemente 
coa expansión de Roma, sendo os datos máis antigos os do noroeste (Peña-Chocarro 
et al. 2019). Os rexistros de Crastoeiro e Cruito inciden na adopción deste cereal polas 
comunidades galaicas. Mozinho (Tereso et al. 2010; Tereso et al. 2013c) supón a 
confirmación da especie en Época Romana, que se atopa plenamente consolidada na 
Idade Media (Peña-Chocarro et al. 2019). Futuros estudos debuxaran, 
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probablemente, un escenario máis preciso sobre o papel deste cereal na agricultura 
neste período.  

O cultivo da avea é aínda un campo en debate. As similitudes morfolóxicas entre as 
sementes das diversas especies non permiten discernir entre as especies doméstica –
Avena sativa–, silvestre –Avena sterilis– ou malas herbas acompañante de cultivos –Avena 
fatua ou Avena strigosa. A non preservación de elementos diagnósticos da inflorescencia, 
como as espículas, impide esta precisión. Non por iso se debe deixar de comprender 
a avea doméstica como a única especie cultivada. A principal produción de avea en 
Galicia durante o século XX foi a Avena strigosa, seguidamente de Avena bizantyna, 
ambas como plantas forraxeiras (Lloveras Vilamanyá et al. 1983). As afreitas era un 
prato para o que se cociñaban as sementes de Avea strigosa en leite.  

A avea é relativamente abundante durante o Ferro II e época Galaicorromana como 
especie residual en conxuntos de cereais. Así sucede nos contextos de almacenaxe de 
Castrovite (Anexo) cuxa cantidade é escasa e similar ao Lolium perenne/rigidum, polo 
que pode comprenderse como unha mala herba. No castro de As Laias proponse a 
avea como un cultivo debido á concentración de cariópsides que se observa nunha 
das mostras datadas no Ferro I —arredor do 8,82% do peso total da mostra– (Tereso 
et al. 2013b). O castro de Saceda fornece unha importante concentración: 19.763 
sementes que supoñen o 7,28% do total (Dopazo Martínez 1996). Comprender a avea 
en ambos exemplos –As Laias e Saceda– integrada nas prácticas agrarias está en 
consonancia co contexto peninsular, onde se propón o seu cultivo a partir do V a.n.e. 
(Buxó 1997). 

 Legumes 

As legumes son cultivos de importancia dentro dos sistemas agrícolas do período 
estudado. Unha das razóns é a súa capacidade de fixar nitróxeno na terra, evitando o 
rápido esgotamento da nutrientes que supón o cultivo sen descanso anual. Isto habilita 
a posibilidade alternar un cultivo bianual de cereais/leguminosas. Ademais, son 
especies adaptadas a solos profundos e propicias para áreas cultivadas intensivamente. 
Hipoteticamente, multiplican as posibilidades dos sistemas de cultivo. Por outro lado, 
significan unha orixe de nutrientes vexetais diferente á dieta. Estas vantaxes deben 
comprenderse como aspectos potenciais, xa que resulta complexo determinar o 
sistema de rotación de cultivos e coñecer con exactitude a produción e consumo das 
legumes no noroeste a partir do estado actual da investigación. 
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Dadas as características das legumes, as sementes, e poida que as vaíñas, 
consumiríanse en verde ou curadas tras dun proceso de secado e almacenaxe. En 
consecuencia, a especificidade do tipo de aproveitamentos e as características das 
plantas fai que tamén mude a súa cadea operativa respecto dos cereais, sendo moi 
pouco evidentes no rexistro arqueolóxico os procesos onde se denote a súa 
transformación. Conxuntos coma os de Punta do Muíño do Vento (Anexo), coa 
afección de entomofauna nunha porcentaxe significativa dos individuos, evidencian o 
secado para conservación de Vicia faba a longo prazo.  

No noroeste destacan dúas especies de legumes cultivadas: as fabas –Vicia faba– e os 
chícharos –Pisum sativum. Vicia faba recóllese de maneira ampla e sólida nas mostras –
10.233 restos–, sendo unha das especies máis ubicuas. Respecto a Pisum sativum, este 
cultivo non acada unha cantidade importante  –376 restos– pero a súa distribución 
por xacemento é relevante. As referencias a unha semente de Vicia ervilia en 
Cossourado (Silva, M. D. F. M. D. 2008b) ou de Vicia sativa/angustifolia en varios sitios 
arqueolóxicos —Chã (Tereso 2012), Briteiros (Tereso 2012), Mozinho (Tereso et al. 
2013c) e Cidadelhe (Vaz et al. 2016b)– bosquexaría a posibilidade de outros cultivos. 
Non obstante, son precisas novas análises que avalíen a presenza de Vicia ervilia ou se 
Vicia sativa/angustifolia deben comprenderse como un cultivo ou como malas herbas. A 
limitada variabilidade de legumes contrasta con outras áreas peninsulares onde a 
gama de especies dispoñibles é ostensiblemente maior, incluíndo especies como Cicer 
arietinum, Lathyrus sativus, Lathyrus cicera, Lens culinaris, Vicia ervilia e Vicia sativa (Buxó e 
Piqué 2008; Peña-Chocarro et al. 2019).  

 Outros cultivos 

Varias especies foron cultivadas na Idade do Ferro e no Período Romano, se ben os 
seus rexistros circunscríbense a poucos xacementos en comparación con cereais e 
legumes.  

As sementes de liño –Linum sp– documentadas proceden dun único xacemento, Petón 
do Castro (Dopazo Martínez 1996). Son tamén escasos os referentes noutros períodos, 
rexistrándose só en dous sitios, un do Bronce Medio que é O Freixo (Tereso et al. 
2016) e outro da Alta Idade Media que é Cova Eirós (Teira Brión et al. 2012). As 
poucas referencias impiden unha caracterización axeitada do papel do liño, que 
posiblemente debeu estar estendido.  
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Na Época Romana unha serie de taxons amosan unha concepción diferenciada dos 
cultivos e a ordenación dos espazos agrarios respecto da Idade do Ferro. Son especies 
valoradas polas súas calidades como alimento, plantas aromáticas, cultivos destinados 
a espazos de horta ou, incluso, escollidas por motivos estéticos ou simbólicos.  

As sementes de melón –Cucumis melo– exhumáronse embebidas en contextos das saíñas 
de O Areal (Anexo). Recentes traballos sinalan a chegada da planta ao sur ibérico na 
transición entre a Idade do Bronce e a Idade do Ferro debido á presenza fenicia 
(Pérez-Jordá et al. 2017). As referencias a Cucumis melo espállanse nos xacementos 
romanos de Europa Central (Bakels e Jacomet 2003); Occidental (Livarda 2011) e na 
Península Ibérica (Peña-Chocarro et al. 2019). En Centroeuropa debido á súa 
escaseza considérase como un posible produto de luxo vinculado á expansión dos 
establecementos militares (Livarda 2011). 

O alquequenxe e o apio son especies que, malia formar parte medio do natural na 
península, poderían interpretarse como especies cultivadas dentro do contexto de O 
Areal (Anexo). O alquequenxe –Physalis alkekengi– é unha planta naturalizada en zonas 
de Centroeuropa e Península Itálica, comprendida como planta colleitada (Out 2009; 
Vandorpe 2010; Issenmann et al. 2012; Bosi et al. 2017), incluso foi recuperada no 
Neolítico do nordeste peninsular en La Draga (Antolín 2016). No noroeste non hai 
ata agora referencia clara á súa presenza no medio e, de atoparse, como o caso de 
Physalis peruviana (Romero Buján 2008), é mediante un proceso de asilvestramento, 
polo que podería entenderse como unha especie introducida e cultivada con fins 
ornamentais ou medicinais na Antigüidade. 

O apio –Apium graveolens– é unha planta propia de prados e zonas húmidas, pero tamén 
cultivada en hortas ou xardíns e consumida no imperio romano. Identifícase en O 
Areal (Anexo), e no contexto altomedieval do pozo da intervención da Tabacalera de 
Gijón (Carrión Marco et al. 2015).  

O ciprés –Cupressus sempervirens–, malia tratarse dunha árbore, é unha especie 
introducida con fins ornamentais. Un dos seus gálbulos recuperouse da intervención 
das termas de Aquae Flaviae (Vaz et al. 2016a), onde puido ser cultivado como parte 
dun xardín ou nunha maceta dentro do edificio. O cultivo ornamental en maceta 
aparece recollido en representacións iconográficas sobre varios soportes (cf. Blanco-
Rotea et al. 2009; González Soutelo et al. 2016). O ciprés era unha árbore con 
significación relixiosa nos ritos funerarios. No Canto VI da Eneida aparece recollido 
que con esta especie se rodea a pira funeraria de Miseno (González Villaescusa 2001).  
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Destes cultivos aprécianse dúas pautas en Época Romana. A primeira o tipo de 
preservación, estando os seus restos preservados embebidos en auga. Unha segunda 
os asentamentos onde se encontran. Todos proceden de aglomerados de poboación. 
O reducido dos contextos impide unhas conclusións particulares sobre cada un deles, 
pero é posible que sobre estas especies se deban formular preguntas dos espazos que 
ocupaba o seu cultivo, e se existía un consumo diferencial. Os problemas de 
preservación poden xustificar a súa baixa ubicuidade. Un procesado/consumo onde 
non participa o lume, ou de facelo ao non preservar as sementes/inflorescencias, 
xustificaría a ausencia destes taxons noutros ambientes con materiais carbonizados. 

 Froiteiras 

Unha das problemáticas ao falar de especies froiteiras está en discernir o lene trazo 
entre os froitos de especies domésticas ou silvestres,  cando a carpoloxía non define ou 
os restos non conservan elementos diagnósticos para esa distinción. Dende un punto 
de vista biolóxico unha especie domesticada implica que esta foi, intencional ou 
casualmente, permanente modificada e de maneira recoñecible pola selección e 
recolleita feitas polos seres humanos (Terrell et al. 2003). Esta maneira inclusiva á que 
ser refire a domesticación exclúe espazos e especies que non presentan alteracións 
observables xenética e morfoloxicamente, pero que ofrecen evidencias para ser 
“etiquetados” como domesticados (Terrell et al. 2003). A diferenza entre cultivo e a 
domesticación é, que o cultivo é unha actividade, e a domesticación é un status 
xenético que se desenvolveu nunha especie a partir do cultivo (Fuller 2009). 

A análise carpolóxica moitas veces non é quen de determinar a condición doméstica 
ou natural –silvestre– dunha especie. A morfometría non dá resposta a cuestións 
xenéticas –que tamén ten as súas problemáticas intrínsecas– e non sempre posibilita 
balancear o debate no momento en que podemos determinar a domesticación dunha 
especie dende o punto de vista biolóxico. Tal e como esbozamos noutros traballos 
(Teira Brión 2013), esta pregunta cobra un senso diferente se non a enfocásemos sobre 
se as especies non son modificadas xenética ou morfoloxicamente, un aspecto esencial 
na codificación de especies domesticadas, senón se son aproveitadas e se a súa 
distribución corresponde a un crecemento natural ou provocado. Ademais de onde 
está, é importante o como se percibe. Estas diferenzas en sociedades contemporáneas 
poden establecerse a través do nome, empregando o xénero do sustantivo –cereixeira 
fronte a cereixeiro– ou ben facendo mención a esa condición de silvestre –pereira 
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fronte a pereira brava. Mais as especies cuxa xenética non está alterada, domesticada, 
tamén poden ser domésticas e obxecto de cultivo. É dicir, unha especie pode ser 
silvestre, desprazada do seu entorno para integrarse nun espazo doméstico, ou nun 
espazo naturalizado –máis ou menos artificializado– pode ser concibida para un uso 
inmediato ou futuro, pero seguir sendo percibida como “brava”. Este feito é evidente 
nos patróns silvestres de diferentes especies que se empregan nas agriculturas 
tradicionais para enxertos, ou a alteración de especies no bosque para un uso futuro, 
por exemplo a poda de vimbieiras para a elaboración de cestos. Ou, incluso, o cultivo 
conxunto de plantas bravas e domésticas xera novas variedades como sucede, por 
exemplo, coa vide (Riaz et al. 2018). A diferenza entre silvestre e doméstico pode 
significarse tamén se os seus froitos son consumidos ou non. Por exemplo, na 
documentación medieval distínguese entre soutos mansos e soutos bravos. Os 
primeiros son soutos para a produción de castañas, e os segundos para a obtención de 
madeira (Ríos Rodríguez 2001). Ademais do destino final da súa produción 
distínguense tamén nos seus coidados, pero ambos son formacións artificiais e 
intencionais en época histórica.  

Hai especies desprazadas do seu hábitat natural, ou favorecidos dentro del, dos que 
non se aproveitan os seus froitos pero que se están modificando para obter un recurso 
deles –p. ex: madeira, fibras, forraxe, substancias e outros. Non son percibidas como 
domésticas ou cultivos, pero o seu medio pode alterarse e, incluso, crearse. En 
definitiva, forman parte de paisaxes artificiais. Neste punto, a idea que xorde tras deste 
vagar de reflexións é que o límite entre o salvaxe e o doméstico é unha construción 
tamén cultural (Teira Brión 2013). É a artificialización do salvaxe como un concepto 
que engloba, por exclusión, o que non é “doméstico”, ese estraño ou contrario, ao 
natural. 

Neste epígrafe, como especies froiteiras desígnanse aquelas cuxa distribución e 
aproveitamento dos froitos estivo supeditada conscientemente polo ser humano. O 
incremento de especies presentes no medio natural cunha maior ubicuidade en 
mostras arqueolóxicas, e a significación nun momento ou contexto determinado, 
indicarían transformacións antropoxénicas, observándose un cambio de explotación 
respecto do observado nos castros. Esta presencia podería interpretarse pola súa 
xestión como cultivo, aínda que non sexa sempre demostrable a súa condición 
doméstica en termos biolóxicos. 

A moreira —Morus nigra–, o pexegueiro –Prunus persica– e a ameixeira –Prunus 
domestica– foron introducidas na Península polos seus froitos comestibles. A 
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introdución de froiteiras domesticadas produciuse polo Mediterráneo Central 
(Ucchesu et al. 2014a; Ucchesu et al. 2014b) á Península durante o I milenio a.n.e.: 
Vitis vinifera, Ficus carica (Buxó et al. 2010; Pérez Jordá 2015; Pérez-Jordá et al. 2017); 
se ben non se reflicten de forma nidia no noroeste ata despois da conquista romana 
(Peña-Chocarro et al. 2019). No caso de outros taxons, o contexto e o ámbito cultural 
ao que se asocian indicarían posibles especies cultivadas, a pesar de estar presentes 
nas formacións vexetais atlánticas e que os seus froitos fosen colleitados en épocas 
anteriores –p. ex. Vitis vinifera. Estas especies coñecen diversos focos de domesticación, 
incluso locais. Así, no período romano prodúcese o espallamento de varias de elas.  

A figueira –Ficus carica– é unha árbore naturalizada como silvestre no noroeste, polo 
que tanto os seus froitos como a súa madeira puideron aproveitarse polas 
comunidades que habitaron neste territorio. As primeiras evidencias de froitos en 
xacementos arqueolóxicos son de Época Romana, en concreto a presenza de 
infrutescencias nas saíñas de O Areal (Anexo). Neste contexto, a figueira relaciónase 
con outras froiteiras domesticadas e cultivadas.  

O lume non é un elemento preciso para o consumo alimenticio de figos, polo que a 
ubicuidade dos seus froitos pode estar infrarrepresentada nas análises. Tanto o achado 
de Ficus carica no Areal (Anexo) como tamén no foso medieval de Santiago de 
Compostela (Teira Brión 2015) débense á preservación das infrutescencias embebidas 
en auga. Ademais, atopamos madeira de figueira como material de construción do 
teito dunha torre de observación da ocupación romana en San Chuis, posiblemente 
como parte dun valo de madeira (Badal et al. 2012). A mostra está datada no intervalo 
191 cal BC-54 cal AD –UNBAR-216: 2050±50 BP– (Badal et al. 2012).  

O castiñeiro –Castanea sativa– é unha especie presente durante o último Máximo 
Glacial por ser una zona de refuxio Cuaternario (Roces-Díaz et al. 2018). A pesar de 
estar presente nas formacións boscosas atlánticas non se rexistran froitos en sitios 
arqueolóxicos protohistóricos. As referencias a Castanea sativa proceden de dous 
xacementos de cronoloxía baixoimperial, conservados embebidos en auga: O Areal 
(Anexo) e as termas de Aquae Flaviae (Vaz et al. 2016a). Os restos corresponden a 
pericarpos, na súa maioría fragmentos e uns poucos conservados case íntegros. 

O incremento do pole de Castanea a partir de Época Romana, e máis ostensiblemente 
na Idade Media, compréndese en Europa a través de causas humanas (Conedera et 
al. 2004). Na Península Itálica o incremento do pole de castiñeiro está relacionado 
coa explotación da súa madeira máis que co aproveitamento alimentario 
(Buonincontri et al. 2015). Ambos non serían excluíntes, se ben a xestión das árbores 
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e coidados das árbores puidesen diferir. Este incremento reflíctese tamén no noroeste 
peninsular, pero os datos dispoñibles, maiormente secuencias polínicas, impiden 
recoñecer o seu aproveitamento. O consumo de castañas estaría xustificado en 
contextos urbanos –O Areal (Anexo), Aquae Flaviae (Vaz et al. 2016a). Estudos 
polínicos sinalan o grande descenso do carballo e do pole de castiñeiro na Ría de Vigo 
cuxos mínimos atópanse no século V d.n.e. respecto a períodos anteriores (Desprat et 
al. 2003). Segundo Muñoz Sobriño et al. (2014) o incremento de pole de castiñeiro na 
ría de Vigo acontece na Alta Idade Media. As datacións da base que sitúan ese 
episodio no 98-466 cal AD son consideradas anómalas pola presenza de 
microorganismos que poderían alterar a datación (Muñoz Sobrino et al. 2014). Pero 
a estimación cronolóxica faise a través de inputs polínicos como indicadores 
cronolóxicos, un deles o suposto incremento do Castanea no 750 AD (Muñoz Sobrino 
et al. 2014), apriorismo con maiores problemas interpretativos que a datación 
radiocarbónica desestimada para un secuencia estratigráfica descontinua, cando ese 
hiato obsérvase noutras columnas cuxos resultados de C14 non son desestimadas (cf. 
Muñoz Sobrino et al. 2014). En resumo, considerando a problemática de observar 
unha tendencia xeral para a Ría de Vigo en Época Romana, o conxunto de O Areal 
implica a relación desta especie co asentamento que arrodea a explotación de sal. 
Dentro deste ambiente xeral, a inclusión de pericarpos de castañas pode deberse a 
especies xestionadas, á posible concorrencia de espécimes ou un evento local quizais 
sobrerrepresentado polas propias características de conservación. 

Varios traballos inciden no incremento xeneralizado de Castanea na Antigüidade en 
numerosas rexións do noroeste (Conedera et al. 2004; López-Merino et al. 2009; 
López-Merino et al. 2014; Silva-Sánchez et al. 2014). Se ben a expansión do castiñeiro 
puido estar favorecido por unhas condicións climáticas máis cálidas, semella que a 
intervención humana estaría detrás deste incremento. A través dos datos dos 
xacementos e do medio natural, o aproveitamento de Castanea non se produciría na 
xestión de bosques consolidados naturalmente, senón moi posiblemente a través de 
prácticas de silvicultura (Teira Brión 2010b). Esta explotación apréciase no 
incremento dos carbóns nos xacementos arqueolóxicos vinculados ao consumo da 
madeira como combustible (Martín Seijo 2013; López-Merino et al. 2009).  

Na Cruz do Bocelo –Melide, A Coruña– o incremento de especies termófilas coma 
Castanea e Olea comeza en Época Romana en torno ao cambio de era, o que podería 
orixinarse pola súa xestión antrópica (Silva-Sánchez et al. 2014). Tanto o cultivo a 
escala local de Castanea como o de Juglans propóñense durante o período romano 
inicial na área mineira de La Molina (López-Merino et al. 2014).  
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Fragmentos de noz de Juglans regia recolléronse nos mesmos contextos que Castanea 
sativa no Areal (Anexo) e nas termas de Aquae Flaviae (Vaz et al. 2016a), incidindo 
nunha distribución debida a axentes antrópicos e, posiblemente, derivada do 
consumo dos seus froitos.  

A oliveira –Olea europaea– testifícase nos xacementos antes indicados de O Areal 
(Anexo) e Aquae Flaviae (Vaz et al. 2016a) –unha única semente en cada–, pero tamén 
se referencia en contextos do Ferro II no castro do Cossourado (Silva, M. D. F. M. D. 
2008b), e restos de endocarpo do froito en Quinta de Crestelos (Tereso et al. 2018). 
Non se constata de maneira nidia o seu cultivo, podendo corresponder a froitos 
colleitados da variedade silvestre –Olea europaea var. sylvestris. É difícil discernir entre os 
endocarpos das variedades domésticas e naturalizadas, incluso ambas son explotadas 
dentro das mesmas comunidades. A diferenciación establécese en ocasións polas 
características dos conxuntos carpolóxicos. En xacementos como Porcuna –
Andalucía– interprétase o seu carácter doméstico debido ao grande número de restos–
n=19.616– (Voropaeva e Stika 2018). 

Esta especie está naturalizada en áreas de clima Mediterráneo e tamén se recolle en 
columnas polínicas de xacementos arqueolóxicos do I milenio a.n.e.. O pole de Olea 
identifícase en contextos do século II-I a.n.e. en Nabás (Currás Domínguez 2009) e 
tipo Olea en Castrovite (Saa Otero 1988). Os endocarpos de Areal e Aquae Flaviae 
quizais fosen restos procedentes de árbores singulares, cunha certa significación 
ornamental ou simbólica. A raíz dos resultados non semella viable unha explotación 
a escala para a produción de aceite. Tampouco debe descartarse que sexan restos de 
produtos transportados en ánforas procedentes das rutas comerciais mediterráneas.  

A distinción de Prunus avium e Prunus cerasus é complexa empregando só a observación 
da estrutura e decoración das sementes (Burger et al. 2011; Pollmann et al. 2005), 
polo que a miúdo se avoga pola determinación Prunus avium/cerasus se non media a 
súa caracterización a través do ADN (Burger et al. 2011). Os conxuntos identificados 
e incluídos neste traballo carecen da estrutura da superficie, ornamentación e 
presentan un hilum pouco desenvolvido, trazos característicos dos morfotipos de Prunus 
avium (Schöch et al. 1988). Neste traballos vaise manter a nomenclatura Prunus avium 
pola concordancia co morfotipo da cereixa e por considerar que os restos recuperados 
tiñan como obxecto o consumo de froitos doces. No conxunto do Areal (Anexo) as 
especies con froito e indicios de residuos do seu consumo son unha constante. Os 
endocarpos de Prunus avium das tumbas de incineración de Reza Vella (Anexo) 
probablemente fosen ofrendas do rito funerario. 
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Tres das froiteiras determinadas proceden de especies domesticadas fóra do ámbito 
peninsular. Trátase da ameixeira –Prunus domestica–, o pexegueiro –Prunus persica– e a 
moreira –Morus nigra. Todas elas en contextos romanos baixoimperiais. Os seus restos 
volven rexistrarse embebidos en auga nos xacementos con este tipo de preservación. 
Tanto Prunus domestica como Prunus persica forman parte da lista taxonómica do Areal 
e de Aquae Flaviae (Vaz et al. 2016a). Ambas son especies apreciadas polos seus froitos 
doces. Unha única pebida de Morus nigra identificouse no conxunto de O Areal datado 
en 257-297/321-408 cal BC (Anexo). Dúas das tres froiteiras aparecen documentadas 
na Península Ibérica en Época Romana, e a moreira na Antigüidade Tardía en 
Vilauba (Peña-Chocarro et al. 2019). 

Tamén está patente a problemática da ausencia de determinación sobre se estamos 
ante a especie silvestre ou a especie cultivada no caso da vide –Vitis vinifera. Se ben esta 
discusión é importante, está suficientemente testemuñado como ambas variedades se 
cultivaron conxuntamente e, incluso, da existencia dun núcleo de domesticación no 
oeste de Europa a partir de variedades silvestres locais (Riaz et al. 2018).   

As análises polínicas ou antracolóxicas non permiten identificar variedades silvestres 
ou cultivadas de Vitis vinifera previas á conquista romana. Esta distinción tampouco se 
establece nos estudos carpolóxicos realizados ata o momento. Isto é debido á 
dificultade de discernir entre variedades cultivadas e silvestres dado o solapamento 
morfolóxico entre as sementes e as deformacións provocadas pola carbonización 
(Bouby et al. 2013).  

Malia non resultar factible determinar a variedade de V. vinifera, en contextos 
anteriores ao siglo III a.n.e. é posible que as sementes correspondan á variedade 
brava. A existencia de V. vinifera subsp. sylvestris queda demostrada nos depósitos 
naturais e os achados de sementes e carbóns en contextos anteriores ao I milenio a.n.e. 
(García-Amorena et al. 2008) polo que non é descartable que se establecese un 
aproveitamento da vide silvestre. A inclusión de pole de Vitis nunha columna de A 
Fontela, relativamente alta na mostra, pode deberse á súa presenza no entorno ou ao 
contacto directo de partes da planta co sedimento (Currás Domínguez 2015). 

As escasas análises de contidos en cerámicas da Idade do Ferro non determinaron ata 
o de agora trazas que suxiran viño (cf. Amado Rodríguez et al. 2015; Prieto-Martínez 
et al. 2005). Así e todo, é factible que se consumise procedente do comercio co sur 
peninsular durante o I milenio a.n.e., ou que se producise viño ou mosto a unha escala 
local pola xestión ou cultivo da variedade silvestre tal e como se constata en diversos 
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puntos do Mediterráneo (Ucchesu et al. 2014a). Tamén debemos considerar que os 
restos encontrados correspondesen á recolección e consumo de uvas. 

A integración do noroeste ao Imperio Romano foi un longo proceso iniciado coa 
campaña militar de Décimo Xunio Bruto –138-137 a.n.e.– e finalizada coa campaña 
de Augusto –28-19 a.n.e. Os restos de V. vinifera identificados nos séculos II-I a.n.e. 
encóntranse en castros meridionais típicos das comunidades do Ferro. Polo tanto, non 
resulta claro discernir se estes restos parten dun consumo previo consolidado de 
produtos vitícolas, da expansión do cultivo da vide procedente de outras zonas de 
Iberia, ou pola contra evidencian un proceso de asimilación de costumes traídas coa 
conquista. A concentración de achados na área meridional, a conquistada máis cedo, 
poderían suxerir esta última hipótese. Como tamén podería apuntalo a chegada do 
viño a través do transporte marítimo. O ciclo comercial coa área do estreito entre os 
séculos V-III a.n.e. constata a chegada de ánforas utilizadas como contedores de viño 
–ademais de outros produtos coma o aceite e as salgaduras de peixe– concentradas 
na área costeira das Rías Baixas e no entorno de A Coruña (García Fernández et al. 
2018). Non obstante, a maior intensidade destes materiais, e a consolidación do 
consumo prodúcese con posterioridade, particularmente despois da conquista de 
Gades por Roma no 208 a.n.e. (García Fernández et al. 2018). A chegada de ánforas 
é masiva desde finais do II a.n.e. e mediados do I a.n.e., entre elas formas 
interpretadas como contedores de viño –Lamboglia 4 e Dressell 1–, e no período entre 
mediados do I a.n.e. e I d.n.e. de Haltern 70 da Bética e formas Dressel 2-4 e Pascual 
1 de procedencia da Tarraconense (Naveiro López 1991; Suárez Piñeiro 2005). As 
análises levadas a cabo sobre estes contedores determinaron defructum e viño doce en 
dúas ánforas (Oliveira, C. et al. 2015). A anforeta con trazas de conter vino de Rúa 
Ferreiría (Anexo), impermeabilizada cun produto de Pinaceae, pode interpretarse 
como un produto comercial. Non obstante, tendo en conta a posible explotación 
vitivinícola no xacemento podería revelar un reutilizamento para almacenar ou servir 
a produción local. 

A bebida, naquelas sociedades onde esta existe é primeiramente un acto social, que se 
produce en contextos de interacción persoal, e rexida por regras culturais que 
determinan aspectos como os tipos de bebida a utilizar, o momento e lugar dos 
eventos de consumo de alcohol, o xénero e idade dos bebedores e o seu 
comportamento específico e apropiado en cada contexto (Dietler, Michael 1998). A 
raíz dos datos actuais (Táboa 2) a produción de viño desenvolveríase, cando menos 
durante o período romano, tal e como indica o impulso dunha cultura en torno ao 
consumo do viño como elemento de sociabilidade. Esta produción sustentaríase nos 
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novos tipos de asentamento xurdidos a raíz da conquista (Teira Brión 2010b). O 
cultivo da vide nos vales meridionais prodúcese a partir do século I a.n.e. Os datos 
para o val do Miño-Sil e área costeira das Rías Baixas son consistentes a partir do III 
d.n.e. (Táboa 2). 

As estruturas de produción de viño asociadas a asentamentos –cella vinaria– 
encóntranse en contextos romanos do val do Douro: por exemplo, Fonte do Milho do 
I a.n.e. (Almeida, C. a. B. D. 2006) ou Rumansil I datado no século III a.n.e. (Sá 
Coixão e Silvino 2006), ademais dunha posible prensa preto de Monte Mozinho 
(Tereso et al. 2013a). Na área setentrional encontramos evidencias de sistemas de 
plantación de vide en Rúa Ferreiría 59 (Teira Brión 2010b) no III-IV d.n.e. e baixo 
un horizonte de abandono datado no 401-540 d.n.e. –CNA1503: 1595±30 BP. As 
gabias, de arredor de 1 metro, dispóñense en ringleiras paralelas separadas en torno 
a 2 metros, en ocasións cortadas por gabias transversais. Outras xustapóñense, 
sinalando a existencia de superposicións e remodelacións do espazo. Presentan 
paralelos en xacementos peninsulares (Echevarría Sánchez e Vera Rodríguez 2015) e 
en Europa Occidental, correspondéndose coas fosas de plantación tipo alveus 
(Boissinot 2001) descritas por Plinio (Historia Naturalis, XVII, 35). Ademais, 
determínanse negativas e fragmentos de dolia de almacenaxe empregadas, entre outros 
usos, para a almacenaxe de viño. 

A partir do século I a.n.e. a importación de ánforas de posible uso vinario decreceu 
repentinamente, e a xulgar polos novos hábitos de mesa –pezas de vaixela de mesa 
como xerras, vasos ou copas– o seu consumo puido continuar atendido por unha 
oferta local (Suárez Piñeiro 2005). A vaixela de servizo en torno á comensalidade (cf. 
Naveiro López 1991) e elementos materiais e decorativos sinalan o uso do viño como 
parte de actos de agregación social. Son numerosas as iconografías da Antigüidade 
que representan uvas, ou fan referencia a ritos onde o viño está presente. Nas pinturas 
murais do templo de Santa Baia de Bóveda –Lugo– represéntanse piñas de uva tinta 
e diversas especies de aves no interior dun patrón compositivo enmarcado por un 
axedrezado de motivos vexetais. Considerado un nimpheo do III-IV d.n.e., 
publicacións recentes interpretan o lugar como un monumento funerario dionisíaco 
da primeira metade do II d.n.e. (Montenegro Rúa 2016). 

  



Cronoloxía Taxon Restos Nº  Sitio Referencias 

2887-2491 cal 
BC 

Vitis sp Pole 5 Buraco da Pala (Ramil Rego e Aira 
Rodríguez 1993) 

Bronce/Ferro Vitis sp Pole nd Castelo de Matos (Queiroga 1992) 

795-542 BC Vitis sp Pole nd A Fontela (Currás Domínguez 2015) 

X-IX a.n.e. Vitis sp Semente 1 São Julião (Aira Rodríguez e Ramil 
Rego 1995) 

IV-III a.n.e. Vitis vinifera Semente 1 Quinta de Crestelos (Vaz et al. 2017) 

IV-II a.n.e. Vitis vinifera Semente nd Crastoeiro (Seabra et al. 2018b) 

II a.n.e. Vitis sp Semente 14 Briteiros (Tereso 2012) 

II a.n.e.-I d.n.e. Vitis Semente 5 Chã  (Vaz et al. 2016c) 

II-I d.n.e. Vitis vinifera Carbón 1 Quinta de Crestelos (Vaz et al. 2017) 

I a.n.e.-II d.n.e. Vitis Semente 10 Chã  (Vaz et al. 2016c) 

I a.n.e.-I d.n.e. Vitis vinifera Carbón 3 Castro de Cidadelhe (Vaz et al. 2016b) 

I a.n.e.-I d.n.e. Vitis vinifera Semente 20 Briteiros (Tereso 2012) 

I d.n.e. Vitis vinifera Semente nd Cruito (Pinto Da Silva 1988) 

II d.n.e. Vitis sp  Iconografía nd Estela de Severa (Díez Platas 2003) 

II d.n.e. Vitis vinifera  Iconografía nd Sta Baia de Bóveda (Montenegro Rúa 2016) 

II-III d.n.e. Vitis vinifera Semente 3 Briteiros (Tereso 2012) 

II-III d.n.e. Vitis sp Iconografía nd A Mouradella (Díez Platas 2003) 

II-III d.n.e. Vitis sp  Iconografía nd A Ciadella (Balil 1983) 

III-IV d.n.e. Vitis vinifera 
ssbs vinifera 

Semente 99 O Areal (Teira Brión 2010b) 

III-IV d.n.e. Vitis vinifera Semente nd Mozinho (Tereso 2012) 

III-IV d.n.e. viño Residuos ánfora 1 Rúa Ferreiría 59 (Pecci e Cau Ontiveros 
2013a) 

I-VII d.n.e. Vitis vinifera 
ssbs vinifera 

Semente 1 Reza Vella Anexo 

Táboa 2 Vitis vinifera en contextos arqueolóxicos do noroeste –nd= non determinado. 
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Dioniso aparece en inscricións (cf. Suárez Piñeiro 2005) e en varios soportes pétreos 
onde se representan atributos relacionados co seu culto. Na estela de Severa –Vigo–
baixo unha arquería xeminada aparecen dúas personaxes, unha delas rodeando co 
seu brazo unha figura máis pequena que sostén sobre a cabeza unha crátera de volutas 
e na súa man un acio de uvas (Díez Platas 2003). Outro exemplo iconográfico é a 
estela funeraria de Iulius Severianus procedente do campamento militar romano de 
A Ciadella –Sobrado dos Monxes– en cuxo campo iconográfico déixase ver unha 
figura antropomorfa, un equino e un acio de uvas (Suárez Piñeiro 2005). Tamén a 
estatua marmórea de Dioniso e Ampelos achada en A Mouradella –Verín–, datada 
nos séculos II-III d.n.e. (García Y Bellido 1969), feita en mármore importado 
(González Soutelo et al. 2014). Segundo os paralelos iconográficos Dioniso 
representaríase en estado de ebriedade e sostido polo sátiro Ampelos (Díez Platas 
2003). A representación dunha pasaxe secundaria da Eneida, como é o de Dioniso e 
Ampelos podería ser cuestionable (Díez Platas 2003). Nunha das caras da placa de 
Amiadoso —Allaríz– esculpiuse unha cepa de vide crecendo do interior dunha crátera 
gallonada. Realizada en mármore local, a súa cronoloxía estimouse no II  ou no IV 
d.n.e. (González Soutelo et al. 2016). Dado o realismo da folla de vide é factible que 
se tallase en base a un modelo real.  

Se ben a existencia de representacións figurativas pode, en ocasións, ser a imitación 
dun modelo iconográfico, a presenza recorrente de todas estas figuras e o seu contexto 
en asentamentos de fundación romana sinalan ritualidades e simboloxías implantadas 
na semiótica do consumo de viño. Estas representacións envolven espazos e escenarios 
configurados no seo da concepción cultural romana da bebida, en lugar de contextos 
híbridos cunha posible tradición local de consumo. 

Na área meridional  e no val do Miño-Sil aparecen abundantes lagares rupestres para 
a obtención de mosto mediante o pisado ou prensado da uva. Estas estruturas están 
escavadas na rocha e maiormente carentes dun contexto arqueolóxico datable con 
fiabilidade, polo que a súa adscrición cronolóxica é complexa e chea de incertezas. As 
propostas de datación de varias destas estruturas remiten a un arco temporal que se 
inclúe desde o Baixo Imperio a época altomedieval (Llana Rodríguez et al. 2011; 
Brun, J.-P. 2004). A área de distribución dos lagares pode responder a prácticas da 
transformación da uva dentro ou na proximidade das áreas de viñedo. Os baleiros 
que se observan na área setentrional ou no oeste podería significar unha escala de 
explotación distinta, no ámbito doméstico ou menos especializada, ou directamente a 
ausencia de vide. 
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Figura 35 1) Pinturas murais con representación de acios de uvas, motivos vexetais e aves –
perdices, faisáns, pavos reais e lavancos– en Santa Baia de Bóveda (Blanco-Rotea et al. 2009). 
2) representación dun acio de uvas medrando dunha crátera na placa de Amiadoso 
(http://ceres.mcu.es). 
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Figura 36 Distribución de lagares rupestres no noroeste peninsular (fontes: Catálogo da 
Dirección Xeral de Patrimonio, Xunta de Galicia; Base de dados Endovélico, Direção-Geral 
do Património Cultural, Portugal –último acceso: 1 xullo de 2018). 
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 Colleitadas 

A idea xeral asentada na literatura arqueolóxica a finais do século XX é que as landras 
pasaron de ser a demostración dunha agricultura atrasada a unha actividade 
complementaria á dieta que suplía a escaseza de cereal en períodos de crise (Vázquez 
Varela e Pombo Mosquera 1991). Este discurso partiu de superar a fronteira da 
dicotomía recolleita/produción agraria establecida na historiografía anterior. As 
hipóteses de algúns autores supuñan unha agricultura atrasada, baseada na recolleita 
de landras, menor protagonismo e, incluso, xustificacións da existencia dunhas 
condicións de cultivo non aptas os cereais para a Idade do Ferro (Calo Lourido 
1993b). Estas interpretacións arrastraban, por un lado os achados singulares de 
landras recollidos a través das publicacións das intervencións e, por outro, o peso dos 
textos de escritores grecolatinos. 

As landras de Quercus spp. son o segundo taxon por importancia en ubicuidade por 
mostra e por xacemento. Incluso sopesando que estes achados proceden en grande 
medida de recollidas puntuais e da selección manual dá unha idea de ser un recurso 
amplamente espallado no territorio pero, á súa vez, cunha distribución cronolóxica 
concentrada no I milenio a.n.e. Un recurso que durante a Idade do Ferro vai 
decrecendo en importancia, e está ausente en mostras de contextos posteriores ao I 
d.n.e. –agás o Areal, pero como un froito inmaturo (Anexo). Esta tendencia indica, 
primeiro o desleixo da landra en favor dunha economía cerealeira e, segundo, a 
substitución do rol das landras por outras especies froiteiras sobre as que se xerarían 
novos espazos produtivos. 

A distribución dos achados de landras é moi heteroxénea. No interior de construcións 
e vinculadas a algún pavimento aparecen en Cartimil (Carballo Arceo 2016) e 
Cortegada (Carballo Arceo 2016). Vinculadas a fogares localízanse en Torroso (Peña 
Santos 1992a), e no xacemento de Montaz sobre un fogar de arxila documéntanse 
conxuntamente con outras sementes datadas en 358-2 cal BC –CSIC-789: 2120+/-
50– (Carballo Arceo 2016). En As Laias no interior de estruturas de almacenaxe 
(Tereso et al. 2013b) e en Frijão vinculadas a un contexto de comensalidade (Tereso 
e Silva 2014). En niveis de entullo, estratos de abandono o depósitos exteriores 
recolléronse en niveis de Castrovite (Rey Castiñeira et al. 2011), Montaz (Carballo 
Arceo 2016) e As Orelas (Carballo Arceo 2016). O interesante de todos estes contextos 
é constatar a diversidade de ámbitos de representatividade das landras, tanto como 
un produto almacenado a longo prazo, presente en actos de agregación social ao que 
lle outorga certa consideración social, e a posibilidade relacionar algúns destes 
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contextos con áreas de actividade do seu procesado, como poden ser os fogares ou os 
espazos domésticos. 

Os textos clásicos apórtannos valiosas informacións de diferentes procesos da 
transformación das landras coma o secado e o torrado (Estrabón, III, 3,7; Plinio, Nat. 
Hist. VI, 15). Os traballos experimentais centráronse no pan de landras, reproducindo 
diversas formas de elaborar a masa, empregando fornos reconstruídos a partir das 
evidencias materiais (Oliveira, A. et al. 1991; Pereira Dinis et al. 2007), ou observando 
a secuencia da súa cadea operativa (Amado Rodríguez 2013). O torrado como 
método para a eliminación do tanino é, quizais, o tema máis recorrente na literatura. 
Non obstante, o curado ou secado deberon xogar un papel fundamental na 
preservación dos froitos durante longa parte do ano. 

Relegar á landra a un papel secundario de épocas de escaseza poida que tampouco 
reflicta a entidade deste recurso. Termos como recolleita ou especies bravas, malia 
non deixar de ser acertados, asócianse acotío a un recurso estacional e non permiten 
comprender que as landras puidesen ser percibidas como especies significación social, 
e que fosen modificadas culturalmente para o seu aproveitamento. Non hai dúbida 
de que son explotadas en abundancia e que, seguramente, son obxecto de traballos 
diversificados e dunha xestión que a convirte nunha actividade cunha implicación da 
comunidade que vai máis alá da súa colleita puntual. O curado e almacenaxe indican 
unha cadea elaborada que excede a dependencia dun recurso estacional, facéndoo 
dispoñible o resto do ano. Neste senso, resulta factible unha xestión meditada sobre 
as formacións de carballos, cerquiños ou sobreiras, e os coidados de árbores singulares 
ou de masas forestais que producisen landras. A pesar de que actualmente é imposible 
desentrañar coidados específicos co obxectivo de favorecer a produción de landras, 
resulta enriquecedor verificar como noutras sociedades onde estas xogan un rol 
importante na alimentación, existen toda unha sistematización de traballos. Por 
exemplo, as comunidades indíxenas do oeste de Estados Unidos practicaban, entre 
outras actividades, o vareo das árbores e as queimas nos ecosistemas de carballeiras 
para evitar a proliferación de fungos e para interromper o ciclo larvario de insectos 
que atacan as landras e así controlar as súas poboacións (Anderson 2007). Estas 
actividades indican a modificación das masas forestais e un impacto sobre o medio. 
Dada a relevancia das landras no rexistro arqueobotánico no I milenio, é factible que 
as distintas especies de Quercus fosen xestionadas, preservadas e incluso xeradas cun 
aproveitamento alimenticio, ademais da obtención de madeira para a construción, 
combustible e actividades artesanais. 



 

 
246 

Os froitos rexistrados nos asentamentos do I milenio a.n.e. corresponden a especies 
que medran naturalmente nas formacións boscosas do noroeste. Todas elas son 
especies silvestres que non tiveron un proceso de domesticación. Isto implica o acceso 
ao monte e bosques para a colleita de recursos para alimentación, pero tamén por 
outro lado unha distinción de como estes recursos se obteñen respecto da Época 
Romana.  

Entre as especies rexistradas nas mostras recóllense pomos de pereiras bravas como 
Pyrus sp e Pyrus cordata en O Facho (Anexo), Cameixa (Dopazo Martínez 1996), 
Cossourado e Santinha (Dopazo Martínez 1996). Pericarpos de noces de abeleira –
Corylus avellana– e os froitos de érbedo –Arbutus unedo– no Crasto de Palheiros (Figueiral 
et al. 2017). A inclusión dalgún destes restos nos xacementos arqueolóxicos non 
sempre debe levar a consideralos como colleitados. No Areal, por exemplo, aparece 
algunha noz de abelá enteira que non foi consumida (Anexo).   

As amoras de Rubus fruticosus ou Rubus sp. son os froitos máis ubicuos. Presérvanse en 
xacementos da Idade do Ferro e de Época Romana tanto por carbonización como 
embebidos en auga. Podería considerarse unha especie colleitada nalgúns casos, se 
ben non está claro a distinción desta intención en cada contexto. Habitualmente son 
os endocarpos de Rubus os restos que aparecen, coa salvidade de Crastoeiro onde se 
recuperaron polidrupas carbonizadas (Seabra et al. 2018a, 2018b). Así e todo, a 
conservación da parte carnosa pode ter relación cunha queima de limpeza que 
motivase a súa carbonización. A presenza de espiñas nalgúns xacementos como O 
Areal (Anexo) indican a hipótese de seren plantas que medrasen no entorno da área 
humanizada e non consumidas.  

Se no caso daqueles taxons máis frecuentes resulta complexo descifrar a natureza da 
súa inclusión nos xacementos, nos demais casos o é aínda máis. Fundamentalmente 
debido á ausencia de contextos nidios, ou dunha reflexión de como estes se formaron. 
O piñeiro manso –Pinus pinea– e o piñeiro bravo –Pinus pinaster– rexístranse 
fundamentalmente en xacementos romanos: O Areal (Anexo), Monte Baixo (Anexo), 
Aquae Flaviae (Vaz et al. 2016a); e unha referencia a Pinus pinea no Crasto de Palheiros 
(Figueiral et al. 2017). Ambas especies proliferarían no medio natural, pero os achados 
da fase romana abren unha fiestra á hipótese dun uso dos piñóns para a alimentación, 
ou das piñas destas especies, que son axeitadas como iniciadoras para acender o lume, 
ou incluso detentoras dun certo valor simbólico. Tanto os conos aparecidos no Areal 
e Monte Baixo (Anexo), e particularmente en Aquae Flaviae dentro das estruturas das 
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termas (Vaz et al. 2016a), implicarían un certo rol ou aproveitamentos dentro da 
sociedade romana. 

Os mesocarpos de abruños –Prunus spinosa– recóllense en contextos romanos, 
correntemente cos outros restos de froitos en O Areal e Aquae Flaviae, ou incluso as 
bagas de bieiteiro –Sambucus nigra– de O Areal (Anexo), Crastoeiro (Seabra et al. 
2018a, 2018b) e Mozinho (Tereso et al. 2013c) non está claro de todo que se poidan 
considerar froitos dunha colleita ou integrados accidentalmente na formación destes 
conxuntos. Ambos, abruños e bagas e bieiteiro, son potencialmente aproveitables e 
consumibles. As bagas de sanguiño –Rhamnus frangula– recuperadas de O Areal 
(Anexo) posiblemente se deban a unha inclusión natural.  

 Arvenses e ruderais 

Algunhas especies de plantas estendéronse dende o seus biótopos orixinais ata 
converterse en vexetación arvense –malas herbas asociadas aos cultivos–, e a lugares 
onde se produciu unha acumulación antropoxénica de nitróxeno ocupando biótopos 
ruderais nos xacementos (Behre 2008). As actividades antrópicas  sobre o medio, non 
só non as derivadas do cultivo ou dos pastos, tamén as cotiás e as que supoñen a 
construción do espazo habitable, supuxeron a formación de nichos ecolóxicos que 
permitiron a proliferación de determinadas comunidades de plantas ao abeiro destas 
modificacións no entorno. Estas formacións vexetais aportan información sobre como 
o ser humano altera o medio e sobre as diferentes prácticas agrarias.  

A relación entre as especies arvenses identificadas e os cultivos sinala unha grande 
heteroxeneidade de comportamentos. Cada comunidade arvense pode asociarse en 
distinto grado a prácticas ou tipo de cultivos. Así e todo, e ata o momento, a escaseza 
de estudos específicos sobre as malas herbas nas mostras do noroeste imposibilita 
postular conclusións xerais sobre a agricultura baseadas sobre esta vexetación –por 
exemplo: a época de plantación, o momento de sega ou a altura da corta. 

As comunidades arvenses frecuentemente rexistradas están vinculadas a cultivos 
cerealeiros. As malas herbas de cultivos de inverno pertencentes á Clase Secalietea 
estarían integradas por plantas como Galium aparine, Avena, Bromus e Lolium. A Avena e 
o Lolium son plantas características de comunidades terofíticas propia de solos cun alto 
aporte de nitróxeno influídos polo ser humano e os animais. A inclusión de Avena sp., 
Avena tipo sterilis e de especies do xénero Lolium sp., Lolium cf. perenne/rigidum e Lolium 
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cf. temulentum, en mostras de contextos de almacenaxe indican a medra destas especies 
no medio de cultivos de cereal. Tanto Avena como Lolium son as adventicias atopadas 
nas mostras de Castrovite (Anexo), polo que para este xacemento podería considerarse 
que os trigos determinados nas mostras –Triticum dicoccum, Triticum spelta, Triticum 
aestivum/durum– foron posiblemente sementados no inverno.  

Diversos traballos sinalan a preeminencia de especies de carácter Chenopodietea nos 
conxuntos arqueolóxicos de cultivos de cereais e leguminosas (Jones et al. 1999). As 
especies da Clase Chenopodietea asócianse a un ciclo anual de verán, polo que se 
poderían establecer a relación con ciclos de cultivo de primavera/verán para cereais 
como o millo miúdo ou o paínzo ou legumes como as fabas e os chícharos.  

A Clase Stellarietea-mediae fórmana comunidades arvenses e ruderais de camiños, 
das que son especies correntes varios taxons identificados: Anagallis arvensis, Portulaca 
oleracea, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Solanum 
nigrum, Spergula arvensis.  

Outras especies proliferan en solos máis húmidos de pastos e brañas. Medicago 
polymorpha é típica de espazos dedicados a herbáceas. Algunhas plantas da familia 
Caryophilaceae –Silene alba/latifolia, Silene dioica, Silene gallica– proliferan en zonas 
húmidas de prados, claros de bosques e áreas ruderais. Urtica dioica, Malva e Verbena 
officinalis son plantas propias de solos profundos e nitroxenados cunha certa humidade 
características da Clase Artemisietea.  

Estudos sobre as comunidades de malas herbas en campos de cultivo actuais expoñen 
que as características dos solos, tales como a fertilidade e o réxime hídrico, inflúen 
enormemente na composición das especies de malezas (Jones et al. 1999). Os traballos 
sobre cultivos actuais en Haute Provence –Francia– indicaron que as malas herbas de 
campos de leguminosas, de xardín ou de cultivos en ringleiras pertencen 
fitosocioloxicamente a Chenopodietea, pero algunhas das especies desta Clase están 
tamén asociadas ao cultivo de legumes e cereais de baixa intensidade, se ben a maioría 
das especies de campos extensivos pertencían á clase Secalietea (Bogaard et al. 2016). 

As conclusións chegadas a través da relación entre arvenses e cultivos son parcas, e só 
no caso de Mozinho (Tereso et al. 2013c) foron significativamente traballadas no 
establecemento de hipóteses. Neste xacemento interpretouse que o conxunto de 
cultivos e especies adventicias puido xurdir principalmente de: 1) unha mestura de 
subprodutos do procesado de cereais e herba seca; 2) subprodutos do procesado de 
cereais con malas herbas; e 3) dunha mestura empregada para forraxe (Tereso et al. 
2013c).  O uso da herba na alimentación animal en verde como alcacén ou seca, ao 
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igual que para outras actividades é complexo de soster só a raíz dos datos carpolóxicos. 
Esta eiva podería solucionarse aplicando outras análises. Os fitólitos poden aportar 
evidencias máis sólidas na interpretación da presencia de talos herbáceas para diversos 
usos. Como se ten demostrado na cova neolítica de Els Trocs –Pirineos–, a herba seca 
foi empregada como material illante na fabricación de solos ou camas neste 
xacemento vinculado ao pastoreo estacional en época primaveral ou estival 
(Lancelotti et al. 2014). O recente estudo de fitólitos levado a cabo no interior dunha 
construción doméstica do Ferro II no castro de Coto do Espiño –Boiro– indica unha 
acumulación de gramíneas da subfamilia Pooideae con patrón fotosintético C3 nas 
mostras dos estratos de uso e abandono (Macià e Albert 2018). Os fitólitos das follas e 
talos probablemente de variedades silvestres (Macià e Albert 2018), podería gardar 
relación coa acumulación de herba seca con algún uso no interior. Na mostra tomada 
sobre o pavimento, afectada por un incendio e o colapso da estrutura detéctanse maior 
cantidade de fitólitos procedentes das inflorescencias de cereais cultivados 
relacionados, posiblemente, co teitado da construción (Macià e Albert 2018).  

O aproveitamento de especies arvenses e silvestres polas comunidades dos primeiros 
milenios a.n.e. e d.n.e debera ser unha hipótese a considerar de partida nos estudos 
carpolóxicos, pero os datos dispoñibles ou non son evidentes ou non adoitan estar 
enfocados neste senso. Sobre a Avena lembrar o expresado con anterioridade. A 
posibilidade de considerala un cultivo en certos xacementos –As Laias (Tereso et al. 
2013b), non a exclúe de incluírse noutros sitios como vexetación arvense. Así, a 
reducida cantidade de restos nas mostras de almacenaxe de Castrovite (Anexo), 
inferior aos rexistrados do xénero Lolium, fan que neste sitio os individuos identificados 
deban interpretarse como plantas arvenses.  

Outro caso son os fariñentos –Chenopodium album–, que a pesar de ser unha especie 
consumida en Europa dende o Neolítico (Mueller-Bieniek et al. 2018), debe 
considerarse unha mala herba no noroeste. O taxon encóntranse dentro en conxuntos 
de outras arvenses e cultivos. 

A herba das doas –Arrhenatherum elatius sbsp. bulbosum– é unha herbácea perenne, 
compoñente de prados semi-naturais, claros de bosque e dentro terreos cultivados 
como planta invasiva, especialmente en cultivos de inverno (Roehrs et al. 2013). Os 
pseudobulbos carbonizados recuperáronse en castros como Alto do Castro (Cobas 
Fernández e Parcero Oubiña 2006) Briteiros (Tereso 2012) e estruturas do período 
romano en Mozinho (Tereso et al. 2013c). O pouco común que é atopar restos de 
tecido parenquimatoso –rizomas, tubérculos, raíces, etc.– das plantas nos xacementos 
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podería aproximarnos a un hipotético aproveitamento. A ubicuidade en sitios 
arqueolóxicos tense destacado noutras áreas do norte de Europa dende o Neolítico, 
especialmente en sitios da Idade do Ferro cando o número de plantas arvenses medran 
en número (Roehrs et al. 2013). Se, en ocasións, poden ter orixe natural, os motivos 
da súa inclusión nos contextos arqueolóxicos son aínda incertos, máis dada a súa 
frecuencia podería asumirse un posible consumo (Roehrs et al. 2013). 

Os pseudobulbos de Arrhenatherum elatius sbsp. bulbosum son comestibles. En 
Montesinho –NE de Portugal– empregábanse para inflamacións da vexiga e afeccións 
do aparato excretor, para controlar a febre en infusión xunto coa decocción de figos 
secos, aplicados na fronte e no corpo panos con húmidos do seu cocemento ou como 
ingrediente para afeccións respiratorias e catarros (Carvalho 2010). Os contextos 
arqueolóxicos do noroeste non permiten aclarar o seu uso. Relaciónase, ao igual que 
acontece no norte de Europa (Roehrs et al. 2013), con depósitos megalíticos (Cobas 
Fernández e Parcero Oubiña 2006). En Alto do Castro aparecen 7 pseudobulbos na 
derradeira fase do interior dunha das construcións mesturados entre madeiros 
queimados por un incendio datados en 486-360 cal BC –94,5% a 2 sigma– (CSIC-
1034: 2330±30), bosquexándose como parte da cuberta vexetal da cabana (Cobas 
Fernández e Parcero Oubiña 2006). En Mozinho volven aparecer en contexto 
doméstico, dentro en dúas construcións anexas que forman parte dunha mesma 
unidade familiar (Tereso et al. 2013c). Os talos da herba das doas poden acadar unha 
lonxitude de máis de 1 metro. Non obstante, como material construtivo debera existir 
unha grande cantidade de plantas, feito que implicaría unha certa xestión ou colleita. 
Por outro lado, debido ás súas características, ao medrar os pseudobulbos a rentes do 
chan non se incluirían como impurezas durante a sega. A maneira máis factible sería 
o seu arrincado ou cava. Outra posibilidade é que fose unha planta almacenada 
nalgún contedor ou pendurada que se conservou polo colapso provocado polo 
incendio. O crecemento de malas herbas asociadas ao derrubo das cubertas foi 
determinado no interior de construcións de diversas cronoloxías en Europa 
Occidental (Buxó et al. 1996; De Moulins 2007). Os estudos dos materiais de 
construción das cubertas sinalan que estas foron fabricadas de ramas de Fabaceae 
(Figueiral 1995; Martín-Seijo et al. en prensa) –se ben non son descartables as cubertas 
de palla de cereal–, sen evidencia clara de malas herbas. 
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Figura 37 Variabilidade de arvenses/ruderais por tipo de contexto funcional.  
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As plantas arvenses e ruderais presentan unha distribución da riqueza diversa segundo 
a clasificación funcional dos contextos (Figura 37). Nos contextos de agregación social, 
almacenaxe, ocio e produtivos presentan unha maior dominancia de certas especies. 
Particularmente é nos contextos de almacenaxe onde hai unha maior variabilidade 
de taxons, derivado posiblemente das técnicas de cultivo –altura da sega, época de 
plantación– como dos procesos de limpeza de impurezas –aireado, cribado na 
procura dunha selección de especies aproveitables– no entorno das estruturas. No 
polo contrario, os contextos domésticos e funerarios. Se ben a mostra dispoñible nos 
contextos funerarios é moi exigua para obter conclusións, os contextos domésticos son 
altamente variables, amosando tanto unha lista taxonómica reducida como unha 
riqueza de especies con diversas orixes: malas herbas de cultivos, pastos –p.ex.: 
Mozinho (Tereso et al. 2013c)– ou do propio crecemento natural da vexetación no 
nicho ecolóxico que se forma nos xacementos. 

 Silvestres 

Este grupo abrangue especies non domésticas, en principio non asociadas a cultivos, 
e que medran de maneira natural nos diversos ecosistemas, das que os indicios dunha 
transformación das plantas, dos espazos que ocupan ou evidencias de consumo polos 
seres humanos non son identificables a raíz da información dispoñible. Ora ben, isto 
non significa que non fosen utilizadas polas sociedades no pasado. Así, diversas 
análises arqueobotánicas abondan no uso das especies silvestres como materias primas 
(Martín Seijo 2013). 

Cada especie vexetal prolifera baixo unhas condicións que lle son propicias. A 
vexetación muda en función de varios factores: clima, solos, luz, humidade, etc., 
resultando de interese para observar o medio no que se desenvolveron os 
asentamentos humanos. En xacementos coma O Areal, nun medio de saíñas sobre 
unha área de marisma, as plantas asociadas teñen preferencia por augas salobres e 
áreas húmidas. Taxons como o xunco –Juncus conflomeratus/effussus– o bérrego –
Nasturtium officinale– indican ambientes moi húmidos ou anegados, medrando 
probablemente no entorno ou no interior do propio xacemento arqueolóxico. 
Ademais, recolle especies con floracións e épocas de maduración diferentes, dende 
especies de primavera ata o outono, e partes de plantas aínda inmaturas que 
evidencian estar nunha fase de crecemento (Anexo). Esta características indican que 
as saíñas, ademais de actuar como un colector dos residuos producidos pola 



 

 
253 

poboación próxima, recadaron un arquivo da vexetación que medrou no seu entorno 
(Anexo). 

A recolleita de plantas silvestres formou parte da alimentación e actividades das 
comunidades prehistóricas en diversas áreas de Europa (Behre 2008). Isto é algo que 
se testemuña etnograficamente na actualidade. As plantas bravas comestibles 
empréganse con fins nutricionais, para condimentar comidas ou como aditivos de 
preparacións como o queixo ou bebidas. Nas sociedades actuais de Armenia 
prepáranse pratos ou forman parte de receitas especies silvestres, incluso considerando 
algunhas especies cultivadas como tabús (Hovsepyan et al. 2016). Neste senso, no 
estado actual da literatura arqueobotánica non podemos coñecer as condicionantes 
sociais que observaban o uso de cada planta no pasado. De feito, que dunha planta 
sexa coñecido o seu uso por unha comunidade, non o fai necesariamente extensible 
ao todo o conxunto de sociedades coetáneas. O verxebán ou herba da cruz –Verbena 
officinalis–, se ben pode medrar na natureza, tamén foi empregada como planta 
aromática en Época Romana. A súa inclusión nas saíñas do Areal permitiría 
considerala como unha especie xestionada ou cultivada, debido ao conxunto 
carpolóxico recuperado. Mais non é unha especie excepcional noutros xacementos 
arqueolóxicos (Carrión 2012), comprendéndose como unha planta propia do medio 
natural.  

Algunhas especies consideradas puideron ser utilizadas malia non presentar ningún 
aproveitamento alimenticio en potencia. Algúns dos taxons máis ubicuos son da 
familia das fabáceas, entre eles o máis frecuente son as sementes tipo Genisteae. Estas 
comunidades arbustivas foron utilizadas na construción de cubertas vexetais (Figueiral 
1995; Queiroga 2015; Martín-Seijo et al. en prensa) e empregadas como combustible 
(Martín Seijo 2013). 
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12 Cadeas operativas agrarias 

As cadeas operativas é un tema amplamente considerado na literatura arqueolóxica 
e arqueobotánica en particular, primordial en moitos estudos (Martín Seijo 2013; 
Alonso 2019; Moreno-Larrazabal et al. 2015; Jones 1984: entre outros). Así e todo, a 
aproximación aos traballos agrarios no noroeste aínda presenta bastantes eivas. Isto é 
debido á imposibilidade de reconstruír e detallar actividades que non deixan unha 
pegada arqueolóxica, ademais de ao pouco desenvolvemento de estudos enfocados a 
este tipo de coñecemento. Os traballos existentes exploran e reproducen as accións 
establecidas na produción agraria en torno ao papel do obxecto ou da estrutura 
arqueolóxica en si. As estruturas de cultivo (López Sáez et al. 2009; Parcero Oubiña 
1995, 2006) e as ferramentas (López Cuevillas 1956, 1958; Taboada Chivite 1977; 
Teira Brión 2003), son posiblemente os elementos máis palpables. Noutros casos 
recórrese a miúdo á analoxía etnográfica (Torres Martínez 2003a, 2003b; Teira Brión 
2003, 2010a). Se ben é unha ferramenta interpretativa significativa aporta certo 
presentismo que condiciona o peso das accións reconstruídas. A interpretación 
carpolóxica e os estudos espaciais tamén se ven supeditados por esta perspectiva. A 
potencialidade agraria é un dos vectores de estudo dos estudos espaciais (cf Parcero 
Oubiña 2002), onde hai unha tendencia a considerar as estivadas como base 
hipotética dos sistemas de cultivo de moitos emprazamentos malia carecer dunha 
suficiencia de datos que o avalíen. O peso sobre a carpoloxía tamén é palpable en 
consideracións de certos cultivos. Por exemplo, adoita vincularse ao millo miúdo coa 
idea de facilitar unha dobre colleita de cereais, dado o seu curto ciclo de crecemento 
unido á asociación con cereais como o centeo (Renfrew, J. M. 1973; Vázquez Varela 
1993, 1994; Teira Brión 2010b; Tereso 2012). Estudos etnográficos recentes recadan 
comportamentos onde se constata a dobre colleita sobre un mesmo terreo de cultivo, 
pero tamén de prácticas onde se establece unha única produción anual destes cereais 
(Moreno-Larrazabal et al. 2015). Asociar o millo miúdo a unha dobre colleita é 
factible coma unha posibilidade viable, pero sempre dentro dun escenario por definir 
ao non determinarse aínda unha xestión específica deste cultivo. A construción de 
hipóteses sobre a base da etnografía é, non obstante, un paso imprescindible na 
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interpretación dos materiais arqueolóxicos, sobre todo ao adoecer dunha 
profundidade de análises e de enfoques multidisciplinares. 

 Conformación de áreas de cultivo 

O lume foi empregado, cando menos, dende o Mesolítico (Gerlach et al. 2006; 
Eckmeier et al. 2007) para a apertura de espazos e o clareo para favorecer a caza, 
para a estimulación, rexeneración e, posiblemente, plantación, das especies vexetais 
empregadas como estratexia alimentaria antes da chegada da agricultura (Riera Mora 
et al. 2004). Certas datacións que podemos considerar anómalas en xacementos do 
noroeste poderían ter unha orixe nas queimas vinculadas a estas prácticas. Por 
exemplo a datación do interior do enclosure de Montenegro –Ua-23590: 7390±60 BP, 
6400–6080 cal BC– (Gianotti et al. 2011), ou a obtida nunha das fosas de A Pataqueira 
en Palas de Rei –Beta-308700: 7390±40 BP, 6380-6210 cal BC – (inédita).  

A formación de solos ricos en microcarbóns é resultado de incendios recorrentes 
provocados no monte durante longos períodos, tamén como forma de obtención de 
nutrientes nos solos cultivados (Costa-Casais e Kaal 2015). Estes incendios produciron 
concentracións de carbóns nos perfiles sedimentarios documentadas en secuencias da 
Protohistoria e época histórica (Costa-Casais et al. 2009; Kaal et al. 2011), prácticas 
que levaron a un incremento da acidez dos solos. A acidificación foi en ascenso a 
partir do o 6000-5500 cal BP e de maneira ostensible dende o 3000 BP (Martínez 
Cortizas et al. 2009b), unha tendencia sincrónica con fases de retroceso do bosque e 
aumento dos arbustos nos rexistros pedoantrocolóxicos, e parella ao aumento do 
contido total de carbóns no sedimento (Costa-Casais e Kaal 2015). A diminución dos 
valores do pH favoreceron a substitución da vexetación por unha de carácter acedófila 
(Costa-Casais e Kaal 2015) e a proliferación de determinadas especies mellor 
adaptadas a estas condicións. 

Os estudos espaciais achegan conclusións aproveitables para entender a conformación 
das terras de labor. A potencialidade agrícola dos solos e a súa dispoñibilidade 
respecto dos asentamentos é un dos criterios decotío analizados, observándose como 
a relación entre áreas cultivables e castros muda ao longo de todo o I milenio a.n.e. 
Este cambio derivaría da converxencia elementos que entrañan unha maior 
capacidade de mobilización social e de alteración do medio (Parcero Oubiña et al. 
2007). Arredor do século V a.n.e. producíronse transformacións no patrón de 
asentamento dos castros situados no piso colino, con montañas con rangos ata os 
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1.000 metros de altura. Ata eses momento a preferencia por emprazamentos en altura 
cun amplo dominio visual condicionaba a dispoñibilidade de terreos aptos para o 
cultivo, cunha maior proximidade de solos lixeiros, superficiais e de pouco 
desenvolvemento (Carballo Arceo 1990; Parcero Oubiña 2000, 2002). A muda no 
poboamento durante a Segunda Idade do Ferro, tanto a situación dos asentamentos 
como a configuración das súas estruturas, avoga pola explotación das terras de fondos 
de val, de solos máis profundos e con maior aporte de nutrientes (Carballo Arceo 
1990; Parcero Oubiña 2000, 2002).  

Resulta complexo relacionar directamente os incendios coa apertura de campos de 
cultivo, pero o lume debeu ser un elemento fundamental na roza de terras de labor e 
na limpeza de vexetación para acondicionar os terreos. Para a conformación destes 
espazos, ademais do lume e dos apeiros que puideron utilizarse para a labranza, 
ferramentas como os picos ou cavadores terían un rol na posta en cultivo de novas 
superficies. Os picos, como o atopado en Borneiro (Romero Masiá 1992), en xeral son 
útiles para terreos duros ou pedregosos e traballos de acondicionamento como cavar 
gabias, regos (Teira Brión 2003). Tamén podería ter unha funcionalidade acorde o 
alvião de Sanfins (Silva, A. C. F. 1986). 

 Estruturas de cultivo 

O baleiro habitacional dalgúns antecastros fundamentaron a idea da posible 
funcionalidade agraria destes espazos. F. López Cuevillas (1953) propuxo a existencia 
de socalcos na contorna dos castros, pero non é ata a interpretación da fotografía 
aérea cando se asocian diversas estruturas que arrodean os asentamentos como sinais 
dun parcelamento da Idade do Ferro (Bouhier 1979). M.J. Candal Cancelo (1993) 
definiu e individualizou mediante a análise espacial as divisións no terreo do entorno 
dos castros como posibles evidencias de parcelamento, percibíndoos como unha 
estruturación distinta ás divisións agrícolas tradicionais.  

Se ben a existencia de estruturas de cultivo arqueolóxicas fosilizadas en campos 
actuais é un dos obxectos de estudo da arqueoloxía espacial, a problemática do retrato 
ofrecido nestes traballos é discernir entre estruturas arqueolóxicas e parcelamentos de 
época histórica. A propia orografía dos emprazamentos en altura, así como as 
estruturas defensivas teñen condicionado as divisións e propiedades no seu entorno 
inmediato, polo que estas morfoloxías poderían responder a accións e a unha 
estruturación da paisaxe máis recentes (Teira Brión 2010a).  
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A raíz do control arqueolóxico das grandes infraestruturas públicas construídas a 
partir da década dos 90 do século XX, localizáronse gabias e estruturas que se 
engaden ao ordenamento do espazo dos castros e completan a percepción da 
ocupación dos asentamentos. O xacemento de O Peto é un bo exemplo disto. O 
recinto defensivo ocupa 1 ha de extensión mentres que unha serie de gabias cinguen 
o asentamento dentro dun espazo de 7 ha (Aboal Fernández et al. 2003a; Aboal 
Fernández et al. 2003b). As negativas, de sección en V –a maioría–, de fondo plano e 
sección en U, evidencian como a superficie utilizada se estende fóra das defensas que 
o delimitan superficial e visualmente sobre estruturas non perceptibles en superficie 
(Aboal Fernández et al. 2003a; Aboal Fernández et al. 2003b). A funcionalidade 
destas gabias aínda está por definir. Así, barállanse hipóteses como formar parte do 
sistema defensivo, parcelamentos ou como parte de explotacións mineiras ou 
actividades extractivas (Aboal Fernández et al. 2003a; Aboal Fernández et al. 2003b). 
Outro exemplo é o do foso determinado no Castro de Santa Lucía – Santiago de 
Compostela– cando durante as obras de ampliación do tren de alta velocidade se 
determinou un foso datado entre os séculos IV-II a.n.e vinculado ao castro distante e 
300 metros ao norte dos parapetos (Martín Seijo e Teira Brión 2010).  

Existe unha grande complexidade á hora de abordar os campos de cultivo da Idade 
do Ferro e Época Romana. A carencia de evidencias de parcelamentos de muros de 
pedra seca identificados en varias áreas de Europa ou doutros elementos de 
estruturación campos –gabias, valos, etc. – (cf. Bradley 1978; Løvschal e Holst 2014), 
implica a construción destes elementos a partir de estruturas individuais. En parte 
débese ao solapamento dos terreos cultivados sobre o mesmo horizonte e o 
parcelamento de épocas posteriores. A partir da Idade Media e Moderna a 
configuración do tecido agropecuario e o espallamento da superficie en explotación 
supuxo modificacións moi profundas que alteraron en grande medida a paisaxe. Os 
paleosolos de cultivo da Idade do Ferro cínguense a uns poucos exemplos singulares, 
sen chegar a identificar unha trama ou patrón distributivo. Estes casos amosan a 
adaptabilidade e modificación ao perfil natural do terreo (cf Parcero Oubiña 1998).  

Nos arredores do Castro de Follente, determinouse un campo de cultivo de máis de 
50 m de lonxitude onde se identificou cerámica castrexa (Parcero Oubiña 1998). A 
análise polínica do perfil da estrutura amosa unha etapa de degradación do entorno 
precedente á súa formación, posiblemente pola explotación da área próxima ao castro 
(López Sáez et al. 2009).  
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Outro exemplo é o lynchet de Coto do Castro (Parcero Oubiña 1998). O lynchet é un 
corte no perfil natural do terreo duns 10 metros de ancho e orientado a favor da 
pendente (Parcero Oubiña 1998). Vincúlase ao xacemento pola súa proximidade e o 
lonxe das terras de cultivo actuais, pois non se recuperaron materiais arqueolóxicos 
ou se realizaron datacións (Parcero Oubiña 1998). A estrutura corta completamente 
o que parece un nivel natural –horizonte B– ata o nivel de transición ao horizonte C 
(Parcero Oubiña 1998). Divide dous campos de labranza formando un valo en altura 
por arrastre e deposición de terra da cabeza ao pé de ambos terreos, considerando 
que a acción de arrastre de sedimento non foi un produto social consciente (Parcero 
Oubiña 1998). A prospección en superficie do entorno sinalou unha lene modificación 
da superficie como a suma de dúas pequenas áreas achairadas e adaptadas á 
concavidade natural do terreo (Parcero Oubiña 1998, 2006). Esta nova topografía do 
terreo separados polo lynchet, non chega a constituír unha estrutura en socalco (Parcero 
Oubiña 1998, 2006). 

Ao contrario da orixe involuntaria causada pola labor continuada para a estrutura de 
Coto do Castro (Parcero Oubiña 1998), a construción e mantemento dos terreos de 
cultivo poden comprenderse como procesos conscientes, e un valo a distinta altura 
entenderse como algo planeado. A formación de terreos de cultivo ten como obxectivo 
unha uniformización da superficie e das características do solo: potencia sedimentaria 
suficiente, e unhas condicións de drenaxe/retención de auga máis homoxéneas. A 
grande diverxencia de humidade ou da potencia de chan fértil condiciona os 
momentos de plantación, e o tipos de cultivos a sementar ou a dedicación de cada 
terreo. Unha maneira de regular o calendario e as especies é a adaptar as 
características dos terreos de labranza. Por outro lado, as leiras requiren de 
mantemento. A retirada de pedras e raíces, o transporte de sedimento e a construción 
de valos ou sangradoiros son prácticas adoptadas nesta homoxeneización. Prácticas 
que poden facerse nun momento concreto ou tarefas recorrentes en función do 
calendario anual. Un exemplo é o sentido da ara. Na ara e achanzado o sentido no 
que se realizan estas tarefas non procura só rachar o terrón e nivelar o terreo, senón 
tamén manter un fondo fértil suficiente. Neste sentido, as decisións que se toman 
procuran manter unhas características predeterminadas do campo de cultivo, facendo 
aras nunha dirección, conscientemente, para desprazar e acumular terra dun lugar a 
outro.   

A formación de terrazas no interior dos asentamentos ten abondosos referentes nos 
castros para o axeitamento das construcións. Non obstante, a eclosión das terrazas de 
cultivo, entendidas como a modificación mediante recheos, construción de estruturas 
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ou desmonte, comeza a xestarse na transición entre a romanidade tardía e o comezo 
da Idade Media –IV-VI d.n.e–, sendo a eclosión significativa na Alta Idade Media 
(Ballesteros Arias e Blanco-Rotea 2009; Ballesteros Arias e Criado Boado 2009; 
Ballesteros Arias 2010; Ferro-Vázquez et al. 2014; Ferro Vázquez et al. 2015). Esta 
cronoloxía obsérvase en peches de zonas de monte realizados mediante valos 
(Ballesteros Arias 2010). En consecuencia, a paisaxe de explotación do monte en 
terrazas semella ser consecuencia de transformacións na Idade Media segundo o 
estado actual da cuestión (Ballesteros Arias 2010). Hipoteticamente, estes resultados 
poderían significar que o emprazamento dos terreos de cultivo durante o I milenio 
a.n.e. se concentrasen en áreas achairadas e vales, e cunha baixa presión sobre a 
explotación de ladeira en comparación coa conformación da paisaxe altomedieval. 
Ora ben, exemplos coma as leiras de Coto do Castro (cf Parcero Oubiña 1998) 
significan unha adaptabilidade á superficie dispoñible. 

 Preparación da terra 

Entre as prácticas de cultivo, o clareo, a cava da vexetación preexistente e a remoción 
do solo están amplamente universalizadas (Fuller e Stevens 2017). Estes traballos 
abranguen tanto espazos de nova posta en labor, os cultivados de maneira 
intermitente, os sometidos a estivadas ou as leiras consolidadas.   

O arado é coñecido en Europa dende o Neolítico, onde aparecen as marcas de uso 
no solo dalgúns túmulos das illas británicas como unha especie de ritual anterior á súa 
construción (Renfrew, C. e Bahn 1993). O estudo do desgaste da primeira e segunda  
falanxes e a identificación de patoloxías nos bóvidos domésticos suxire o uso do gando 
para actividades de tracción –ara ou trasporte–no Neolítico Inicial en La Draga–
Girona– (Helmer et al. 2018).  

Algunhas das negativas definidas en A Lagoa interpretáronse como pegadas dun 
arado lixeiro que non permitiría voltear a terra (Méndez Fernández 1994). O 
xacemento presenta unha cronoloxía de mediados do II milenio a.n.e. (Méndez 
Fernández 1994). Exemplos máis serodios son as presentes na estrutura de cultivo de 
As Pontes –Abadín–, onde as negativas en U do paleosolo de cultivo foron formadas 
por un arado mediante o sistema de ara cruzada datados no 570-820 cal AD (López 
Sáez et al. 2003). As negativas de sucos de arado aparecen en A Fontela/Vilamerelle 
(Anexo) dispostas arredor do exterior do foso do Bronce Final (Nodar Nodar e Vidal 
Caeiro 2016). Aprécianse cando menos dous tipos de pegadas que poderían 
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corresponder a arados diferentes e, quizais, a momentos diferentes, mais a intensa 
alteración deste espazo e a ausencia de datacións ou materiais non permiten establecer 
con claridade unha cronoloxía dos sucos vinculada ás ocupacións protohistóricas. 
Outras estruturas de cultivo do xacemento, tipo valo e sangradoiros para aliviar o 
exceso de auga, foron datadas radiocarbonicamente na Alta Idade Media (Teira Brión 
2013). 

Os sucos de arado permítennos aproximarnos á preparación da terra, mais son os 
apeiros de labranza ou as ferramentas os obxectos sobre os que se estableceu unha 
maior discusión. Durante o I milenio o uso de elementos de ferro no arado significou 
unha innovación tecnolóxica. As rellas e outros elementos metálicos aparecen 
fundamentalmente na área leste e centro da Península Ibérica dende o século IV 
a.n.e., identificándose varios tipos (Barril Vicente, Magdalena 1999; Barril Vicente, 
M 2000). Ata ese momento os arados presentarían, hipoteticamente, unha punta de 
madeira, posiblemente endurecida ao lume, ou unha rella de pedra, coñecidas nas 
Illas Británicas (Rees 1981).  

No estado actual da investigación non se testemuñan elementos de arado no noroeste. 
Deben ser tomados con cautela polos problemas descritivos que ofrecen a noticia de 
rellas no castro da Peneda –Viso, Redondela– (García Rollán 1971), e o eco 
transmitido da rella atopada en Guilfrei –Becerreá– ademais da do castro de Sabroso 
(Taboada Chivite 1977). As informacións son confusas no exemplo de Guilfrei, 
distinta formalmente á de Sabroso, que resulta ser unha aixada, e a documentada por 
Ferreira da Silva (Silva, A. C. F. 1986) entende que é a referida por X. Taboada 
Chivite (1977).   

Os textos clásicos mencionan o arado para os pobos do norte peninsular, se ben, non 
é factible asegurar sobre cales destes pobos se construíu esta parte do relato. Así tanto 
Silio Itálico (Punica III, 344-353) como Marco Xuniano Xustino (Historiarum 
Philippicarum, XLIV, 3, 5) falan do seu uso polas mulleres (Romero Masiá e Pose 
Mesura 1988). 

A ausencia de rellas de arado ou calquera das súas parte constituíntes fixo que a 
agricultura castrexa fose definida como “de aixada” e polo tanto incapaz de xestionar 
un modelo agrícola "avanzado", polo que a idea transmitida na investigación era unha 
primacía da gandería e da recolleita de froitos sobre a agricultura (Teira Brión 2003). 
Isto fixo que existisen dúas posturas historiográficas a finais do século XX respecto do 
uso do arado durante a cultura castrexa (Teira Brión 2003). Unha a da utilización só 
no momento de romanización. Teoría defendida por quen propón unha economía 
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con especial importancia da gandería, por falla dunha agricultura desenvolvida nos 
momentos iniciais da cultura (González Reboredo 1979); ou por supoñer unha 
sociedade en pleno desenvolvemento só nos momentos finais, estando a fase de 
formación ausente de tecnoloxía adecuada para soportar unha agricultura de arado, 
realizando os traballos de preparación da terra mediante a aixada (Calo Lourido 
1993b). Unha segunda postura é o do seu uso ao longo da Idade do Ferro. Baséase na 
práctica unha agricultura suficientemente desenvolvida onde a tecnoloxía existente 
non sería impedimento neste momento (López Cuevillas 1958; Taboada Chivite 
1977; Parcero Oubiña 2002). 

A pesar da ausencia do arado, a agricultura debeu estar soportada por este apeiro 
para o cultivo dos campos. Este modelo teórico sostense non só polos antecedentes 
aportados en A Lagoa, senón tamén polo feito de que é unha innovación presente en 
Europa dende o Neolítico que non precisa da metalurxia do ferro. Por outro lado, 
diversos elementos necesarios para o arado están ben constatados. A tracción animal 
está presente no carro de Vilela e o uso do xugo como elemento que transfire a forza 
animal (cf Silva, A. C. F. 1986). O sacrificio preferente do gando bovino prodúcese 
en idades adultas, sen rexistrarse individuos dos primeiros grupos de idade (Fernández 
Rodríguez 2003). En castros da costa de A Mariña esta idade sería superior aos 4 
anos, sen chegar a ser senís, e identificándose femias e un boi castrado (Fernández 
Rodríguez 1997). En comparación, no porcino e ovicápridos, hai unha grande 
porcentaxe de individuos que non alcanzan a idade adulta (Fernández Rodríguez 
2003). Este feito, o do sacrificio adulto do vacún semella constatar un aproveitamento 
para o tiro e da obtención de alimentos lácteos, peles, etc. (Fernández Rodríguez 
2003), unido á presenza de machos castrados (cf Fernández Rodríguez 1997). 
Ademais, como quedou reflectido antes, os textos clásicos mencionan o arado nos 
momentos de contacto con Roma sempre empregado por mulleres. Este trazo social 
podería ser significativo e identitario á hora de describir estas comunidades. A 
ausencia de restos arqueolóxicos de rellas podía explicarse pola non conservación dos 
elementos de ferro, ou quizais por unha deficiente identificación dos restos 
conservados, ou do emprego doutros materiais como a pedra e a madeira propostos 
antes.   

As ferramentas como sachos ou aixadas está presentes fundamentalmente en niveis 
do cambio de era. Como paradoxo respecto dos postulados dunha agricultura de 
aixada antes da conquista, estes obxectos vinculados ao acondicionamento da terra 
non apareceron nitidamente en contextos anteriores. Son útiles elaborados cunha 
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folla de ferro mangada apropiados tanto para grandes superficies como cortiñas, 
dirixir a auga dos regos, romper os terróns, cavar, plantar e facer regos.  

 

 
Figura 38 Pegadas de arado en ara cruzada do xacemento altomedieval de As Pontes, Abadín 
(López Sáez et al. 2003). 

As aixadas son láminas de ferro rectangulares ou ovais inseridas nun mango. Os 
exemplos de Viladonga, Vilarinho das Paranheiras (López Cuevillas 1958), Sanfins 
(Silva, A. C. F. 1986) son rectangulares, a de Monte do Castro en Chaves de forma 
elipsoidal (López Cuevillas 1958) e a de Sabroso de forma triangular (Silva, A. C. F. 
1986). Para a do Monte do Castro proponse unha adscrición prerromana ao non 
exhumarse material posterior a conquista (López Cuevillas 1958). Tamén se fai 
referencia á recuperación dunha aixada na intervención do castro de A Atalaia 
(Castro Vigo 2009).  
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Figura 39 1) Sachos de Castro Ventosa (González Castañón 2012). 2) posible sacho de 
Viladonga (http://ceres.mcu.es), 3) legón/aixada de Sabroso –sen escala– (Silva, A. C. F. 
1986), 4) sacho de Briteiros –sen escala– (Silva, A. C. F. 1986). 

Os sachos comprenden unha lámina de ferro xeralmente triangular ou oval coa folla 
ligada ao lugar de mangado, sendo de tamaño menor á aixada ou legón. O uso do 
sacho é moi variable pero a súa principal utilidade é a de cavar nas hortas, en traballos 
de acondicionamento dos cultivos, como poden ser: voltear a terra, cavar as plantas 
para controlar as malas herbas, transplantar, etc. (Teira Brión 2003). O encontrado 
en Briteiros (Silva, A. C. F. 1986), de 112x55 mm, é moi semellante na concepción do 
mangado, pero distinto aos de Viladonga e ao que se reflicte Taboada Chivite (1977) 
dentro dunha lámina de ferramentas procedentes da provincia de Ourense. Este é da 



 

 
265 

mesma tipoloxía que os dous sachos procedentes de Castro Ventosa (González 
Castañón 2012). Ambos dun contexto dos séculos IV-V d.n.e. (González Castañón 
2012). Son de morfoloxía triangular cun apéndice en ángulo onde se sitúa un orificio 
de inserción do mango, e o peso conservado de cada lámina de ferro é de 2,68 e 2,41 
quilos (González Castañón 2012). O sistema de mangado é diferente ao observado 
nos exemplos máis antigos, que se realiza mediante un tubo por pregado. 

 Abonado 

O abonado dos campos identificouse en Europa Central durante o Neolítico Tardío, 
sinalándose estratexias diferenciadas local e rexionalmente (Bogaard et al. 2013). A 
determinación do abonado establécese a través dos valores de isótopos estables de 
nitróxeno –δ15N. Esta práctica puido, hipoteticamente, formar parte da bagaxe de 
técnicas espalladas ao mesmo tempo que os comezos da agricultura en Europa 
(Bogaard et al. 2013). No noroeste peninsular non se aplicaron este tipo análises 
isotópicas a materiais arqueobotánicos, polo que referirnos ao abonado dos campos 
de cultivo implica, polo momento, a aplicación de modelos teóricos para o I milenio 
a.n.e. Deducir o emprego de argueiro non é doado no estado actual da investigación. 
Así e todo a presenza de cerámicas no paleosolo de cultivo do Castro de Follente 
(Parcero Oubiña 1998) podería gardar relación cunha práctica, documentada e 
estendida na agricultura tradicional contemporánea, como é o aporte de argueiro 
mesturado con desperdicios inorgánicos ás terras de labor (cf Vázquez Varela 2004). 
Futuras investigacións deberan abrir camiño e recadar resultados sobre o uso de 
abonos orgánicos. 

O abonado, como idea do aporte de nutrientes a un terreo de cultivo, podería 
bosquexarse como tal cos traballos do sistema de estivadas –slash and burn na literatura 
anglosaxoa. As cinsas das queimas da materia orgánica da corta do monte permiten 
un mellor rendemento dos cultivos. E nun segundo momento o sementado de 
leguminosas como o toxo posibilitaría a fixación de nitróxeno na terra. Este ciclo 
intensifica os nutrientes durante un ciclo de poucos anos de duración, concibíndose 
como unha forma máis de abonado.  

A incorporación de microcarbóns no solo e o incremento da acidez na Protohistoria 
pode estar orixinado, en parte, pola posta en cultivo mediante o sistema de queima e 
rozas ademais do manexo de incendios con fins forestais ou sociais. Nos depósitos 
naturais obsérvase a expansión dos niveis carbóns dende o Neolítico (Kaal et al. 2011; 
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Martínez Cortizas et al. 2009b; Martínez Cortizas et al. 2005), coincidindo coa 
chegada da agricultura. Mais esta incorporación pode ter diversas causas. A roza e 
queima aparece recollida en autores da Antigüidade como Columela (Res Rustica, II, 
15). Nas sociedades agrarias tradicionais do noroeste as estivadas facíanse nos terreos 
de monte no mes de setembro, e volvían someterse ao mesmo procedemento dentro 
dun ciclo variable (Bouhier 1979; Balboa López 1999; Soto, B. et al. 1995). A duración 
das colleitas nos terreos a rozas era de entre 1 a 5 anos, coa posibilidade de intercalar 
barbeitos, precisando entre 6 ata 40 anos de descanso (Miret I Mestre 2004). Despois 
da última colleita sementábase toxo que se utilizaba posteriormente como batume ou 
para alimento do gando nalgunhas zonas de Galicia (Bouhier 1979). O cultivo 
repetido de queima e rozas en chans pobres apenas supera a cantidade de sementes 
plantadas a partir do segundo ano nos solos pobres respecto a terras de labor estables, 
cuxo descenso se produce a partir do cuarto ano de cultivo (Ehrmann et al. 2014). 

O estudo experimental realizado por B. Soto et al. (1995) sinala que as cinsas 
resultantes das queimas no monte producen unha grande cantidade dispoñible de 
nutrientes –Ca, Mg, K e P– respecto do solo primeiro, mentres que a matriz orgánica 
e dos contidos de nitróxeno vense reducidos. A perda da materia orgánica significa 
unha menor cohesión do solo, ao mesmo tempo que a perda da cuberta vexetal 
completa impide da protección contra chuvias de alta intensidade producindo a 
escorrenta superficial de partes do solo (Soto, B. et al. 1995). O incremento de 
nutrientes observado durante o primeiro ano descende significativamente durante os 
anos seguintes como resultado da súa volatilización durante a combustión e da 
eliminación polas escorrentas de formas solubles e partículas, levando a unha 
considerable degradación do solo (Soto, B. et al. 1995).  

A experimentación realizada por P. J. Reynolds (1977) con parcelas abonadas con 
cinsas para o cultivo de Triticum dicoccum, resultou nunha taxa de xerminación alta 
onde se practicou a estivada, en torno ao 98%, maior que nas parcelas onde non se 
fixo a causa da maior competencia coas malas herbas. As áreas queimadas produciron 
unha maior cantidade de cereal no primeiro ano, cun significativo descenso da 
produción en anos sucesivos, e maior que as parcelas onde os coidados non incluían 
o abonado e se fixo un aporte orgánico a través do desherbe e cava de mesas previo 
ao sementado (Reynolds 1977). Este retorno de nutrientes das colleitas con cinsas foi 
viable ata 4 anos respecto dos das terras alimentadas coa vexetación medrada sobre 
ela (Reynolds 1977). A queima do solo non só significou un maior contido de carbóns, 
tamén comportou cambios na vexetación polas diferencias na rexeneración das 
plantas en cada  exemplo (Reynolds 1977). 
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Autores como Varrón (Rerum rusticarum Libri III) e Columela (Res Rustica) sinalan unha 
grande variedade de técnicas de abonado. Estas técnicas empregáronse, 
posiblemente, durante a Época Romana malia non termos no rexistro arqueolóxico 
datos que o confirmen. Entre elas menciónase o abono verde e o argueiro. O abono 
verde consiste no sementado de algunhas especies leguminosas que cortadas e 
enterradas no campo poden mellorar a terra de cara á colleita seguinte. Co argueiro 
Varrón (Rerum rusticarum III, 1, 38) e Columela (Res Rustica, II, 15) distinguen varios 
tipos:  o que procede das aves, o dos seres humanos e o que provén dos cuadrúpedes. 
O das aves semella ser o de mellor calidade, especialmente o dos pombais e galiñas, 
mentres que o das aves acuáticas como patos e gansos pode ser prexudicial. O 
argueiro humano aconséllase mesturado cos desperdicios da casa, e incluso o mexo 
madurado para vides e froiteiras (Columela, Res Rustica, II, 15). O de cuadrúpedes 
tamén se clasifica entre os que producen un mellor abono. Por orde o dos burros, as 
ovellas, cabras, animais de carga, gando vacún e, o de peor calidade, o dos porcos. 
Columela (Res Rustica, II, 15) fai tamén referencia ao argueiro procedente de follas e 
fentos mesturados con lixo e almacenados nunha fosa. Tamén establece consellos 
sobre como abonar, distribuíndo moreas de argueiro e estendéndoo antes de preparar 
as terras para o cultivo, nunha cantidade suficiente pero non excesiva para non 
abrasar a terra (Columela, Res Rustica, II, 15). 

 Sementado e coidados 

Malia a necesidade de dispoñer de varios métodos de plantación coma sementar ao 
voo, a cava de regos ou o transplante non dispoñemos información algunha deles. 
Recorrer á etnografía engade certas pistas. Por exemplo, o sistema a voo sería máis 
axeitado nos cereais ao espallar a semente e quedar mellor distribuída que métodos 
agrupan as plantas en croas que impiden o seu correcto desenvolvemento. Este 
sistema tamén é utilizado nas legumes ademais do transplante ou a cava, quizais máis 
axeitados pola forma de crecemento das especies con vaíñas ou con talos grosos. Só 
nalgún exemplo é factible falar de sistemas de plantación cando a técnica implicou 
deixar unha pegada no rexistro arqueolóxico tipo fosa, gabia, etc.  

Os agrónomos como Varrón e Columela expoñen abundantes indicacións sobre o 
momento de plantación ademais dos coidados das plantas. De entre todos os métodos 
mencionados un dos sistemas de plantación testemuñouse arqueoloxicamente na Rúa 
Ferreiría –Caldas de Reis. As estruturas aparecidas no denominado Sector 2, situado 



 

 
268 

ao sur da área escavada, indican unha práctica destinada ao cultivo de especies 
arbóreas ou arbustivas, correspondentes a gabias dun sistema de plantación de vide 
(Teira Brión 2010b). Estas negativas dátanse nos séculos III-IV d.n.e., baixo dun 
horizonte de abandono datado no 401-540 cal AD –CNA1503: 1595±30 BP. As 
gabias, de en torno 1 metro de lonxitude, dispóñense en ringleiras paralelas separadas 
arredor de 2 metros. Algunhas delas están cortadas por outras gabias transversais. En 
varios puntos xustapóñense indicando a existencia de superposicións e modificacións 
no sistema de plantación ou corresponden a unha porbaixa, un enxerto subterráneo 
de reprodución dunha nova planta empregando o bacelo dunha cepa xa medrada.  
As estruturas negativas corresponden con fosas de plantación tipo alveus (Boissinot 
2001) descritas por Plinio (Historia Naturalis, XVII, 35) e utilizadas para a plantación 
de cepas de vide (Boissinot 2001; Brun, J.-P. 2004). Este sistema presenta paralelos 
noutros xacementos peninsulares (Echevarría Sánchez e Vera Rodríguez 2015) e en 
Europa Occidental (Boissinot 2001; Brun, J.-P. 2004). Amais, no xacemento 
determináronse negativas do asento e fragmentos de dolia de almacenaxe. Estes 
contedores cerámicos empregáronse na Antigüidade, entre outros usos, para a 
recollida de mosto e á almacenaxe de viño, polo que podería establecerse un posible 
vínculo co sistema de plantación e a produción obtida no xacemento.  

 
Figura 40 Gabias de plantación tipo alveus de cronoloxía baixoimperial de Rúa Ferreiría –
Caldas de Reis, Pontevedra. 
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Figura 41 Resultados da discriminación isotópica do carbono –Δ13C– de cereais de A Fontela 
e Castrovite de comparación con cultivos actuais –2014 e 2015– (Mora-González et al. 2019). 

Un dos aspectos fundamentais do mantemento dos cultivos é determinar o réxime 
hídrico ao que estiveron sometidos, se este depende da dispoñibilidade natural de auga 
ou se existe un aporte por irrigación. As estruturas tipo canle son coñecidas nos castros 
para a evacuación das augas pluviais, mais as escasas leiras identificadas neste período 
non presentan indicios de canles de regadío ou sangradoiros para aliviar o exceso de 
humidade no solo. As análises isotópicas do carbono –δ13C– realizadas sobre 
sementes de trigo –Triticum aestivum/durum, Triticum dicoccum, Triticum cf. spelta– e 
cebada –Hordeum vulgare– dos xacementos de A Fontela e Castrovite (Mora-González 
et al. 2019) determinaron o réxime hídrico ao que se viron expostos. Estes resultados 
indican que o cultivo de cereais no entorno destes asentamentos durante o rango 1050 
cal BC a 25 cal AD estiveron sometidos a condicións hídricas naturais –derivadas do 
clima e solo–, resultando o seu crecemento baixo condicións de secaño e sen 
necesidade de irrigación (Mora-González et al. 2019). Os cereais analizados indican 
que foron expostos a diversos gradientes de humidade, o que podería deberse a unha 
mestura de cultivos de diferentes anos ou á estratexia de aproveitar o gradiente de 
humidade de cada parcela (Mora-González et al. 2019). A dispoñibilidade de 
superficies de cultivo con distintos gradientes de humidade xustificaría as diferenzas 
nos cereais e suporía optar a terreos en emprazamentos diversos (Mora-González et 
al. 2019). En consecuencia, establécese unha elección consciente sobre o que debe 
plantarse e cada parcela e incluso o momento ou gradiente de humidade apropiado 
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para cada cultivo. A hipótese dunha explotación familiar podería indicar unha 
dispoñibilidade de terra de labranza fragmentaria, quizais baseada no minifundismo, 
e posiblemente relacionada cun sistema de herdanza ou usufruto da terra vinculada a 
cada unidade produtiva. As características reconstruídas das estruturas de almacenaxe 
de Castrovite (Rey Castiñeira et al. 2011), inciden nunha escala de almacenaxe onde 
a produción foi levada a cabo posiblemente por unidades familiares (Mora-González 
et al. 2019). Futuras investigacións deberan afondar e definir aspectos como á elección 
das terras en función de cada cultivo, ou incluso decisións en función das condicións 
climáticas e esixencias de cada especie.  

 Sega 

Esta labor agrícola, destinada á corta de herbáceas, cereais ou matogueira, aparece 
ben reflectida nas ferramentas que se rexistran nos xacementos arqueolóxicos e nos 
restos de palla de cereal recuperados nas mostras arqueobotánicas. A manufactura 
dos fouciños abrangue tanto a metalurxia do bronce coma a do ferro en distintos 
períodos culturais, distinguíndose diferencias sustentadas en aspectos formais. As do 
Bronce Final están fabricados en bronce seguindo tipos coñecidos no arco atlántico. 
Son os exemplos do fouciño da Lanzada de tipo británico (Coffyn 1985), e con 
paralelos no Castro da Senhora da Guia –Baiões– e en Coto da Pena nunha 
estratigrafía de mediados do VIII a.n.e. e en contexto romano tardío (Silva, A. C. F. 
1986). Neste metal tamén está fabricado un dos fouciños atopados en Santa Tegra. 
Segundo Carballo Arceo (1989a) englobaríase no denominado tipo portugués ou 
Rocanes, derivados de modelos do Bronce Medio da rexión do Ródano. Presenta 
paralelos co depósito de Mação (Bottaini et al. 2017) dos derradeiros momentos do 
Bronce Final. Tanto a ferramenta de bronce de Coto da Pena como na de Santa 
Tegra, aparecido xunto con ánforas romanas, poderían ser contaminacións 
estratigráficas de obxectos antigos incluídos en depósitos de formación máis recente 
(Teira Brión 2003). Outra explicación sería a permanencia tipolóxica destas formas 
(Teira Brión 2003), semellante ás dos exemplares de ferro, tanto por motivos 
funcionais, de significado ou de dispoñibilidade material. En asentamentos da Idade 
do Bronce da actual Alemaña semella que os fouciños son un dos elementos dos 
depósitos votivos metálicos que se sitúan no interior dos poboados (Arnoldussen 2007). 
Esta situación sería parella á persistencia de depósitos de fouciños e machados de talón 
en ambientes estratigráficos máis serodios.   



 

 
271 

Se ben nos tipos de bronce a manufactura faise mediante un molde de fundición, a 
morfoloxía indica maneiras diferenciadas de inserir a folla no mango, ben encaixando 
e fixando a lámina –no tipo Rocanes– ou inserindo o mango nun orificio —o tipo 
británico. A pesares desta diferenza, imítanse na morfoloxía básica da folla de corte, 
curvada lixeiramente ou en cóbado.  

Durante a Idade do Ferro os fouciños aparecen espallados por toda a xeografía do 
noroeste, sendo mais ubicuos nos xacementos. Agás os exemplos consignados 
anteriormente en bronce e cuxa contexto de deposición pode supor un desfase 
respecto da súa fabricación, o material utilizado é preferentemente o ferro. A 
colocación do mango presenta dúas variantes principais, que poden combinarse entre 
si: orificios de mangado para inserción, remaches, ou a combinación de ambas. 
Exemplares coma os de Torroso, cunha cronoloxía do Ferro I (Peña Santos 1992a), 
contan cun sistema de orificio mediante un tubo de lámina de ferro dobrada unido á 
folla mediante soldadura de forxa. Este sistema de lámina consérvase nun dos 
obxectos de ferro de Coto do Mosteiro que puido ser un fouciño (Orero Grandal 
1988). Os remaches son outro dos sistemas de unión do mango á folla no fouciño de 
Borneiro (Romero Masiá 1992). A combinación de tubo e remaches obsérvase no 
fouciño de Sao Millao (López Cuevillas 1958), e nun dos recuperados no castro do 
Vieito (Silva, A. J. M. D. 2008a). 

A pesares dos diferentes xeitos de mangado o elemento máis significativo é a 
morfoloxía da folla. A maioría dos fouciños conservados presentan follas curtas e 
anchas, cunha curva aberta ou lixeiramente en cóbado e, proporcionalmente, anchas. 
Por exemplo, os  fouciños de Santa Tegra, Coto do Mosteiro, Borneiro (Teira Brión 
2003) e unha das follas de fouciño de A Lanzada (Rodríguez Martínez et al. 2010). 
Estas follas son similares ás dos fouciños en bronce, polo que poderían supoñer unha 
persistencia no tempo das morfoloxías do Bronce Final. Incluso algúns dos sistemas 
de mangado coma a dos fouciños de Torroso podería ser unha solución técnica que 
imitase ás formas elaboradas mediante fundición de bronce pero na metalurxia do 
ferro. Non obstante, outros exemplares presentan a folla cunha curva pronunciada e 
de maior desenvolvemento e tamaño: fouciños de Castro de Sao Millao (López 
Cuevillas 1958) e Castro do Vieito cunha cronoloxía do I a.n.e.-I d.n.e. (Silva, A. J. 
M. D. 2008a) e de Castro Ventosa (González Castañón 2012). As diferenzas na folla 
significarían a adaptación a xestos técnicos específicos, axeitando a morfoloxía a unha 
función ou a mellorar o rendemento da ferramenta. Neste senso podemos bosquexar 
entre dous posibles tipos. Se ben noutros traballos previos se establecíamos tres 
tipoloxías (Teira Brión 2003), a denominada como Tipo I estaba máis caracterizada 
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polo material e pola manufactura que polo xesto, polo que aportamos unha nova 
clasificación en base ao xesto técnico deducido das características dos fouciños.  

• Tipo I. Acolle os fouciños de folla de pequeno de tamaño, proporcionalmente 
ancha, con ángulo aberto. Presentan unha cronoloxía moi ampla, dende o 
Bronce Final ata momentos posteriores ao cambio de era. Neste grupo 
podían incluírse os fragmentos de folla aparecidos no Coto do Mosteiro, 
Tegra e Torroso, semellantes entre si formalmente. Acolle tamén os 
exemplares en bronce do tipo Británico ou Rocanes. Os mangados indican 
un ángulo de aproximadamente 90º de corte. Tanto pola súa morfoloxía 
como pola súa lonxitude sería adecuados para unha sega “a mancheas” 
empregada na agricultura tradicional contemporánea para a sega dos 
cereais. Adáptase a unha corta de altura variable a través dun xesto de tirar 
cara atrás, deslizando a ferramenta sobre os vexetais para cortar os 
apreixados pola outra man (Teira Brión 2003). Permite que non se estraguen 
as espigas durante o proceso, xa que evita que se batan contra o chan e se 
solten os grans.  

• Tipo II. Confórmano os fouciños de arco pronunciado e maior tamaño. Son 
o de Sao Millao (López Cuevillas 1958), cun desenvolvemento de 37 cm de 
arco, e os de Castro de Vieito (Silva, A. J. M. D. 2008a). Estas ferramentas 
entróncanse con modelos de La Tène, máis abertos, longos e estreitos 
(Romero Masiá 1992), atopándose paralelos da Segunda Idade do Ferro en 
asentamentos da Galia (Toulemonde et al. 2017). As súas características 
axéitanos a un xesto que require de mover o brazo e pulso, que fai que o 
gume segue a través dun movemento semicircular partindo dunha posición 
máis lateral ao corpo, cortando os vexetais a unha altura próxima ao 
arranque do talo (Teira Brión 2003). É un tipo fouciño axeitado para a sega 
de herbáceas e prados,  posiblemente da herba, para a estabulación do gando 
(Teira Brión 2003), pero pode utilizarse para a sega a mancheas e a limpeza 
de vexetación, ou ser esta a súa finalidade principal.  

A recentes novas de achados de fouciños de Época Romana en A Pescadoira –Bueu– 
e no castro de Viladonga –Outeiro de Rei– amosan un tipo semellante de fouciño de 
tipo II máis aberto e unha transición ao mangado en cóbado (Figura 42). O mangado 
faise por inserción do mango nun tubo fabricado en lámina dobrada. Este é semellante 
a un dos fouciños conservados en Castro Ventosa –Figura 42– (González Castañón 
2012). Un dos do castro do Vieito (Silva, A. J. M. D. 2008a) presenta esta transición 
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moito máis desenvolvida (Figura 42), semellante ás fouces ou fouciños do monte 
tradicionais, podendo ser apto para a corta de matogueira ou especies de talos leñosos. 

 

 
Figura 42  Fouciños atopados en castros: 1) A Lanzada (Coffyn 1985), 2) Torroso (Peña Santos 
1992a), 3) Borneiro (Romero Masiá 1992), 4) castro do Vieito (Silva, A. J. M. D. 2008a), 5) 
castro do Vieito (Silva, A. J. M. D. 2008a), 6) castro do Vieito (Silva, A. J. M. D. 2008a), 7) 
castro Ventosa (González Castañón 2012), 8) castro de Viladonga. 

Segundo autores como Estrabón os pobos celtas colleitaban especificamente a espiga 
(Reynolds 1995). Exemplos etnográficos sinalan o uso de mesorias, dous paus curtos 
empregados para arrincar por pinzamento as espigas de espelta en Asturias (Peña-
Chocarro 2006; Peña-Chocarro e Zapata-Peña 1998), dentro de sociedades agrarias 
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actuais onde empregan os fouciños. Estes exemplos son indicativos da posible 
variedade de técnicas que puideron utilizarse.  

A palla pode comprenderse como un subproduto da cadea operativa, ou como 
segundo produto do cereal, ben sexa como forraxe animal –verde ou seca– ou como 
materia prima para elementos mobles ou construción. O talo verde, coma os do 
paínzo e millo miúdo empregábanse ata o século XX na alimentación do gando 
(Moreno-Larrazabal et al. 2015). As pallas máis duras, ademais da alimentación 
poden utilizarse para a cama do gando, coma as do trigo ou centeo (Reynolds 1995), 
ou para o teitado. Para estes aproveitamentos é preciso cortar a palla o máis próximo 
posible á raíz e acadar así unha maior lonxitude dos talos.  

 Separación do gran da palla e cubertas 

A separación do gran das espigas comprende unha secuencia de traballos definidos 
etnograficamente (Hillman 1981, 1984; Jones 1984; Fuller e Stevens 2009; Moreno-
Larrazabal et al. 2015): malla, aireado, peneirado, cribado groso, cribado fino, 
selección manual. Procesos dos que carecemos de datos sobre as ferramentas e 
obxectos empregados. Posiblemente estivesen fabricados en materiais orgánicos –
madeira, pel, trenzados vexetais– dificultando deste xeito a súa preservación, agás en 
contextos excepcionais. Os restos que si documentamos son o resultado do proceso. 
Por un lado os grans como produto e, por outro, a palla e as inflorescencias como 
subproduto. 

A literatura carpolóxica dos últimos anos intensificou a determinación de especies non 
cultivadas, ampliando a súa ollada. A aparición de especies bravas ou malas herbas, 
tamén se conseguiu empregando unha mellor metodoloxía de mostraxe e o recorrer 
a cribos con luces de malla máis reducidas, de 0,5 mm ou inferiores. Así, a lista de 
especies que proporcionan as mostras arqueolóxicas vólvese máis completa. Isto ten 
unha influencia na caracterización da cadea operativa da transformación das plantas. 
Por exemplo, as malas herbas de Monte Mozinho, poden considerarse entre outras 
hipóteses como especies para a alimentación animal (Tereso et al. 2013c), pero tamén 
como o subproduto do procesado dos cereais. Estes subprodutos, aparecen a miúdo 
carbonizados en moitos contextos domésticos (ver Anexo), relacionándose 
hipoteticamente coa eliminación de restos non aproveitables arroxándoos no lume. 
Non acontece así en todos os contextos analizados, pois as inflorescencias foron 
utilizadas como materia prima para a fabricación de estruturas e obxectos. As pegadas 
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de inflorescencias de cereal aparecen tamén como desgraxantes ou materiais no barro 
de algún dos anacos de tipos fornos Castromao en Castrovite (Rey Castiñeira et al. 
2011) e de posibles contedores e outros restos indeterminados de barro cocido en A 
Fontela (Anexo). Conservamos os restos carbonizados que identifican cando menos 
unha das especies utilizadas. Nos fragmentos das placas de barro de Castrovite 
identificouse un gran de Hordeum vulgare (Anexo). En A Fontela unha base de gluma 
de Triticum spelta (Anexo). Esta é a única referencia a esta variedade de trigo dentro do 
sitio arqueolóxico, identificándose Triticum dicoccum e Triticum aestivum/durum 
maiormente. 

 Curado, secado e torrado 

O secado é un proceso que permite que certos cultivos e froitos se conserven. A perda 
da maior parte da humidade nas sementes evita a formación de fungos e valor que 
estragarían a colleita. Este proceso é previo á almacenaxe, e favorece a conservación 
a longo prazo. O curado realízase por exposición a unha fonte de calor, que ben pode 
ser o sol, unha estrutura de combustión ou un secadoiro.  

O curado é un paso constatado para os cereais, pero tamén noutros exemplos onde é 
factible o consumo en verde: as legumes e froitos como as landras. O estado de 
conservación dos carporrestos pode fornecer indicios de terse curado. Por exemplo, 
no caso das legumes certas sementes contráense. Nos chícharos fórmanse superficies 
afundidas irregulares e rugosas, pero a caracterización destas superficies está por 
sistematizar, e comprender xunto con outras propostas de alteracións que sofren as 
sementes por axentes coma o lume. Sería preciso unha definición destas morfoloxías 
para determinar se estas superficies se produciron con anterioridade ou posterioridade 
ao momento da carbonización. O secado como hipótese de conservación posibilitaría 
interpretar as palabras de Estrabón onde sinala que as comunidades montañesas se 
nutrían de landras tres cuartas partes do ano –Estrabón, III, 3, 7– (García Y Bellido 
1968). 

Outro indicio do secado é a presenza de determinadas especies de entomofauna. Os 
escaravellos de Bruchus cf pisorum foron determinados de Punta do Muíño do Vento 
(Anexo) no interior de sementes secas de Vicia faba. A porcentaxe de fabas afectadas 
polos acubillos destes insecto –un 3,57%– indícanos que os gurgullos colonizaron 
conxuntos almacenados e, en consecuencia, previamente curados (Anexo).  
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O torrado abarca a maior parte das informacións relativas ao consumo de landras nos 
castros. Esta é unha técnica nomeada nos textos clásicos (Romero Masiá e Pose 
Mesura 1988), empregada como base para as propostas experimentais da elaboración 
do pan de landras (Oliveira, A. et al. 1991; Pereira Dinis et al. 2007; Amado 
Rodríguez 2013) e mesmo como base explicativa na súa recuperación nos castros. As 
landras admiten diversos procesados –fervidas, torradas, transformadas en fariña, 
como infusión, prensadas para obtención de aceite– que permiten preparacións 
alimenticias diversas (García-Gómez et al. 2017).  

Resulta complexo expoñer unha causa única a través do torrado para comprender 
todos os conxuntos de landras nas mostras carpolóxicas. É probable, sobre todo 
naqueles contextos máis ambiguos, que a recorrente aparición de achados singulares 
de landras carbonizadas non se deba a accidentes durante o torrado, xa que este 
implicaría a un conxunto maior ou a carbonizacións parciais dos cotiledóns. Nos 
individuos illados en contexto primario pode tratarse de exemplares descartados 
eliminados no lume. Unha explicación para as concentracións é que se traten de 
landras secadas para a súa almacenaxe e calcinadas accidentalmente. Isto sería 
evidente en contextos de almacenaxe.  

 Almacenaxe 

A determinación da función de almacenaxe durante as intervencións arqueolóxicas 
asóciase comunmente á relación de sementes asociadas a certas estruturas exhumadas 
(Carballo Arceo 1998; Álvarez González e López González 2000). Estes achados 
posibilitaron asentar un coñecemento sobre esta parte do procesado alimentario, 
construíndo a súa interpretación a través dos restos visibles. Esta identificación, 
sementes con tipo de estrutura, non debera ser sempre directa, pois agocha aos 
diferentes ciclos de vida que experimentaron tanto os restos carpolóxicos como a 
propia estrutura nos xacementos. 

Algúns autores afondaron na definición de estruturas adxectivas e espazos de 
almacenaxe desde una óptica funcional, aplicando criterios diferenciais sobre os 
elementos estruturais ou da materialidade contida nas unidades de ocupación 
correspondentes a cada familia (Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998). 
Consideran a existencia de almacéns como construcións levantadas dunha certa 
calidade construtiva na procura dun bo illamento do exterior (Fernández-Posse e 
Sánchez-Palencia 1998), pondo de manifesto a posibilidade de interpretar a 
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dedicación das construcións a pesar das trazas igualitarias na construción do espazo 
doméstico durante gran parte do I milenio a.n.e. A existencia de construcións 
adxectivas debeu ser unha práctica moi estendida en cada unidade de produción, e 
particularmente expresiva nos momentos finais do I milenio, cando a diversificación 
funcional das construcións familiares é máis patente na arquitectura dos poboados. 
Outro exemplo de estruturas interpretadas para a almacenaxe son as construcións 
alongadas de Castro Cociñadoiro (Cano Pan 2010; Cano Pan e Gómez Filgueiras De 
Brage 2010), se ben non é claro que teñan relación coa explotación agrícola. 

Outros traballos sinalan a partir de características morfolóxicas como o tamaño e o 
volume, a posibilidade de que determinados obxectos cerámicos fosen concibidos 
como contedores. Esta vía é hipotética e carece aínda dun criterio funcional (Rey 
Castiñeira 2014) ou datos fundamentados na análise de residuos que permitan 
discernir os produtos contidos no interior dos recipientes. Algunhas formas poderían 
ser apropiadas para a almacenaxe de sólidos, así coma certos acabados interiores 
permitirían conter líquidos nalgúns recipientes cerámicos. Os conxuntos de sementes 
recuperados asociados a cerámicas non son frecuentes. Nas intervencións do castro 
de Penalba encontráronse grande cantidade cereais que apareceron en bolsadas xunto 
con fondos de vasos, que poderían comprenderse coma unha almacenaxe en obxectos 
(Aira Rodríguez et al. 1990).  

Os espazos, estruturas ou obxectos de almacenaxe non sempre son identificables 
como tales. A almacenaxe pode configurarse en estruturas ou materiais efémeros, ou 
ben os produtos por si mesmos, ou as técnicas de conservación utilizadas non 
necesariamente dependen de estruturas específicas. Neste sentido, diversos estudos 
demostran que a aplicación de mostraxes sistemáticas e análises arqueobotánicas 
aportan solucións para interpretar o uso de espazos e a existencia de actividades 
“invisibles” no rexistro. Un exemplo é a aplicación das análises de fitólitos sobre 
sedimentos arqueolóxicos na determinación de acumulacións de herbáceas 
(Lancelotti et al. 2014), ou de excrementos (Lancelotti e Madella 2012) en contextos 
arqueolóxicos. 

Durante o I milenio a.n.e. determínanse varios tipos de estruturas específicas 
destinadas á almacenaxe  formal da produción agraria: silos, celeiros e hórreos. O seu 
uso implica o coñecemento de varias formas de conservación dos alimentos. 

Un silo é unha estrutura, habitualmente soterrada, conformado por unha cámara 
pechada onde se produce un ambiente anóxico que favorece a conservación dos 
alimentos. A ausencia de osíxeno e as altas concentracións de anhídrido carbónico 
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evita a xerminación dos grans que permanecen en estado de latencia (Sigaut 1978; 
Gast e Sigaut 1979; Peña-Chocarro et al. 2013). Son varios os exemplos de estruturas 
escavadas interpretadas como tal. En Crastoeiro localizáronse en estruturas deste tipo 
con conxuntos de sementes no seu interior (Pereira Dinis 2002; Seabra et al. 2018b). 
En O Castelo/As Laias identificáronse dous silos mal preservados (Tereso et al. 
2013b). Existen outras mencións na bibliografía referidas aos castros de Vigo e do 
Piricoto (González Ruibal 2006), en S. João de Rei (Bettencourt 2000a) ou no Castro 
Grande de O Neixón (Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009). 

A cantidade de silos atopados en contextos do I milenio a.n.e. é moi inferior á 
testemuñada durante a Idade do Bronce, cando se localizan concentracións en Bouça 
do Frade (Jorge 1988), Monte Buxel (Lima Oliveira e Prieto-Martínez 2002), O Freixo 
(Tereso et al. 2016) e Monte das Cabanas (Martín-Seijo et al. 2017), entre outros sitios 
(Figura 43). A densidade e volume das estruturas en cada un deles son un reflexo da 
existencia dun excedente agrícola e a planificación dunha almacenaxe a longo prazo. 
Por outro lado, estas estruturas negativas deberían ser proclives a deixar pegadas 
evidentes no rexistro arqueolóxico, e a localizarse con máis frecuencia nos castros, 
pero moitas das estruturas catalogadas como silos ofrecen dúbidas de interpretación, 
por exemplo as de Neixón Grande (cf. Rey Castiñeira et al. 2011). Considerando o 
número de intervencións e a superficie escavada en castros, podemos aventurar que 
o silos no deberon ser o sistema de almacenaxe máis habitual durante a Idade do 
Ferro. 

Os celeiros non son estruturas non estancas, presentan aberturas que favorecen a 
aireación do seu contido e o acceso ao interior. Os celeiros exentos aparecen en 
diversos castros. Entre eles os máis completos son os achados no xacemento de O 
Castelo/As Laias –Laias, Ourense– (Álvarez González e López González 2000; 
Tereso et al. 2013b), deles puido reconstruírse a súa morfoloxía en planta e 
conservouse o arranque en alzado (Figura 43). As estruturas encontrábanse no interior 
do recinto central do castro, illadas do resto de construcións (Álvarez González e 
López González 2000). Na súa maior parte son estruturas cuadrangulares en planta 
de 1-1,5 m feitas de arxila e paredes construídas cunha trama de táboas de Quercus e 
pólas de varias especies –Arbutus unedo, Erica sp., Fabaceae, Quercus suber e Salix sp.– 
empregando táboas e cortiza de sobreira –Quercus suber– como illante inferior (Carrión 
Marco 2003). O diámetros das pólas das especies arbustivas oscilan entre os 0,5-1 cm 
e nas de Quercus suber de 1,1 a 1,5 cm (Carrión Marco 2003). No interior apareceu un 
grande conxunto de restos carpolóxicos preservados por carbonización: varias 
especies de trigos –Triticum aestivum/durum, Triticum aestivum subsp. spelta–, cebadas –
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Hordeum vulgare subsp vulgare, Hordeum vulgare var. nudum–, millo miúdo –Panicum 
miliaceum–, avea –Avena–, leguminosas como fabas –Vicia faba– e chícharos –Pisum 
sativum–, e landras de Quercus (Tereso et al. 2013b). 

Noutros xacementos interprétanse os restos de barro con pegadas vexetais asociadas 
a cereais e leguminosas como relacionados con estruturas de almacenaxe similares ás 
de O Castelo/As Laias. Entre eles, diversos materiais do castro de Punta do Muíño 
do Vento –Vigo, Pontevedra– (Rey Castiñeira et al. 2009) dos que non hai referencias 
sobre o seu contexto, ou o caso de Castrovite (Martín Seijo e Carballo Arceo 2010; 
Rey Castiñeira et al. 2011). En ambos xacementos as pegadas conservadas no barro 
e os restos de pólas carbonizadas –principalmente Corylus avellana– coinciden no seu 
diámetro (Rey Castiñeira et al. 2009; Rey Castiñeira et al. 2011; Martín Seijo e 
Carballo Arceo 2010), indicando a trama de varas que soportaba o lucido de barro 
que conformaba as estruturas. Estes materiais asócianse a grandes concentracións de 
cereais –trigo, cebada, millo miúdo e paínzo– e legumes –fabas– (Anexo). 

Os hórreos son estruturas cun piso sobreelevado sobre muros ou columnas para 
favorecer a ventilación do gran para o seu curado. Os exemplos coñecidos de hórreos 
na Idade do Ferro cínguense ata o momento á área meridional e oriental (Figura 43). 
Na zona de Tras-os-Montes, nos xacementos de Quinta de Crestelos (Pereira et al. 
2015; Sastre, J. 2013) e en Castelinho (Santos, F. et al. 2012), definíronse varias 
construcións de planta cadrada ou circular construídas mediante unha base de muros 
baixos paralelos de un par de fiadas. Os hórreos de Castelinho sitúanse no último 
momento de ocupación do castro, datado por unha moeda de Augusto (Santos, F. et 
al. 2012), e en Quinta de Crestelos están en uso a partir do século II a.n.e. (Pereira et 
al. 2015; Sastre, J. 2013). En tempos recentes publicáronse varias novas en xornais 
falando do achado de pedestais de apoio de columnas no interior de construcións que 
poderían tratarse de hórreos aínda pendentes de publicación nas provincias de 
Ourense –castro de Acea, Baños de Molgas/Xunqueira de Ambía– e Lugo –castro 
de Arxeriz, O Saviñao. 

A reestruturación do poboado de Quinta de Crestelos na transición entre o final do 
Ferro II a Época Romana levou á erección de varios horrea de planta circular ou 
rectangular, con muros paralelos no interior que soportaban un piso sobreelevado de 
laxas de xisto (Tereso et al. 2018). A construción das paredes sería en barro, pois o 
derrubo contiña sedimento arxiloso e este material dispúñase tamén entre o espazo 
dos muros do horrea, eventualmente con elementos construtivos de madeira (Tereso et 
al. 2018).  
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Figura 43 Estruturas de almacenaxe: 1) silo –fosa 4– do sitio do Bronce Medio de Monte das 
Cabanas (Rodríguez Saiz 2010), 2) concentración de sementes de Panicum miliaceum dun nivel 
de almacenaxe de Castrovite –fotografía: L. Xulio Carballo Arceo–, 3) planta e 4) trama de 
pólas e táboas de madeira das estruturas de almacenaxe de As Laias –fotografías facilitadas por 
Yolanda Álvarez González– (Tereso et al. 2013b), 5) horreum 1 e 6) horreum 2 de Quinta de 
Crestelos (Tereso et al. 2018). 

Os horrea son estruturas comúns nos xacementos militares de fundación romana. Nas 
intervencións arqueolóxicas do campamento altoimperial de Aquae Querquennae –
Bande– dos séculos I-II d.n.e. exhumáronse dous horrea de 21 x 8,20 metros e outro 
de 10,30 metros de anchura, con entrada en atrio, dotados de contrafortes adheridos 
á cara externa das paredes (Salido Domínguez 2009) No interior constatáronse 5 
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ringleiras de 12 perpiaños que constituían apoios entre 0,80 metros a 12,4-1,63 m. 
sobre os que se sostiña un pavimento, e que permitían que circulase o aire por 
embaixo para manter seco o gran (Salido Domínguez 2009). Habitualmente estes 
pavimentos eran tarimas construídas en madeira sobre vigas (Salido Domínguez 
2015). Tamén no campamento de A Ciadella –Sobrado dos Monxes– sinálase un 
posible horreum como parte das estruturas campamentais escavadas (Blanco-Rotea et 
al. 2015). A información deste tipo de estruturas noutros contextos romanos é escaso 
no noroeste, se ben é de agardar que tanto nos establecementos rurais, villae como nas 
cidades existisen horrea para a almacenaxe de gran, tal e como se constata noutros 
lugares da península (cf Salido Domínguez 2006, 2011) malia non ser visibles na 
literatura arqueolóxica hoxe en día, participando da produción e fluxo de reservas de 
gran ás cidades (cf Salido Domínguez 2011). 

 Descascado 

Entre os diversos traballos aos que se someten os cereais, o descascado –eliminación 
das cubertas que recobren as sementes– podería determinarse tanto nas mostras 
arqueobotánicas como a través as ferramentas utilizadas. Os traballos etnográficos e 
experimentais ensinan vías para reconstruír esta acción a través dos restos 
carpolóxicos. Non obstante, as análises tafonómicas aínda están pouco traballadas no 
noroeste.  

A fragmentación das cariópsides amosa diferenzas en función das ferramentas 
empregadas e do cereal procesado, producíndose roturas máis frecuentes nos cereais 
descascados en muíños que nos morteiros de madeira, e unha maior eficiencia no 
descascado en morteiros sen que un tratamento previo dos cereais fose significativo 
(Alonso et al. 2013). Por outra banda, como resultado preliminar, os restos de 
espículas e bases de gluma teñen máis similitudes aos restos arqueolóxicos nos casos 
onde houbo un tratamento consistente no torrado dos cereais (Alonso et al. 2013). 
Tamén resulta interesante a aproximación etnográfica desenvolvida para o 
recoñecemento da cadea operativa do millo miúdo e do paínzo (Moreno-Larrazabal 
et al. 2015), onde tanto muíños como morteiros foron empregados no descascado. En 
ambos cereais sería posterior á almacenaxe e previo ao seu cociñado.  

Os estudos experimentais sobre a moedura indican que ademais dos muíños (Alonso 
et al. 2013), tamén puideron utilizarse morteiros (Teira Brión e Amado Rodríguez 
2014). Os morteiros responden a unha tipoloxía axeitada para esta actividade. 
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Adoitan ter grande volume, presentando unha superficie activa cóncava de 
profundidade variables (Teira Brión e Amado Rodríguez 2014). As diversas 
tipoloxías, de boca estreita e profundos, ou de boca ancha quizais respondan a unha 
especialización a determinados produtos, ou a unha diversificación (Teira Brión e 
Amado Rodríguez 2014).  

Coñecemos varios morteiros fabricados en pedra. O de Cameixa (López Cuevillas e 
Lorenzo Fernández 1986) carece dun contexto específico, non podendo determinarse 
a súa funcionalidade. O recuperado en Montealegre vincúlase á fase máis serodia da 
ocupación dunha construción de época baixoimperial (Aboal Fernández e Castro 
Hierro 2006). No seu interior recuperáronse sementes carbonizadas de millo miúdo 
xunto con outros carporrestos indeterminados (Cancela Cereijo 2006). En castros do 
occidente asturiano atopamos morteiros fabricados sobre grandes bloques que 
albergan ata oito cazoletas (Villa Valdés 2013). Na actualidade acéptase xeralmente 
como morteiros domésticos relacionados con produtos vexetais se ben as hipóteses 
funcionais non estiveron exentas de certa controversia (Villa Valdés 2013). 

 Moenda 

A moenda e o pisado sobre diferentes materiais orgánicos e inorgánicos, 
especialmente dunha gran variedade de cereais e de produtos alimenticios vexetais 
sen ser cereais, son tarefas moi relacionadas coas sociedades humanas de todas as 
idades e, en particular, coas mulleres (Alonso 2019).  

Ao falar dos materiais de moenda unha teima corrente na literatura é a distinción 
entre muíños planos e muíños circulares, definidos ambos pola súa forma. A miúdo 
atribúenselle unhas funcionalidades esquematizadas nunha dualidade que establece 
que a moedura das landras se produce nos muíños planos –de vaivén– e a dos cereais 
nos muíños circulares –rotatorios ou semi-rotatorios. Esta distinción é simple en 
exceso, e escurece o uso real do útil en función dun apriorismo sen fundamento 
analítico. Esta división debera traspasar o aspecto formal para elaborar discursos 
dende novos marcos teóricos e metodolóxicos. A falla xeneralizada de estudos 
funcionais imposibilita falar de usos concretos sen o lastre dos prexuízos que dependen 
da clasificación tipolóxica. Definir xesto técnico posibilita comprender a concepción, 
os materiais e a función ou finalidade á que está destinado. Un exemplo pode 
establecerse nas pegadas e forma dos muíños e nas solucións de mangado dos muíños 
rotatorios. Reconstruír esta lóxica permitiría estudar se os xestos técnicos realizados 
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corresponden, segundo o caso, a un xesto de rotación ou de semi-rotación. Pero para 
falarmos de uso concreto é preciso recorrer ás análises de fitólitos e residuos. 

 
Figura 44 Muíños –bases e moedeiras– de vaivén (Teira Brión e Amado Rodríguez 2014). 

 
Figura 45 Muíños rotatorios –catilos e metas– (Teira Brión e Amado Rodríguez 2014). 
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Un dos aspectos onde máis se avanzou é en definir as cronoloxías dos tipos. Os muíños 
de vaivén son predominantes durante todo o I milenio a.n.e., habendo poucos 
exemplos en asentamentos romanos. A adopción do muíño rotatorio xorde durante a 
Segunda Idade do Ferro na área das Rías Baixas (Carballo Arceo et al. 2003). Esta 
introdución puido producirse a través das rotas comerciais co mediterráneo occidental 
(Carballo Arceo et al. 2003), onde se establece a orixe dos tipos de muíños de man 
rotatorios durante a Primeira Idade do Ferro (Alonso e Frankel 2017). A innovación 
tecnolóxica que supón o muiño rotatorio comporta cambios técnicos, e na fase 
romana cambios na escala de produción (cf. Teira Brión e Amado Rodríguez 2014). 

Os muíños admiten diversos enfoques. Relativos á manufactura, os coñecementos 
técnicos necesarios e os acabados determinan as inversións de esforzo na fabricación 
destes útiles. Así, segundo cada xacemento observamos preocupacións e traballos na 
configuración dos muíños diferenciables, nalgúns casos con criterios funcionais. Por 
exemplo, picar a superficie útil permite comprender a necesidade de favorecer a 
rotura dos grans. Ata o momento nos exemplos observados o patrón do picado dos 
muíños adoitan cubrir toda a superficie activa xerando unha separación que tende a 
ser constante (Teira Brión e Amado Rodríguez 2014). Pola contra, non se determinan 
tramas ordenadas como si acontece en exemplares ibéricos (Alonso e Pérez Jordà 
2014).  

Respecto do uso, os resultados das análises realizadas (Juan Tresserras e Matamala 
2003; Prieto-Martínez et al. 2005) apuntan á transformación en fariña tanto de cereais 
coma das landras. A moenda da landra é un dos pasos propostos pola arqueoloxía 
experimental (Oliveira, A. et al. 1991; Pereira Dinis et al. 2007; Amado Rodríguez 
2013). Outro uso posible dos muíños, é o descascado das cubertas de cereais (Alonso 
et al. 2013). Ao igual que cos morteiros, esta actividade sería posible nos trigos vestidos 
e millos, pero é unha vía aínda non explorada analiticamente.   

Os indicios da moenda indican unha actividade fundamentalmente feita nos ámbitos 
domésticos durante a Idade do Ferro, coñecéndose uns poucos espazos especializados 
durante Época Romana (Teira Brión e Amado Rodríguez 2014). Por outro lado, a 
diferenciación entre doméstico e ritual como parte dunha división dun pasado feita 
dende o presente (Bradley 2003), non pode deixar de lado concibir a moenda como 
unha actividade que aglutina máis funcións que a mera produción para o consumo. 
Así, podemos entender a amortización de elementos de moenda en contextos 
supostamente de abandono, como partícipes de ritos ou como elementos cunha 
significación derivados do contexto onde se encontran, pero tamén pola propia 
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actividade da moenda. Existen varios exemplos: os muíños na boca de silos de 
almacenaxe da Idade do Bronce (Lima Oliveira e Prieto-Martínez 2002; Martín-Seijo 
et al. 2017), os entullos feitos con muíños como en A Fontela (Anexo), bases de muros 
de San Cibrao de Las (Teira Brión e Amado Rodríguez 2014), os epígrafes en muíños 
(Fernández Nieto 2005), as miniaturas de catilos (Teira Brión e Amado Rodríguez 
2014), ou incluso as decoracións nalgúns exemplares (Teira Brión e Amado Rodríguez 
2014). 

 Corta, roza e acondicionamento 

A corta de árbores, ben para a roza, apertura de espazos, a construción de apeiros ou 
estruturas, forma  parte das accións que se conciben dende unha esfera agrícola. 
Nestes ámbitos son moi diversos os obxectos que poden asociarse a traballos múltiples 
non especializados: machados, serras e picos, entre outros.  

Os machados preservan unha certa complexidade formal e tamén interpretativa a raíz 
da súa tipoloxía, contexto e materiais cos que están realizados: machados líticos, de 
bronce ou ferro; ou machados de cubo, talón e de mangado vertical. Na Idade do 
Ferro son abondosos os manufacturados en pedra, decotío illados da explicación da 
súa inclusión nos xacementos. A temporalidade lineal, asociada a un contexto 
evolutivo pechado, é unha percepción que tende a obviar a coexistencia de formas e 
materiais que consideramos anacrónicos ou atemporais. Os machados puídos son un 
destes obxectos que debemos considerar en ámbitos diferentes: 1) un remanente das 
técnicas de elaboración durante o I milenio –isto podería sinalar un acceso diferencial 
ás producións de metal, ante o que se opta por producir as ferramentas con outros 
materiais dispoñibles–; ou 2) unha extracción destes machados do seu contexto 
orixinal, sendo subtraídos dos enterramentos de períodos previos. O espolio de 
mámoas foi habitual despois da clausura das súas cámaras, ao mesmo tempo que a 
súa re-utilización funeraria en épocas posteriores (cf Prieto Martínez 2007). Neste 
proceso, debería comprenderse que tanto as necrópoles coma os machados puídos 
tivesen valor social para as comunidades da Idade do Ferro. Se ben este significado é 
descoñecido, os machados puídos perduraron como elementos apotropaicos polas 
sociedades agrarias contemporáneas. As denominadas coma “pedras do trono ou do 
raio”, ás que se lle atribuía un carácter máxico (Quintía Pereira 2009).  

O escenario tecnolóxico da metalurxia peninsular a comezos do primeiro milenio 
estaba dominado polo cobre tanto en volume de produción como de consumo (Renzi 



 

 
286 

e Rovira 2015). A ausencia de indicios concluíntes que avalen taxativamente novas 
tecnoloxías de forno durante o Bronce Final sinalan unha continuación da vasilla de 
redución e o aproveitamento de minerais con pouca ganga (Renzi e Rovira 2015).  

As machadas fabricadas en bronce son as máis abondosas. Non só as aparecidas 
dentro de depósitos durante a Idade do Bronce, tamén son as máis ubicuas en castros. 
Constatamos varias tipoloxías de machadas: planas, de talón, de cubo e de mangado 
vertical. Nas machadas plantas hai unha grande distancia cronolóxica entre esta 
tipoloxía, estendida no Bronce Inicial, respecto dos xacementos da Idade do Ferro cos 
que se relacionan. Os exemplares de Penarrubia do Ferro I e San Mamede do 
Carballal pertencen respectivamente ao tipo 4A e 4B de L. Monteagudo García (1977) 
que os sitúa entre o 2200-1700 a.n.e. Para este mesmo autor, a machada plana do 
castro de Vigo, do tipo 9A, dataríase no Bronce Medio, no intervalo 1700-1600 a.n.e. 
(Monteagudo García 1977). Do Bronce Medio son tamén os moldes de machadas 
planas de Monte das Carballas –Ponteareas, Pontevedra– e o de Erosa –A Gudiña, 
Ourense– (Comendador Rey e Bettencourt 2011; Comendador Rey et al. 2014). 

As machadas de talón e aneis rexístranse en castros de diversas cronoloxías (Teira 
Brión 2003). Carecemos dos contextos da maioría destes obxectos nos castros, polo 
que é probable que a súa vinculación nalgúns casos sexa unicamente espacial, de 
proximidade xeográfica. Non obstante, os poucos exemplos procedentes de 
intervencións arqueolóxicas aparecen en depósitos heteroxéneos, tanto amortizados 
no interior do foso do Bronce Final da Fontela (Anexo) como en cronoloxías tardías 
de época histórica no castro de Viladonga (Teira Brión 2003), pero, principalmente, 
en castros con ocupacións do Ferro I. Unha das explicacións deste marco cronolóxico 
é que as machadas de talón son unha herdanza dun sistema de mobilidade 
socioeconómica dentro dos circuítos de intercambio de obxectos e persoas 
consolidados no Bronce Final en plena substitución durante a Idade do Ferro. Estes 
obxectos puideron sancionar a sociabilidade entre elites para a construción de 
identidades e a creación de lazos rexionais e suprarrexionais (Rodríguez-Corral 2015). 
O establecemento dunha nova ruta marítima atlántica crearía un novo modelo de 
mobilidade e intercambio que transformou a conectividade entre o sur e norte de 
Iberia, desprazando aos circuítos interiores e as relacións anteriores onde as machadas 
de talón poderían ter funcionado como regalos entre elites (Rodríguez-Corral 2015).  

As machadas con cono de fundición, rebabas sen suavizar ou a mala calidade das 
coladas farían pouco funcionais moitos dos exemplares, ben por non estar preparados 
para usarse como ferramenta, ou polo risco de rotura. Por outro lado, os exemplares 
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de bronces moi chumbados non se xustifican dende o punto de vista funcional ou 
técnico, senón polas relacións comerciais que se producen no período dos séculos IX-
VI a.n.e. de abastecemento de chumbo cara o sueste peninsular, xa en forma de 
galena ou de lingote (Montero-Ruiz et al. 2014). 

 
Figura 46 1) machada de pedra puída do castro de Recarea (Rey Castiñeira inédito), 2) 
machada plana de Penarrubia (Monteagudo García 1977), 3) machada de cubo do castro de 
Vila Cova-à-Coelheira (Mendes 2009), 4) machada de talón do Castro de A Peneda 
(Monteagudo García 1977), 5) machada de talón con cono de fundición do castro de 
Montealegre, (Monteagudo García 1977), 6) machada de orificio do castro de Borneiro 
(Romero Masiá 1992). Figuras sen escala. 
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Outro tipo identificado son as machadas de cubo. Casos como o fragmento de 
machado de Torroso –IX-VI a.n.e.– interprétase como parte de material para fundir 
(Peña Santos 1992a).  No castro de Montealegre recuperouse nun nivel de arrastre de 
ladeira un molde de fundición desta tipoloxía (Aboal Fernández e Castro Hierro 
2006). Respecto da cronoloxía desta tipoloxía, o machado de cubo de dúas anelas de 
aliaxe ternaria do Castro de Vila Cova-à-Coelheira –Vila Nova do Paiva, Viseu– 
recuperouse nun nivel datado no 832/747-686/666-643/553 cal BC, postulándose 
unha cronoloxía ponderada do xacemento no último terzo do século IX cal BC 
(Mendes 2009). O  machado presenta rebabas de fundición, pero ao mesmo tempo 
sinais de desgaste na zona inferior dos aneis e no gume (Mendes 2009), que indican 
que foi empregado como útil.  

Das machadas de bronce con mangado vertical coñécese unha referencia na 
localidade de Muros (Guilaine e Verger 2008). Este tipo de produción mediterránea 
tería unha difusión atlántica en contextos a partir do século XI-X a.n.e. (Guilaine e 
Verger 2008), sinalando o fluxo de obxectos metalúrxicos entre o Atlántico e 
Mediterráneo.  

A pesar desta frecuencia de achados agóchanse certas eivas, como unha correcta 
contextualización e unha multiplicidade funcional aínda por definir. De feito, as 
machadas de talón conservan o seu valor como ítem, obxectos con significado social 
onde a súa tesourización significaba a acumulación de riqueza nos comezos da Idade 
do Ferro. Estes indicios sinalan, contra o presentado previos traballos (Teira Brión 
2003), que é difícil aceptar as machadas de talón para o traballo de corte, en todos os 
casos e sen hipóteses previas. A pesar de que tanto as aliaxes ternarias moi chumbadas 
como a conservación rebabas ou do cono de fundición tenden a considerarse como 
pouco aptas para o traballo, non deberían descartar con anterioridade unha 
funcionalidade utilitaria sen a análise do seu desgaste. Por outro lado, a interpretación 
das machadas como obxectos vinculados ao proceso de fundición, ou lingotes con 
valor monetario, implica o atesouramento dun ben de intercambio que condicionaría 
considerar todos os machados como útiles de traballo.  

A hipótese da primeira metalurxia do ferro podería ser a través do comercio de 
lingotes coas comunidades locais que se traballarían seguindo os patróns locais (Renzi 
et al. 2013) o que significaría a transformación do metal pero non a totalidade da súa 
cadea operativa. Os obxectos férricos da etapa inicial significarían obxectos de 
prestixio, non se asocian a outros tipos de residuos de produción de ferro (Renzi et al. 
2013). Os procesos tecnolóxicos son semellantes a ambos extremos do mediterráneo 
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e os primeiros contextos arqueolóxicos onde aparece datado o ferro sitúanse no 
período entre o 1000-750 a.n.e. (Renzi et al. 2013). As primeiras escouras férricas 
estaría datadas radiocarbonicamente no VIII a.n.e. en asentamentos fortemente 
influenciados polos fenicios (Renzi et al. 2013).  

Estes primeiros obxectos de ferro chegarían cedo ao noroeste, posiblemente 
aproveitando as derrotas do comercio atlántico No nivel 5 de São Julião aparecen 
evidencias de traballo de ferro, doas de vidro e unha folla de coitelo ou fouciño nun 
contexto cunha serie de datacións que combinadas arroxan un intervalo 2746±25 BP, 
cunha datación calibrada 934–826 cal. BC –2 sigma– (Bettencourt 2000c; Torres 
Ortiz 2008).  

A minería inicial do ferro non implicaba necesariamente grandes movementos de 
terra, unha veta aflorada podería subministrar toneladas de metal (Renzi e Rovira 
2015). A xeneralización deste metal non semella producirse ata o Ferro II, malia que 
a cantidade de contextos metalúrxicos estudados son parcos e a cantidade e variedade 
tipolóxica de obxectos é maior no cambio de era. En xacementos antigos como 
Torroso, están ausentes a pesar da constancia de ferramentas acabadas deste metal 
(Rey Castiñeira 1999). A súa importancia dedúcese a raíz de evidencias indirectas 
como a cantería e a capacidade de alterar o medio nesta fase (Carballo Arceo et al. 
2003; Parcero Oubiña et al. 2007). Son escasos os contextos onde se determinan un 
conxunto amplo de obxectos de ferro como os encontrados no Picu’l Castru de 
Caravia –Asturias– que comprende obxectos coma martelo, aixola, picos, puñal, 
fragmentos de fouciños, puntas de frecha e unha lanza (Fanjul Peraza e Marín Suárez 
2006). Non obstante, tanto a minería como a metalurxia deberon estar estendidas. 
Disto son mostra a existencia de escouras férricas en castros como Forca (Rey 
Castiñeira 1999). 

As machadas elaboradas en ferro son maiormente de mangado vertical mediante un 
orificio. Aparecen en contextos de finais do I milenio (Teira Brión 2003), e en 
momentos posteriores á conquista (Teira Brión 2003; Silva, A. C. F. 1986). En trazos 
xerais podemos asentar que os castros galegos que deron este tipo de ferramentas 
habítanse dende o Ferro II, agás Troña e Castromao que malia presentar ocupación 
na fase anterior non hai indicios para datar os machados de ferro neste momento 
(Teira Brión 2003). Só tres exemplos escapan a este sistema de mangado mediante 
orificio. Na machada do Castro Grande O Neixón – VI-II a.n.e. –a inserción do 
mango faise en cubo, semellante ás machadas de bronce (González Gómez De Agüero 
2008). Os outros dous son obxectos depositados no Museo Arqueolóxico Provincial 
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de Ourense: unha machada de ferro exhumada do Castro de San Cibrán de Las –nº 
inventario DX0898/1–; e unha machada de tope cunha anela do castro de As Laias 
–referencia LAI.C12.97.20.69 da intervención arqueolóxica. Estes exemplos estarían 
en consonancia coa idea dunha persistencia tipolóxica e tecnolóxica da metalurxia do 
bronce aplicada ao ferro (Rovira Lloréns 1993), na cal a as técnicas e os modos de 
pensar do bronce trasladaríanse ao novo metal. A partir de finais do I milenio 
produciríase un cambio tecnolóxico que viría a substituír ós machados con formas 
máis próximas ás de hoxe en día (Teira Brión 2003). 

A aparición de dolabras, cunha folla para o corte e outra para escavar, relaciónase co 
traballo da infantería romana, que puido ser a causa do espallamento desta 
ferramenta nos castros do noroeste. Estes obxectos aparecen no interior de estruturas 
campamentais (cf. Costa García 2013) e en asentamentos como Castelinho (Santos, 
F. et al. 2012), na Peneda do Viso (González Ruibal 2006), Outeiro de Baltar 
(González Ruibal 2006) e referencias a Monte do Castro –Ribadumia. Na explotación 
de Carlés –Salas, Asturias– exhumáronse nun nivel que sela a última fase do labor 
sobre de canles auríferas (Villa Valdés 2010). 

 Poda 

A función dos podóns está dirixida á mellora das especies mediante podas e 
incrementar os rendementos para froitos, varas ou madeira (Rovira Hortalá 2000). 
De folla grosa, coa zona da lámina próxima mangado máis alongada e moi curvos ou 
en cóbado na punta, aptos para exercer unha presión vertical maior ou ser 
empregados cunha descarga de forza horizontal (Teira Brión 2003) (Figura 47).  

Se ben esta tipoloxía ten paralelos no mundo ibérico prerromano (Rovira Hortalá 
2000), non son claras as cronoloxías de podóns en contextos datables na Idade do 
Ferro no noroeste. O exemplar de Castromao (García Rollán 1971), que pode ser 
considerado un podón, encóntrase asociado a vasillas tipo Castromao que podería 
indicar un Ferro II (Rey Castiñeira 2014). Preserva o mangado en madeira con dous 
pasadores de ferro. Tanto os podóns dos castros de Viladonga e Monte Mozinho son 
posteriores ao cambio de era (Teira Brión 2003), e os de Agro de Ouzande (Aboal 
Fernández et al. 2002) e castro Ventosa asócianse ao período romano (Teira Brión 
2003) (Figura 47). Entre estes exemplares exclúese o de Borneiro (Romero Masiá 
1992), ao consideralo máis próximo a unha folla de fouciño (Figura 42). A pesar da 
limitada información de contextos que dificulta o recoñecemento biográfico dos 
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podóns, é posible que o incremento e expansión de especies arbóreas e arbustivas en 
Época Romana favorecese as prácticas de podado e as ferramentas asociadas a estes 
traballos. 

 
Figura 47 Podóns de: a) castro de Viladonga (http://ceres.mcu.es), b) Castro Ventosa 
(González Castañón 2012) e c) Agro de Ouzande (Aboal Fernández et al. 2002). 

 Calendario 

A percepción e a profundidade do tempo ten sido obxecto de debate dende un 
horizonte antropolóxico (cf. Irvine 2014). Autores como E.E. Evans-Pritchard dividen 
o tempo social seguindo a súa experiencia de traballo de campo cos Nuer en África 
entre un tempo ecolóxico e un tempo estrutural (Irvine 2014): o tempo ecolóxico é o 
percibido a través das tarefas e a súa interacción co medio, organizado nun calendario 
de prácticas en función dos ciclos naturais; o tempo estrutural é un tempo social, 
multiescalar, baseado nos acontecementos internos, en certo modo dun presente, cun 
maior énfase no tempo próximo.  

A noción de tempo é algo complexo, con impacto sobre as sociedades a nivel de 
experiencia, e descrito como un reflexo da memoria calibrado a través do contexto 
social inmediato (Irvine 2014). Na actualidade, é percibido dende unha óptica 
xeolóxica e linear, dos que se vale a arqueoloxía para establecer periodizacións. 
Accións e obxectos poden ter diferentes nocións de temporalidade coexistentes dentro 
dunha mesma escena. As paisaxes, a subida e baixada do nivel do mar, ou as 
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estruturas dos poboados son exemplos de elementos de longa duración e en constante 
mutación inseridos en épocas diversas e con diversas percepcións. Estas percepcións 
abranguen non só as das comunidades que construíron unha estrutura, tamén inclúen 
o como son apropiadas polas sociedades posteriores e a que diversas escalas de lectura 
se achegan. Por exemplo, a dunha ollada especializada, como é a da arqueoloxía, ata 
a non especializada, como é a dun público. 

Reconstruír accións do tempo social coa agricultura é problemático coas poucas 
testemuñas escritas e a inexistencia de datos arqueolóxicos. Mais, como expresa Irvine 
(2014), a temporalidade da paisaxe é un elemento a ter en conta na construción de 
narrativas. Durante todo o I milenio a.n.e., a simple constancia de poboados 
abandonados no tránsito da Idade do Bronce á Idade do Ferro, ou mesmo co cambio 
de modelo de poboamento a mediados de milenio debeu significar a reformulación 
de discursos que uniron no seu momento os asentamentos abandonados coas novas 
paisaxes culturais e produtivas. Estes fitos formaron, indefectiblemente, parte da 
memoria das comunidades. 

A raíz da materialidade existente é factible interpretar certas pautas e tarefas que 
seguen a orde dos ciclos ecolóxicos como pautas calendáricas dentro dos eixes 
temporais que vertebran, dende unha perspectiva arqueolóxica, a Idade do Ferro. A 
temporalidade ecolóxica non é a repetición cíclica e inmutable dun presente concreto, 
ten a súa propia profundidade temporal (Irvine 2014). Neste caso está suxeita aos 
ciclos reprodutivos existentes no medio, e dos que se valen as sociedades humanas. 

Para comprender o ciclo do tempo agrícola na Idade do Ferro algunhas propostas 
fundamentáronse na analoxía etnográfica (Torres Martínez 2003a, 2003b; Parcero 
Oubiña et al. 2007). Por outro lado, decotío asúmense pautas calendáricas, que se ben 
teñen o seu reflexo etnográfico, non sempre teñen unha correspondencia con datos 
arqueobotánicos, ou estes non son o suficientemente explícitos neste senso. A 
translación directa de prácticas etnográficas sobre o pasado aporta vías interpretativas 
interesantes, pero someten a estas teorías a unha visión presentista e universal. Por 
esta razón, para construír un calendario agrario do I milenio antes e despois da nosa 
era é primordial a necesidade dunha crítica e un proceso fundamentado sobre datos 
arqueobotánicos concretos.  

A situación do noroeste de Iberia nunha rexión temperada cuns ciclos climáticos 
anuais xera un marco —ou marcos– ecolóxico para o crecemento das plantas. Fóra 
destas características naturais os datos específicos sobre a estacionalidade, sobre todo 
nos cultivos, resultan complexos de determinar. Unha destas problemáticas é o 
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relativo ás épocas de sementado dos cereais e os ciclos das súas colleitas. Se ben, como 
paradigma xeral, hai cereais que poden plantarse no inverno, como trigos, cebadas e 
o centeo, a etnografía amosa como a época de plantación pode ser unha decisión 
cultural ou incluso particular dunha unidade de produción. Exemplo disto obsérvase 
no estudo etnográfico de especies como o Triticum dicoccum, onde se ben hai unha 
grande preferencia polo cultivo de inverno, en algunhas rexións ou en determinados 
grupos familiares plántase na primavera (Hajnalovà e Dreslerová 2010). Ou incluso a 
época de sega dalgúns cereais pode retrasarse ata os meses de novembro e decembro, 
como sucede co cultivo de espelta en Asturias (Charles, Mike et al. 2002).  

Os cereais C4 –paínzo, millo miúdo–presentan unha mellor adaptación a un ciclo 
durto, de arredor de 3 meses entre o sementado en primavera e a sega no verán 
(Moreno-Larrazabal et al. 2015). Habitualmente asóciase esta capacidade á 
produción dunha dobre colleita de cereal anual (Renfrew, J. M. 1973; Vázquez 
Varela 1993; Tereso 2012). Esta afirmación implica que a mesma parcela produce 
dous tipos de cereal, un sementado no outono cun ciclo longo e, tras da recolleita, un 
cereal de ciclo curto como os millos. O comportamento ten o seu reflexo etnográfico 
en zonas do noroeste de Portugal e provincias de Pontevedra e A Coruña (Moreno-
Larrazabal et al. 2015; Vázquez Varela 1993). Malia iso, o traballo de campo 
rexistrou tamén que tanto Panicum miliaceum como Setaria italica son cultivados en 
campos dentro dunha rotación anual ou con período de descanso cunha produción 
dun único cereal por ano e campo (Moreno-Larrazabal et al. 2015). Malia que dende 
un punto de vista hipotético, é factible considerar un sistema de dobre colleita de 
cereal inverno/primavera, posiblemente cun abonado dos campos para evitar un 
esgotamento, o problema é que estas prácticas non poden ser reconstruídas a través 
das investigacións realizadas sobre os datos carpolóxicos. Ou cando menos poden 
apuntarse en conxuntos específicos. Dende un punto de vista económico o sementado 
de outono implica un período de crecemento máis longo e mellores rendementos, 
ademais de dividir as tarefas de sementado en dúas estacións e permite xestionar 
outros cultivos na primavera (Bogaard 2004). Ademais, os cultivos experimentais de 
Triticum monococcum e Triticum dicoccum indican a maior produtividade destas especies 
cando son cultivadas cun ciclo de inverno respecto dun ciclo de primavera (Troccoli 
e Codianni 2005; Grausgruber et al. 2004).  

Un dos aspectos recorrentes na reconstrución do tempo en carpoloxía son as épocas 
de frutificación, o que nos permite considerar as estacións do ano. A asociación dos 
cultivos coas malas herbas nas mostras de cereal ofrece importante información dos 
réximes agrícolas (Jones et al. 1999; Jones 2002). Non obstante, aínda é unha vía 
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inexplorada no noroeste ibérico. Esta estacionalidade si está presente nos estudos 
antracolóxicos, onde o estado do crecemento do anel é un indicador para determinar 
o momento de corte da madeira. As varas de abeleiras empregadas para a construción 
de estruturas en Castrovite e Punta do Muíño do Vento, foron sometidas a poda 
cando o anel deixou de crecer, indicando que esta actividade se realizaba nos meses 
de outono ou de inverno (Martín Seijo 2013; Martín Seijo e Carballo Arceo 2010). 
Neste senso, a actividade da poda ten unha correspondencia cos períodos de letargo 
das especies arbóreas. 

Malia as limitacións expresadas, as especies determinadas teñen un momento de 
crecemento estacional que permiten, a grandes trazos, expresar pautas temporais na 
realización do traballos agrarios. Algunhas especies con froitos carnosos adoitan 
madurar no verán —Prunus avium, Prunus domestica–, mentres que outras o fan a partir 
do mes de setembro –Pyrus sp, Vitis vinifera. Os froitos cunha envoltura leñosa ou 
coriácea, teñen a súa época de maduración no outono –Juglans regia, Castanea sativa, 
Corylus avellana ou Quercus sp. 

Os cereais, como comentamos, teñen a problemática de considerar se existen réximes 
de inverno/primavera para o mesmo cereal, se estes teñen unha distribución 
territorial, ou incluso hai unha diversidade de réximes dentro dunha mesma 
comunidade. En todo caso, semella factible que o ciclo de inverno se practicase para 
os trigos vestidos, e un ciclo de primavera para o Panicum miliaceum e Setaria italica. Os 
traballos asociados a estes, terían lugar con posterioridade á sega, producíndose esta 
ou ben no verán, ou ben no outono a raíz dos paralelos etnográficos. No caso de 
Castrovite, e como xa destacamos nun epígrafe anterior, a inclusión de Avena e Lolium 
perenne/rigidum como especies frecuentes dentro da clase Secalietea, podería apuntar a 
trigos ou cebadas como cultivos de inverno. 

As especies de legumes, horta e outros cultivos posiblemente se asocien á primavera 
debido ao seu ciclo corto e maduración no estío —Vicia faba, Pisum sativum, Linum 
usitatissimum, Physalis alkekengi, Cucumis melo. 

Estes ciclos deberon estar condicionados por eventos locais como os gradientes de 
humidade da terra ou a climatoloxía. Posiblemente as crenzas relixiosas e as 
supersticións tamén intercedesen nestas decisións. Para o noroeste coñecemos de 
primeira man a referencia a este tipo de pensamento máxico para o século VI d.n.e. 
No Canon LXXII dos “Capitula Martini” recompilados por Martiño Dumiense, 
despois do II Concilio  de Braga –572 d.n.e.– refírese a tradicións que seguen os curso 
da lúa, as estrelas e os astros nas decisións que concernían á construción da casa, ao 
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sementado, á plantación de árbores e na celebración do matrimonio. “non liceat 
christianis tenere traditiones gentilium et obseruare et colere elementa aut lunam aus stellarum cursum 
aut inanem signorum fallaciam pro domo facienda uel ad segetes uel arbores plantandas uel coniugia 
socianda, scribtum es enim” (Conc. Bracc. II, Capitula Martini, 72).  

 

Figura 48 Calendario hipotético das actividades agrícolas. As tarefas establécense en base aos 
datos recadados. É un modelo xeral que, debido á fragmentación das evidencias, non resulta 
representativo dunha época, espazo ou asentamento concreto.  
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13 A agricultura: prácticas sociais 

O concepto de identidade é complexo e paradoxo de situarse nun tempo, nun lugar 
e nunha sociedade, imposto por outros ou a un mesmo, significándose continuamente 
e abrangue inimaxinables escalas que definen a unha persoa como individuo ou como 
parte dunha comunidade (White e Beaudry 2009). As identidades non deben 
entenderse como puras ou únicas, son sancionadas colectiva ou individualmente, 
tanto en privado como no ámbito público, sendo procesos de autoafirmación da 
pertenza un grupo. Parten da interacción social, pero tamén queda inscrita nos 
obxectos. A identidade étnica está unida á política, non só ás individuais, tamén ás 
economías de poder estruturais, funcionando a identificación colectiva e a identidade 
en diferentes niveis (González-Ruibal 2012). 

A. González Ruibal (2012) tense aproximado á definición de diversas capas de 
identidade poñendo atención á moral e ás políticas económicas que prevalecen no 
noroeste durante a segmentación do territorio coa administración romana, 
dividíndoas e simplificándoas en función de onde prevalece o poder económico entre: 
sociedades de casas, xefaturas baseadas no parentesco, sociedades heroicas e 
comunidades rurais profundas. As sociedades de casas ou xefaturas de parentesco 
corresponderían á área de distribución dos oppida no sur da Callaecia e a Asturia 
Cismontana, sendo a conformación da centralización dos asentamentos con políticas 
económicas consolidadas na longa duración e de expansión suprarrexional, cun 
crecemento en base ao desenvolvemento da casa (González-Ruibal 2012) As 
sociedades heroicas, distribuídas na área setentrional, non presentan un 
desenvolvemento do asentamento, polo que poderían entenderse dentro dunha 
ausencia de castros centrais, onde a base ideolóxica da política económica estaría na 
relevancia de bens mobles como a xoiería, o gando ou o liderado na guerra (González-
Ruibal 2012). As comunidades rurais profundas serían as asentadas nas áreas 
interiores, caracterizadas por unha menor desigualdade social e a ausencia de unha 
economía de bens de prestixio, máis impermeable a cambios por influxos externos 
(González-Ruibal 2012). 
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Outros traballos (Sastre, I. et al. 2010) definen as relacións sociais de produción e 
reprodución no ámbito castrexo como un sistema “agrario segmentario” formado por 
agregados sociais –segmentos– equivalentes perceptibles a dous niveis: o grupo 
doméstico e o asentamento. A área definida por este grupo segmentario, se ben parte 
dunha crítica de base teórica, coincide a grandes pinceladas coa área que A. González 
Ruibal (2006, 2012) define como as das sociedades rurais profundas. A unidade 
mínima de residencia da produción económica, consumo e socialización sería a 
familia, cunha distinción entre o grupo doméstico e a unidade de parentesco, 
regulados por certos principios imposibles de reconstruír arqueoloxicamente (Sastre, 
I. et al. 2010). As relacións sociais de reprodución, expresarían a vinculación entre 
poboación e territorio a través do traballo dentro dos poboados como unidades 
políticas autónomas e cohesionadas por relacións sociais que integran relacións de 
parentesco (Sastre, I. et al. 2010). Como esta autonomía non é perfecta, as relacións 
que establece a comunidade con outros grupos converxerían en espazos de agregación 
social onde as relacións exogámicas estarían marcadas pola reciprocidade, e as 
tensións entre grupos expresadas en clave de conflito (Sastre, I. et al. 2010). 

As comunidades do I milenio a.n.e téñense pensado como comunidades campesiñas 
(Parcero Oubiña 1995; Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998; Sastre, I. et al. 
2010). Para M.D. Fernández Posse (1998), os castros serían aldeas pechadas de 
carácter autosuficiente, cunha estrutura social complexa pero de escasa organización 
formal, baseada no grupo familiar como unidade de produción baixo unha estrutura 
de comunidade que exerce a coerción na organización social do traballo e regula o 
acceso ao medio de produción que é terra. A proposta conceptual de C. Parcero 
Oubiña (1995) está en consonancia co postulado de T. Shanin (1976), considerando 
ao campesiñado como pequenos produtores agrícolas cunha base económica de 
explotación familiar organizada en pequenas comunidades rurais subordinadas a 
outros grupos sociais. O campesiñado concíbese como un fenómeno homoxéneo 
desde o punto de vista simbólico, social e tecnoeconómico pero que, á súa vez, subsiste 
baixo a imposición de estruturas sociopolíticas e de dominación diferentes (Criado 
Boado 1993).  

A pesares destes interesantes vías interpretativas, o campesiñado, entendido como 
grupo, continúa a estar definido por atributos conceptuais. A imaxe das economías 
domésticas adoita construírse sobre un estereotipo de familia e espazo doméstico 
desenvolvido nas sociedades industrias occidentais a partir do século XVIII, pensando 
o espazo doméstico e familiar como un espazo privado, íntimo e feminino segregado 
do espazo público, imaxinado como unha esfera económica, política e masculina na 
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que teñen lugar as decisións “realmente importantes” (Delgado Hervás 2016). O 
intercambio e comercio desempeñan un rol importante para garantir a 
dispoñibilidade de alimentos durante épocas difíciles (Brumfiel e Earle 1987), ou para 
incrementar os recursos dispoñibles e construír ou afianzar relacións de poder. Neste 
sentido, as supostas limitacións da produción doméstica teñen sido cuestionadas por 
estudos que amosan a relevancia das economías familiares e a produción doméstica –
tanto especializada como non especializada– no marco de sistemas de intercambio 
globais (Delgado Hervás 2016). As decisións económicas da esfera doméstica que 
afectan tanto á produción como ao consumo son motores esenciais de cambio e 
transformación social. De feito, os estudos sobre a produción nestas economías 
posibilitan xerar visións alternativas que xacen baixo as denominadas economías de 
bens de prestixio.   

Como observamos, a sociedade pensada dende a identidade e as súas relacións de 
produción e reprodución tense centrado dende o marco teórico do campesiñado. As 
diferentes achegas coinciden en tres puntos esenciais. O primeiro, comprender a 
unidade/grupo familiar como a unidade básica de relación das estratexias. Un 
segundo tema central de debate é como se regulan as relacións entre os grupos dentro 
do asentamento. Un terceiro punto comprende como se establecen as relacións de 
reprodución do grupo cara o exterior, dentro de circuítos de intercambio e políticas 
de reciprocidade como na solución de conflitos. 

 A acumulación de recursos agrarios 

Un dos temas máis recorrentes na produción agraria é definir aspectos como as 
decisións sobre o traballo, a produción, a redistribución e a accesibilidade aos 
recursos. Este debate céntrase na identificación e interpretación das estruturas de 
almacenaxe e a regulación dos excedentes. Os restos asociados á almacenaxe en 
xacementos como Castrovite e As Laias serviu como input interpretativo sobre a 
existencia de centros produtores ou distribuidores de excedentes agrarios, e de teorías 
sobre a súa propiedade comunal ou privada (González Ruibal 2006; Parcero Oubiña 
e Ayán Vila 2009). Na Segunda Idade do Ferro, a incipiente protourbanización en 
castros que funcionan como lugares centrais e centros de redistribución de bens nos 
circuítos económicos bosquexouse como argumento para establecer un suposto 
incremento da produción de excedentes agrarios por encima das necesidades 
domésticas e xestionados para cada grupo familiar en zonas do interior (Parcero 
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Oubiña e Ayán Vila 2009). Ou, pola contra, estes contextos foron pensados como un 
almacenamento segmentado e xestionado por una elite en castros como Laias ou 
Castro Grande de O Neixón, entendidos como lugares centrais, dos cales Castrovite 
sería outro exemplo (Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009). 

Segundo A. González Ruibal (2006), Castrovite e O Castelo/As Laias serían lugares 
de agregación que desenvolven funcións de almacenaxe e redistribución para un 
determinado territorio político. É dicir, a súa función primordial non sería a 
produción para a comunidade senón a acumulación. No caso de Castrovite esta 
hipótese proponse pola identificación do consumo de materiais esóxenos de orixe 
mediterránea e pola proximidade cunha ruta de tránsito (González Ruibal 2006). As 
características da redistribución de O Castelo/As Laias e Castrovite poderían ter sido 
diversas, dende lugares centrais con actividades de produción –O Castelo/As Laias– 
a un modelo similar a feiras estacionais que non precisa dunha forte actividade de 
transformación –Castrovite– (González Ruibal 2006). 

Segundo diversos autores (Pereira et al. 2015) os horrea de Quinta de Crestelos 
significan un cambio de concepción estratéxica do recinto amurallado interior, ao 
desempeñar unha función de almacenaxe e protección dos cereais ou excedentes 
durante a Segunda Idade do Ferro, cara o incremento da produción ata Época 
Romana, onde a ocupación habitacional da zona elevada implicaría a degradación 
das estruturas de almacenaxe e unha menor produción de excedentes agrarios. 
Incluso, o xacemento de O Castelinho chegou a se definir como un grande celeiro 
fortificado (Sastre, J. 2013). 

Dentro deste modelo incluíuse o Castro Grande de O Neixón (Parcero Oubiña e Ayán 
Vila 2009), debido ao achado de fosas interpretadas como silos pero cuxas 
características albergan bastantes dúbidas para considerarse como tal (cf. Rey 
Castiñeira et al. 2011), desde a súa morfoloxía, a superficialidade das mesmas e a súa 
escasa potencia, ata o solapamento de seccións entre negativas e a ausencia de 
materiais vinculables a actividades de almacenaxe.  

Ademais do posible papel como centros produtores esbozáronse dous modelos 
coexistentes de acceso e redistribución dos recursos: a comunidade ou a familia como 
produtores, propietarios e consumidores (Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998); 
e o acceso diferencial aos recursos controlados por unha elite (Parcero Oubiña e Ayán 
Vila 2009). A construción da muralla de O Castelo/As Laias en torno ao II-I a.n.e. 
(Álvarez González e López González 2000), respecta a concepción dunha zona 
superior xa en funcionamento como lugar de almacenaxe especializado desde 
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comezos da Idade do Ferro (Álvarez González e López González 2000). A porta de 
entrada encóntrase franqueada por bastións, e no corredor de acceso exhumáronse 
varias vasillas interpretadas no seu momento como posibles unidades de medida ou 
peso relacionadas cos silos (Álvarez González e López González 2000). Esta 
característica exemplificouse como símbolo de intensificación agraria (González 
Ruibal 2006) sustentada en base a unha crecente desigualdade social. Outros autores 
indican que o tamaño e número de los silos podería comprenderse dende unha 
planificación unifamiliar, suxerindo outro modelo explicativo sobre a mesma 
materialidade arqueolóxica (Álvarez González e López González 2000; Tereso et al. 
2013b). 

Para a zona do Bierzo proponse un modelo autárquico, sinalando a dificultade de 
establecer arqueoloxicamente a existencia de asentamentos centrais (Fernández-Posse 
e Sánchez-Palencia 1998).  En El Castrelín de San Juan de Paluezas sería a 
propiedade familiar sobre os excedentes de produción en base á especialización 
funcional de determinadas construcións pertencentes a cada unidade doméstica 
(Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998; Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009), 
afirmando que a colleita é propiedade da unidade familiar que a garda nun almacén 
privado (Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998). 

Para establecer se a excepcionalidade destes contextos deben considerarse o 
paradigma dun modelo xeral, é preciso realizar unha crítica sobre a 
representatividade destas teorías no conxunto das intervencións arqueolóxicas da 
Idade do Ferro. Ata o momento, a existencia de castros centrais fundamentados na 
redistribución de cultivos almacenados susténtase sobre seis xacementos: O 
Castelo/As Laias, Castrovite, El Castrelín de San Juan de Paluezas, Castro Grande 
de O Neixón, O Castelinho e Quinta de Crestelos. Deles, xa quedaron expresadas as 
reservas para aceptar o Castro Grande de O Neixón como un asentamento con 
estruturas de almacenaxe recoñecibles nas estruturas ata o momento escavadas (Rey 
Castiñeira et al. 2011). Estes xacementos representan unha mostra parcial, xa que no 
teñen en conta castros con conxuntos arqueobotánicos relevantes. El Castrelín 
proponse como exemplo dun modelo de subsistencia a través da interpretación 
funcional das construcións (Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998), O Castelinho 
e Quinta de Crestelos pola acumulación de estruturas de almacenaxe (Pereira et al. 
2015; Sastre, J. 2013), mentres que Castrovite o é a través da grande cantidade de 
macrorrestos vexetais carbonizados, e O Castelo/As Laias pola conxunción de estes 
coa existencia de estruturas de almacenaxe (Álvarez González e López González 
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2000; González Ruibal 2006). Como observamos, os criterios para incluír cada un 
deles son diversos. 

En Castrovite, a tipoloxía dos restos pode estar en consonancia cunha actividade 
doméstica e de subsistencia sen prexuízo de que os produtos almacenados servisen 
como obxecto de intercambio. Non é posible extraer un acceso diferencial aos 
recursos, nin tampouco á propiedade ante a imposibilidade de reconstruír as 
características das estruturas e as súas implicacións sociais. O volume de cultivos pode 
comprenderse a través da preservación dos restos e non representa necesariamente a 
existencia de un centro de redistribución.  

As observacións realizadas en canto á redistribución e propiedade dos recursos poden, 
non obstante, ser válidas, en canto se configuren como modelos abertos susceptibles 
de ser significados acumulativamente. Así e todo, a carencia dun enfoque analítico e 
interpretativo de evidencias habitualmente pouco tratadas na investigación, como é a 
almacenaxe, esaxera o papel dos restos conservados ao non avaliar a natureza dos 
materiais carbonizados. Así, o conxunto total recuperado en Castrovite non acada 
unha produción necesaria para o sustento dunha familia. Obviamente, o volume de 
restos preservados é unha representación da escasa superficie escavada. Pero por 
outro lado, as análises isotópicas sobre estes materiais sinalan que cada estrutura de 
almacenaxe contivo cultivos de distintas parcelas con distintos gradientes de 
humidade (Mora-González et al. 2019). Esta circunstancia podería ser compatible coa 
explotación de sortes en lugares diferentes, modelo que concorda con estratexias de 
unidades familiares con acceso á explotación da terra.  

Para C. Parcero e .F. Criado (2013), os indicios da Idade do Ferro supón un descenso 
na cantidade de excedentes almacenados. Isto derívase da ausencia de estruturas 
identificadas –silos– respecto da Idade do Bronce cando son entidades arqueolóxicas 
espalladas no I milenio no resto da península. Para autores como B. X. Currás e I. 
Sastre (2019) isto débese a que as formas de organización das comunidades evitan esta 
acumulación de excedentes en prol dunha identidade máis restritiva que controlase a 
formación desigualdades sociais. Polo cal, a expresión resultante levaría a que non 
todas as comunidades teñen o mesmo acceso ás terras dispoñibles na súa área de 
influencia e formas de organización comunal (Currás e Sastre 2019). 

Os límites deste debate están aínda insuficientemente cimentados. Por un lado, 
realízase sobre estruturas conspicuas en xacementos do Bronce. Por outro lado, a 
ausencia de secuencias cronolóxicas precisas no noroeste impide coñecer a 
contemporaneidade das estruturas. Por exemplo, as datacións feitas sobre dos dous 
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dos catro silos escavados en Monte das Cabanas (Martín-Seijo et al. 2017) indican que 
non se empregaron durante o mesmo período. E, finalmente, e máis importante, 
considerar ante a ausencia de silos, cales poderían ser as características dos contextos 
de almacenaxe na Idade do Ferro.  

A visibilidade das técnicas e sistemas de almacenamento utilizados no pasado depende 
por una parte de factores culturais, e por outra dos procesos posdeposicionais que 
afectan a súa preservación e incluso da propia práctica arqueolóxica (Groenewoudt 
2009). Autores como S. Kent (1999) simplifican a natureza da almacenaxe en función 
da finalidade dos espazos destinados a esta actividade, distinguindo entre a 
almacenaxe informal e a formal. A almacenaxe informal emprazaríase en áreas non 
específicas dentro de cabanas ou peches con diversos materiais. A almacenaxe formal 
serían lugares ou obxectos destinados especificamente a conter alimentos. 

O abandono do asentamento itinerante en prol de poboados estables significou tamén 
o abandono dun sistema de acumulación de recursos baseado na clausura das 
estruturas. Os silos de boca estreita e fondo ensanchado empréganse na almacenaxe 
a longo prazo. A súa escaseza durante a Idade do Ferro  non implica un descenso na 
acumulación de recursos, senón un cambio nas estratexias de almacenaxe. Isto 
podería garantirse a través de estruturas de almacenaxe informal ou menos 
especializadas, ou construcións/obxectos formais elaboradas con materiais 
perecedoiros –fibras, madeira. Como observamos no capítulo de Resultados, a 
ubicuidade das mostras carpolóxicas indican un incremento dos cereais fronte a 
especies colleitadas e polo tanto un incremento da produción agraria. Este excedente, 
necesitaría ser acumulado. 

Os restos materiais directos da almacenaxe durante o I milenio a.n.e. corresponden 
maiormente a estruturas singulares –celeiros, silos, horrea– de almacenaxe formal ou 
recipientes, cuxo volume almacenado acostuma a ser reducido, sen superar as 
necesidades dunha unidade familiar (Carballo Arceo 1998; González Ruibal 2006; 
Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009; Rey Castiñeira et al. 2011; Pereira et al. 2015; 
Teira Brión et al. 2016; Tereso et al. 2013b). A aglomeracións de silos son 
relativamente frecuentes durante a Idade do Bronce, mentres que durante a Idade do 
Ferro observamos exemplos dispersos e illados (Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009; 
Teira Brión et al. 2016; Tereso et al. 2013b). Ata o momento, descoñecemos grandes 
construcións destinadas a albergar as colleitas, habituais noutras rexións peninsulares 
e, a miúdo, interpretadas como parte da acumulación de excedentes por parte de elites 
aristocráticas. A almacenaxe informal expresase en construcións adxectivas (cf 



 

 
304 

Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998) de funcionalidade múltiple que poden 
albergar distintos sistemas de almacenaxe. 

Atendendo ao contexto xeral no noroeste, os patróns construtivos no interior dos 
recintos amurallados reproducen esquemas baseados nunha certa similitude 
arquitectónica no ámbito doméstico (Parcero Oubiña et al. 2007; Parcero Oubiña e 
Ayán Vila 2009). A escasa diferenciación construtiva non exclúe a existencia de 
formas de intercambio, a apropiación de excedentes por parte dunha elite, ou a propia 
existencia de desigualdades. Estas poden obxectivarse en formas menos perceptibles 
no rexistro –por exemplo: atesouramento de bens, gando, terras (González Ruibal 
2006). Tampouco impide que a propia unidade familiar actúe como motor de 
redistribución da súa produción como pola adquisición de bens que melloren a 
posición social da familia. Os modelos sociais proposto para o noroeste estarían, a 
grandes trazas, en consonancia con esta idea da familia como unidade de produción 
básica, malia diferir do modelo teórico, das causas ou consecuencias (Fernández-Posse 
e Sánchez-Palencia 1998; González Ruibal 2006; González-Ruibal 2006, 2012; 
Parcero Oubiña et al. 2007; Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009; Parcero Oubiña e 
Criado Boado 2013; Sastre Prats 1998; Sastre, I. et al. 2010; Currás e Sastre 2019). 
Obsérvase en características como a arquitectura doméstica, cuxas construcións non 
amosan signos evidentes de xerarquía (Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009). A 
almacenaxe en estruturas exentas estaría vinculada a unidades de produción. Por 
outro lado, a mestura de especies en conxuntos de almacenaxe con ciclos e traballos 
diversos non se xustificaría polo sementado conxunto de todos elas –se ben é unha 
posibilidade a considerar entre algunhas especies–, senón pola existencia de 
compartimentos ou de elementos fabricados en materiais perecedoiros que non se 
preservasen e que explicasen estas mesturas. Ambos elementos, estruturas individuais 
e a almacenaxe separada de diversos cultivos no interior de cada unha delas estaría 
máis vinculado a unha almacenaxe dependente da casa como unidade produtiva. Esta 
asociación co grupo familiar tamén se percibe nas construcións destinadas a alboios, 
estruturas sobreelevadas, e destinadas ao almacenamento asociadas a construcións 
con fogar interpretadas como cociñas (Fernández-Posse e Sánchez-Palencia 1998). 
Cada familia parece xestionar os seus recursos agrarios contando con sistemas de 
almacenamento propios no interior da vivenda ou en recintos colectivos (Ayán Vila 
2013). 

A familia como núcleo social primario obsérvase de xeito conspicuo no parcelamento 
e organización interna dos oppida, que segmenta o espazo en función da casa. A 
planificación de parcelas propiedade de cada unidade doméstica, posiblemente de 
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familias nucleares, respéctanse ou modifícanse nos castros. En San Cibrao de Las 
constátanse reformas na extensión das parcelas, ben coa inclusión de novas familias 
ou coa fragmentación de unidades domésticas previas (Rodríguez Cao et al. 1993; 
Álvarez González et al. 2009). A familia tende a perpetuarse socialmente remarcando 
o seu papel a través da posesión de bens ou das construcións habitacionais e adxectivas 
propias. Un exemplo é a marca Camalus na epigrafía de selos cerámicos e na 
arquitectura de Briteiros. Esta marca indica unha relevancia desta familia que 
desempeñaría un papel clave entre as elites locais antes e despois da conquista romana 
(González Ruibal 2006). 

Os espazos de almacenaxe amoréanse organicamente en varios castros: os celeiros de 
As Laias (Tereso et al. 2013b); os horrea de Quinta de Crestelos (Pereira et al. 2015; 
Vaz et al. 2017); a distribución dos niveis de carporrestos de Castrovite distantes entre 
varias sondaxes nun espazo de varios metros a carón da muralla exterior do 
xacemento (Rey Castiñeira et al. 2011); os almacéns de Punta Cociñadoiro (Cano Pan 
2010; Cano Pan e Gómez Filgueiras De Brage 2010); entre outros. O deseño dun 
espazo común, onde son invisibles estruturas de diferenciación, comporta un acordo 
social, pero non leva implícito un acceso diferencial. A desigualdade social é “un 
principio organizador da estrutura xerárquica na sociedade humana, que se manifesta 
nun acceso desigual aos bens, á información, a toma de decisións e o poder” (Price e 
Feinman 2010). A organización e estruturación da desigualdade terá a súa 
materialización en función de cada comunidade. Neste senso, a ausencia dunha 
planificación conxunta das construcións e a dificultade de discernir trazas evidentes 
na acumulación de bens derivados dunha xerarquización, pode supoñerse que a 
preeminencia social é adquirida dentro da emerxencia na comunidade, non 
coñecendo indicadores materiais dunha estrutura vertical na acumulación de 
recursos. A ambigüidade material dos rexistros arqueolóxicos que amosan unha 
igualdade entre o fogar e a comunidade poderían interpretarse como resultado dunha 
construción activa de relacións igualitarias e a evidencia de formas comunais de 
organización social (Currás e Sastre 2019). 

Cara finais do I milenio a.n.e. prodúcese unha tendencia ao parcelamento do espazo 
construído interior, evidente nas estruturas que acoutan os núcleos familiares, 
significando un tránsito a un maior individualismo dos grupos familiares dentro da 
comunidade e, teoricamente a maior dependencia dos recursos propios, ben posesións 
ou ben forza de traballo. Neste contexto a xerarquización social pode desligarse da 
hierarquización tan marcada nas sociedades de xefaturas complexas, onde unhas 
persoas dentro dunha igualdade, toman decisións que afectan ao conxunto da 
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comunidade, significando a preeminencia social de certas familias que serán as que 
aparecen na epigrafía como propietarias de circuítos de distribución como detentoras 
do poder político do grupo. Estas diverxencias prodúcense dentro dun igualitarismo 
material, percibido a través das estruturas construídas, que ao tempo amosan estigmas 
desa individualización. As xambas e linteis decoradas na área meridional, a fábrica de 
diversas construcións, ou a acumulación de dependencias nas áreas habitacionais e 
construcións adxectivas que, aínda que faltos de estudo, non gardan equidade entre 
grupos familiares. Neste sentido resulta tentador explicar a almacenaxe de As Laias 
coma un ben cun acceso diferencial onde a súa acumulación está controlada por un 
grupo social privilexiado. Hai varios matices, malia que conta con paralelos –como 
por exemplo Castrovite– a excepcionalidade do contexto posiblemente se deba máis 
á conservación dos restos que a que sexa unha anomalía nos xacementos da época. 
Malia que son varios os castros cun urbanismo, tamén coñecemos xacementos onde 
a croa, ou os antecastros son espazos abertos. Isto ten sido interpretado 
funcionalmente como lugares de agregación social, ou destinados a outras esferas 
produtivas como a gandería. Como espazos colectivos poderían estar destinados a 
agricultura e lugares de almacenaxe de recursos en celeiros. A conservación dos restos 
de As Laias e Castrovite é grazas aos incendios que conservaron as evidencias, en 
posición primaria en As Laias, e en Castrovite en posición secundaria unha vez 
amortizada a zona de almacenaxe tras varios incendios. A liminalidade entre espazo 
doméstico e os recursos, malia que acusada, é laxa. Ademais, no recinto superior de 
As Laias constátanse construcións asociadas a contextos habitacionais, polo que non 
comporta unha zona de exclusivamente almacenaxe. En consecuencia, as trazas 
arqueolóxicas non determinan necesariamente ese acceso diferencial proposto. 

A corporalidade das estruturas destinadas á almacenaxe en As Laias poderían 
vincularse a unha xestión colectiva e familiar. Cada celeiro de As Laias é unha 
estrutura única, exenta, viables de seren exclusivas de cada unidade de produción. A 
ausencia de grandes edificios de almacenaxe consecuencia dunha acumulación de 
recursos en prol dun grupo social privilexiado ou con maior capacidade adquisitiva é 
unha ausencia no rexistro arqueolóxico do noroeste que si ten reflexo na zona 
mediterránea da península. A ausencia de síntomas recorrentes non só dentro dos 
poboados, senón tamén a nivel macro, deste acceso diferencial aos recursos agrarios 
sería sintomático dunha escenografía onde as accións colectivas e, polo tanto, as 
formas nas que se escenifican, rexerían a vida nos castros. Para discernir unha 
acumulación desigual sería preciso recoñecer o grado de representatividade dos 
celeiros sobre a poboación. Noutras palabras, se os produtos almacenados superan a 
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capacidade de consumo e reposición de colleitas da poboación do castro. Neste punto 
podemos volver sobre a discusión de como se xestionan os circuítos da produción, se 
son elites tendentes a xefaturas complexas, grupos que controlan a redistribución da 
produción ou se estas elites están máis diluídas, escollidas pola comunidade en efecto 
da súa representación. No aspecto xeral que atinxe á produción dos recursos, semellan 
ser os grupos familiares os que xestionan a produción. Isto non é impedimento, para 
considerar que parte desta xestión puidese estar sometida a directrices tomadas dende 
a comunidade, ou por unha elite, ou parte do traballo ou da produción agraria fose 
un pago ou compensación social. 

A conquista romana comportaría cambios importantes na escala e composición dos 
circuítos de produción e redistribución. Obsérvase na implantación de novas formas 
de asentamento e na produción agraria para o abastecemento tanto do comercio 
como de pósitos nas cidades que absorbían estes excedentes. O xurdimento das 
primeiras villae, grosso modo supuxo un poboamento rústico destinado á explotación 
rural dun territorio asignado previamente a uns propietarios, e polo tanto concibidas 
como centros de explotación que contaban con áreas reservadas á almacenaxe en silos 
ou en estruturas sobreelevadas como os horrea (Salido Domínguez 2013a). O estudo 
de síntese destas estruturas é relativamente recente (Salido Domínguez 2013a, 2003), 
mais no noroeste coñecemos exemplos nos asentamentos castramentais, como en 
Aquis Querquennis, estando tipo de estruturas por corroborarse arqueoloxicamente 
en A Ciadella (Costa García 2010). No poboamento rural, esta produción depende 
do tipo de asentamento, podendo orientarse tanto á creación dun excedente –p.ex., 
Rúa Ferreiría (Anexo)–, como a un carácter autosuficiente –posiblemente Agro de 
Ouzande (Aboal Fernández et al. 2002). O destino destes excedentes, ademais de 
abastecer un mercado local, integrábase nos circuítos de longa distancia xunto con 
outras mercadorías. O achado de cereais dentro de naufraxios do Mediterráneo e do 
Atlántico (Salido Domínguez 2013b) evidencia o intercambio de produtos entre as 
rexións do Imperio, ademais de ser unha vía para o coñecemento de novas especies e 
cultivos. 

 Consumo e identidade 

A prácticas sociais onde se ven envolvidas as plantas intégranse como parte de capas 
de identidade. As formas máis evidentes están nos alimentos como parte de ritos. Se 
ben a dicotomía simbólico/produtivo é un concepto moderno (Bradley 2003) os 
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alimentos sancionados dentro de prácticas sociais abranguen a materialidade no seu 
conxunto. É visible nas construcións que aglutinan funcións comunitarias, definidas 
pola presenza de bancos corridos como apuntaba Estrabón (cf. García Y Bellido 
1968), ou pola singularidade construtiva –Torroso (Peña Santos 1992a)–, tamaño ou 
relación espacial con outros elementos –Chao Samartín (Villa Valdés e Cabo Pérez 
2003). Nos obxectos asociados a rituais de banquete como caldeiros, sítulas e 
cerámicas (Armada Pita, X. L. 2008; Armada et al. 2018; Seoane Novo 2018) e 
obxectos que representan ou forman parte de sacrificios (Armada et al. 2018). A 
bebida e a comida comunitaria son ante todo actos de agregación social. As prácticas 
de comensalidade da Idade do Bronce e Ferro demostran prácticas relacionais de 
grupos de pares que poden interpretárense en termos identitarios (Hernando 2015). 
Os banquetes durante a Idade do Ferro europea teñen vencellos coa ideoloxía da 
guerra (González Ruibal 2006) mais tamén poderían relacionarse coa mobilización 
de forza de traballo (Dietler, M. e Herbich 2001). De feito, son varios os tipos de 
banquete que serven como expresión da economía política baseados en relacións de 
doazón/recepción, superioridade/subordinación ou do establecemento de formas de 
exclusión social nunha relación de inclusión/exclusión ao banquete (Dietler, Michael 
1996).  

O banquete sería unha forma de referendar a unha minoría en contraposición á 
solidarización e igualdade doutras “festividades” das que só conxecturalmente 
podemos supor a súa existencia. O mecanismo do traballo-festa consiste nunha 
comida que constituía o pago do traballo dos integrantes dunha comunidade que se 
reunía para levan adiante unha tarefa común (González Reyero 2000). 
Etnograficamente existen diversas formas de banquete como contraprestación por 
realizar un traballo agrario. Un exemplo é a comida ou albaroque para as persoas 
participantes na labor. Este convite repetíase no seo de cada casa que precisaba axuda 
para tarefas comunitarias ou que debían facerse nun período determinado do ano, 
por exemplo: a malla, ou como agradecemento ao final da labor ou para pechar un 
contrato. O traballo-festa é un acto de hospitalidade, que pode ser recíproco, ou 
entendido como un medio de confirmación de poder establecendo unha relación de 
superioridade/inferioridade (González Reyero 2000). 

A alimentación pode significarse en varios niveis de identidade. Tanto a 
dispoñibilidade natural de alimentos, a derivada de eleccións culturais como o acceso 
regulado ou determinado polo poder adquisitivo a determinados alimentos, a propia 
preparación dos alimentos e incluso a existencia de tabús. Téñense recuperado 
sementes e froitos contextos de agregación social entorno á comensalidade, ao 
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banquete ou en forma ofrendas. Ao incendio con finalidade ritual asociado a un 
caldeiro de remaches  do sitio de Frijão vincúlanse landras de Quercus sp., o trigo –
Triticum aestivum/durum e Triticum dicoccum– e millo miúdo –Panicum miliaceum– como 
especies participantes (Tereso e Silva 2014). Nos ritos romanos é común facer ofrendas 
con froitos e sementes (Bakels e Jacomet 2003; Livarda 2011; Lodwick 2015). Na 
necrópole de incineración de Reza Vella identificouse unha selección da madeira de 
determinadas árbores en relación co seu significado simbólico (Martín-Seijo e César 
Vila 2019). O achado de sementes de Prunus avium no interior dun bustum –UE1300— 
empregado para a cremación funeraria dun corpo significaría a deposición desta 
especie como parte do ritual (Anexo).   

Outro posible contexto de agregación social son as estruturas tipo fosa de A Fontela 
(Anexo). Estas distribúense entorno a un foso con elementos vinculables a algún tipo 
de amortización ritual. As fosas están delimitadas por un nivel superior de pedras, 
gardando unha características estruturais similares e recoñecibles por toda a Península 
Ibérica (cf. Blanco González et al. 2005; Prieto-Martínez e Salanova 2011; Sampaio 
2014; Gomes, S. et al. 2013) onde se representan prácticas asociadas a ritos funerarios 
ou de comensalidade. No depósito de colmatación atopáronse cereais de millo miúdo 
–Panicum miliaceum– e trigo –Triticum aestivum/durum e Triticum dicoccum. 

Malia contar cun amplo espectro de xacementos e mostras é complexo diferenciar 
patróns territoriais de consumo vexetal, incluso dentro do mesmo poboado, por non 
falar de distincións de clase ou rangos de idade. Non obstante, o noroeste comporta 
pautas diferenciables respecto de outras áreas veciñas. Unha delas son as legumes 
cultivadas. A limitada variedade de legumes –Vicia faba, Pisum sativum e posiblemente 
Vicia sativa/angustifolia– contrasta coa diversidade destas especies na Meseta, o Levante 
ou a área sur, onde ademais se rexistran Cicer aretinun, Lathyrus sativus/cicera, Lens 
culinaris, Vicia ervilia e Vicia sativa (Peña-Chocarro et al. 2019). Incluso se observa unha 
maior importancia de determinados cereais, con especial incidencia do millo miúdo, 
do paínzo e da espelta respecto do resto da península (Peña-Chocarro et al. 2019). 
Estas diverxencias poden estar condicionadas polas diferencias bioclimáticas da 
rexión atlántica coa mediterránea, pero tamén supeditadas a eleccións culturais das 
formas de consumo e alimentación. 

Os avances sobre a alimentación no I milenio e en Época Romana son aínda tímidos, 
pero de grande potencialidade e en continuo desenvolvemento, catalizados a través 
das análises de contidos, fitólitos e das análises isotópicas. As análises de fitólitos (Juan 
Tresserras e Matamala 2003; Prieto-Martínez et al. 2005) indican o uso de especies –
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Panicum/Setaria, Quercus sp, Triticum aestivum/durum– procesadas como fariña coas 
rexistradas análises carpolóxicas no interior de cerámicas e en muíños (Teira Brión e 
Amado Rodríguez 2014). Así e todo, estes datos están expresados en forma de 
conclusións, non podendo acceder a unha descrición exhaustiva dos resultados. As 
análises de contidos determinan a presenza de viño en ánforas de época romana 
(Oliveira, C. et al. 2015; Pecci e Cau Ontiveros 2013a), procedentes do intercambio 
comercial e da produción en hábitat rural en Rúa Ferreiría (Anexo). O consumo do 
viño será parte de rituais de socialización e influirá en novas formas de representación 
deste consumo na Época Romana. A utilización de resina de Pinus sp como 
impermeabilizante do interior de cerámicas, posiblemente mesturada con ceras 
vexetais, en ánforas romanas e cerámicas tipo Toralla da Idade do Ferro (Pecci e Cau 
Ontiveros 2013a, 2013b), abre o abano de usos sobre unha especie determinada tanto 
a nivel antracolóxico (Martín Seijo 2013) e carpolóxico. 

As análises isotópicas reflexan un cambio apreciable na alimentación vexetal que 
provén dos cereais dende a Idade do Bronce á Antigüidade (López Costas 2012; 
López-Costas e Müldner 2016; López-Costas et al. 2015). Os índices máis salientables 
da alimentación vexetal refírense ao consumo de cereais C3 –trigos, cebadas, centeo– 
e cereais C4 –millo miúdo, paínzo. Os datos dos esqueletos de Cova do Santo –1890-
1600 cal BC– indican unha alimentación fundamentada en cereais C3 (López-Costas 
et al. 2015). Isto pode deberse a varios factores como a ausencia de cereais C4 no 
rango cronolóxico dos enterramentos, ou ben de existir estes non formaban parte da 
alimentación desta comunidade (Tereso et al. 2016). Na necrópole romana de A 
Lanzada determínase unha fonte de recursos alimenticios variadas, condicionados 
entre outras causas pola dispoñibilidade de produtos do mar, e do consumo de plantas 
C4 na dieta de algúns dos individuos (López-Costas e Müldner 2016). Malia esta 
tendencia, que corroboran as análises carpolóxicas e a entidade dos cereais C4 nos 
conxuntos de almacenaxe, son precisas aínda máis análises para complementar a 
incidencia do consumo de cereais con distintos procesos fotosintéticos.  

 Xénero e traballo 

Os estudos de xénero (Llinares García 1997; Fernández-Posse 2000; González 
Santana 2010, 2013), son un campo aínda pouco explorado en comparación aos 
relativos á cultura material. Viuse lastrado, por un lado, pola ausencia de elementos 
arquetípicos para os estudos ontolóxicos de xénero coma os enterramentos, corpos e, 



 

 
311 

por outro, a falla dun enfoque teórico nos contextos funerarios onde estes si poden ser 
estudados, os de Época Romana e as representacións iconográficas.  

As referencias fundamentais nas atribucións de xénero, que non únicas, son as 
recollidas nos textos grecolatinos sobre as comunidades indíxenas do noroeste no 
período de entorno ao cambio de era (Romero Masiá e Pose Mesura 1988). Estes 
teñen unha serie de problemáticas. Unha é a de recoñecer o espazo e as comunidades 
aos que se refiren, se son comentarios de primeira man ou reelaboracións, pero sobre 
todo por ofrecer unha imaxe deturpada acorde ás necesidades propagandísticas ou 
xustificación da empresa da conquista romana. Para unha crítica máis polo miúdo 
véxanse os traballos de J.C. Bermejo Barrera (1982, 1983). 

 

Figura 49 Mapa conceptual das actividades, espazos e obxectos agrarios asociados ao xénero 
segundo as fontes clásicas para as comunidades da Idade do Ferro. 

Nos textos de Estrabón (Geographica, III), Plinio (Naturae Historiarum Libri), Silio Itálico 
(Punica, III) e Marco Iuliuano Xustino (Epitoma Historiarum Philippicarum Trogi Pompeii) 
existe unha dualidade de atribucións home/muller en función do traballo (Figura 49). 
As actividades, ferramentas e outros elementos nomeados expoñen unha división de 
xénero, asociándose á muller os traballos agrarios, ao igual que a guerra e as 
actividades bélicas se vinculan aos homes. A autoafirmación cultural e a retórica de 
alteridade son unha constante na definición do outro, como fórmulas que os autores 
latinos empregaron para a comparación entre o civilizado e o bárbaro e axustar un 
relato a uns propósitos (González Santana 2010). Neste sentido os roles de xénero 
foron transmitidos baixo o propósito de retratar uns pobos incivilizados. O traballo 
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feminino do campo non se axustaba a un ideal, do mesmo xeito cando sinalaban que 
os homes se dedicaban unicamente á guerra (González Santana 2013).  

As sociedades asignan formas de traballo específicas a homes e a mulleres que difiren 
en función de moitas variables, na súa especificidade, máis ou menos compartida, e 
na flexibilidade dos seus roles (Hays-Gilpin e Whilley 1998). O estudo  etnográfico das 
sociedades “primitivas” actuais serviu como paradigma para a reconstrución de roles 
de xénero. A pesar de non poder establecer unha relación directa con 
comportamentos específicos do traballo do campo para o noroeste na Protohistoria, 
o traballo agrario asignado a cada xénero polos autores grecolatinos aportan un punto 
de reflexión. Nas sociedades onde existe un maior uso do arado e unha dependencia 
do cultivo do cereal adoita establecerse unha maior especialización do traballo en 
función do xénero (Alonso Martínez 2016). Isto prodúcese pola necesidade de 
segmentar as tarefas dunha cadea operativa complexa como é a dos cereais. Na 
agricultura cerealeira o traballo da preparación da terra, sega e malla concéntrase en 
determinadas época do ano. A participación nestas actividades tende a ser maior nos 
individuos masculinos, e o rol das mulleres está máis intimamente ligado ás tarefas de 
procesado –aireado, cribado,  pisado, moenda– (Alonso Martínez 2016; Alonso 2019). 
No caso da moenda e o pisado esta segmentación podería gardar relación coa súa 
distribución doméstica, ao realizarse en función da necesidade da obtención de fariña 
para a alimentación ao longo do ano, cunha tarefa na que se destinan en torno a 2-5 
horas por día de traballo (Alonso 2019). As actividades agrarias poden ter unha 
división por xénero ríxida ou laxa, onde a participación tenda á equidade, así como 
existir excepcións dentro de condutas máis xerais en función do tipo de cultivo e do 
espazo onde se cultiva. Nas comunidades onde se practica horticultura, que requiren 
dunha atención máis continua, o peso do traballo agrario tende a vencellarse ao 
traballo feminino, tamén en prácticas como a colleita de froitos silvestres (Alonso 
Martínez 2016). Trasladado á Idade do Ferro, é factible que os cultivos de horta ou a 
recolleita de froitos silvestres, fosen actividades máis vinculadas ao xénero feminino, e 
existise unha especialización por tarefas para os cereais. Coa chegada de Roma, 
posiblemente mudasen algúns destes aspectos. Por exemplo, se a produción de froitos 
fose unha actividade controlada por prácticas de silvicultura en extensión, 
hipoteticamente incrementaríase a participación masculina. Por outro lado, os 
asentamentos destinados á produción agrícola especializada en grande extensión 
vincúlanse a un traballo da terra máis asociado aos homes (Alonso Martínez 2016). 
Este tipo de explotación podería remitirse as villae agrarias da Antigüidade, malia 
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contar con poucos indicios arqueolóxicos no noroeste, esta segmentación resulta máis 
próxima ao ideal dos autores clásicos que escribiron sobre o norte de Iberia.   

Para contrastar a realidade transmitida polas fontes clásicas, as representacións 
figurativas aportan unha aproximación aos roles de xénero dende a concepción 
emanada das propias sociedades do Ferro. Contextualizar as representacións 
figurativas onde existan atributos sexuais, os soportes, e os espazos de representación 
posibilita observar onde se produce unha distinción de xénero e que funcións se lle 
atribúen a cada.  

En xeral son poucos os exemplos de figuras sexuadas ou de xénero evidente. A 
identificación de mulleres na iconografía do I milenio a.n.e. resulta nidia naqueles 
exemplos onde se representan atributos sexuais como vulvas ou peitos, caso das 
esculturas femininas de Sendim (Silva, A. C. F. 1986; Calo Lourido 1993a), de 
Briteiros (González Ruibal 2006) e de Sao Cibrao de Las (Álvarez González et al. 
2017). Adoitan etiquetarse como deidades relacionadas coa fertilidade ou deusas nai 
(Silva, A. C. F. 1986; Calo Lourido 1994; González Ruibal 2006; Álvarez González 
et al. 2017). Para F. Calo, a iconografía das estatuas de Sendim e Briteiros coas pernas 
abertas, en contraposición coas dos guerreiros –e incluso coas outras sedentes– 
presentan unha iconografía que podería relacionarse co parto (Calo Lourido 1994). 
As similitudes iconográficas no xesto das mans cruzadas sobre a barriga emparentaría 
as sedentes de Logrosa, sen características sexuadas, con outras representacións con 
atributos sexuais femininos como as estatuas de Sendim, Briteiros (González Ruibal 
2006) e a de Sao Cibrao de Las (Álvarez González et al. 2017). Das estatuas de 
Briteiros, Sendim e Logrosa non se coñece o contexto. A de Sao Cibrao de Las 
apareceu como material de construción dun dos muros, perdendo posiblemente a seu 
significado no último momento de ocupación do castro (Álvarez González et al. 2017). 

Algunhas das propostas de representacións de mulleres establécese polo contexto 
funcional ou por oposición ao supostamente masculino, no que resulta un elemento 
condicional, e problemático. Nas estatuas sedentes, cuxos paralelos co sueste 
peninsular son representacións maioritariamente femininas, non poden obviarse as 
representacións de sedentes masculinas (cf. González Ruibal 2006), ou na 
interpretación do carro de Vilela cuxa determinación de xénero é ambigua e está 
suxeita aos obxectos e vestimenta que portan as figuras (Silva, A. C. F. 1986).  

O mesmo significado de fertilidade asóciase tamén ás figuras con representacións 
fálicas dos xacementos de Vilapedre, Elviña, Genço e Monte Mozinho (Calo Lourido 
1994), todas descontextualizadas agás a de Elviña que se descubriu encaixada nunha 
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parede dun edificio interpretado como de carácter sacro (González Ruibal 2006). 
Estas representacións masculinas son de corpo enteiro e esaxeran a proporción do 
órgano sexual.  

 
Figura 50 Representacións sexuadas. Figuras femininas de: 1) de Briteiros –sen escala– 
(González Ruibal 2006), e 2) Sao Cibrao de Las (Álvarez González et al. 2017); 3) e 4) estatuas 
de guerreiros con barba do castro de Lezenho (Silva, A. C. F. 1986). 

A estatuaria de guerreiros, de grande formato, son tamén representacións masculinas. 
Nos exemplos máis claros amosan atributos como a barba (cf. Silva, A. C. F. 1986; 
Calo Lourido 1994; Rodríguez-Corral 2012). A súa vestimenta caracterízase por unha 
camisa e unha saia curta por enriba dos xeonllos, ás veces con torques e 
ornamentacións con paralelos noutros soportes como o metal ou a cerámica. O lugar 
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de asento dalgunhas destas estatuas, sobre as entradas e murallas, indican un artefacto 
activo dunha ideoloxía heroica sinalando a liminalidade e a protección do espazo 
interior (Rodríguez-Corral 2012). 

O carro de Vilela, ademais de simbolizar un ritual de sacrificio, introduce códigos de 
representación da feminidade e masculinidade expoñendo papeis diferenciados por 
xénero. Segundo a reconstrución que aporta A. Silva (1986) trátase dun carro de dous 
eixes tirado por dúas xugadas de bóvidos antepostos a varias representacións 
figurativas ordenadas en dúas ringleiras paralelas. As figuras teñen un alto grado de 
esquematismo, destacando en ocasións só o corpo e as extremidades. Os pares de 
figuras sobre os eixes, situados á cabeza e aos pés do carro serían serventes (Silva, A. 
C. F. 1986). Os condutores do eixe teñen a cabeza de feitura masculina (Silva, A. C. 
F. 1986). Despois dos condutores, sucédense catro pares de figuras sobre as travesas 
do carro. Os da esquerda catro guerreiros en ringleira, masculinos, en posición de 
marcha, o brazo dereito sobre o ombreiro e portando unha arma –espada (?)– e unha 
caetra na esquerda, vestidos con saia e onde a mellor a conservada semella levar barba 
(Silva, A. C. F. 1986). A saia curta garda relación coa vestimenta das estatuas de 
guerreiros. Na dereita catro representacións oferentes probablemente femininas. A 
primeira presenta certas diferenzas. Leva un peiteado longo e as mans sobre o peito 
(Silva, A. C. F. 1986). As tres seguintes gardan características semellantes. Portan un 
fardo preso por longas tiras, posiblemente de tecido e coas mans dobradas sobre o 
peito (Silva, A. C. F. 1986). Na vestimenta pódese entrever unha saia ou túnica máis 
longa que nas figuras de guerreiros. A continuación dúas figuras sacerdotais que 
amparan un obxecto indefinido ao corpo dun animal cuadrúpede para o sacrificio, 
posiblemente un ovicáprido, e sobre o eixe traseiro dúas figuras de serventes (Silva, A. 
C. F. 1986).  

A iconografía das sociedades do Ferro contempla escenarios separados en función do 
xénero. O roles adquiridos polos individuos masculinos remarcan as funcións da 
guerra, a protección, a fertilidade e o sacerdocio, e nas mulleres a de nais, a fertilidade 
e a alimentación. Non obstante, os roles atribuídos dos textos e das representacións 
figurativas non deberan percibirse como unha idea estática e ríxida. Neles estase 
representando un ethos sancionador dunha idea social pero que pode agochar unha 
realidade máis complexa e laxa. Tanto as representacións figurativas como elemento 
endóxeno e os textos clásicos como unha percepción esóxena, poden subliñar 
atributos que conforman as identidades relacionais da muller e do home. É dicir, unha 
das formas de construción da identidade masculina é a súa calidade guerreira, como 
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un discurso de lexitimación, e da identidade feminina puidese ser a casa e a familia. 
Pero hai ambientes e aspectos onde esta dualidade se mestura ou se equipara. 

A fertilidade exprésase tanto para ambos xéneros, facendo fincapé na representacións 
sexuadas, se ben os códigos de representación difiren iconograficamente. No caso da 
muller a través da vaxina, os peitos, e incluso a postura dos brazos sobre a barriga 
poderían denotar un estado de embarazo. Nas representacións masculinas o falo. En 
Época Romana este aparece singularizado en amuletos fálicos. Amuletos que 
testemuñan o paso dunha maxia “endóxena” a outra “internacional” cunha nova 
xeneralización de divindades, conceptos e símbolos cuxo ámbito non é estritamente 
romano, senón herdeiro moitas veces de tradicións anteriores no marco mediterráneo, 
posiblemente vinculados á protección do portador para fomentar a fertilidade ou 
protexelo do mal de ollo (Rey Seara 2002). A identificación de órganos sexuados coa 
idea de fertilidade non implica unha relación directa co traballo agrario e a 
abundancia das colleitas, pero poden estar relacionados dentro da idea de abundancia 
e fertilidade, aos que outros eventos naturais como o sol, os equinoccios e solsticios 
adoitan vincularse no pensamento máxico e relixiosidade antiga. No caso das mulleres 
esta relación está tamén marcada pola propiedade de dar vida. 

Tanto a idea, transmitida nas fontes, como a socialmente percibida a través das 
representacións castrexas é a asociar á guerra como unha atribución esencialmente 
masculina. Isto non exclúe que as mulleres asuman o funcións bélicas aínda que non 
exista un rexistro claro, pero si o testemuñan as referencias a personaxes femininas ou 
deidades guerreiras, ou mulleres soterradas con panoplias durante a Protohistoria 
europea. Incluso dentro da epigrafía do noroeste, poderíamos engadir diversas aras a 
divindades guerreiras masculinas e femininas feitas por mulleres (Llinares García 
1997), que aínda que non implica o desempeño desta función social pola dedicante si 
están inseridas nun contexto de culto á guerra. A representación do torques da estatua 
de Briteiros podería relacionar esa característica de divindade a través de portar unha 
xoia habitualmente masculina (González Ruibal 2006). Este carácter androcéntrico 
sería visto tamén nos elementos masculinos de iconas habitualmente femininas como 
son as sedentes mediterráneas espalladas na área ibérica (González Ruibal 2006).  

É factible que estes roles puidesen sen desempeñados por persoas do outro xénero 
malia asociarse a un dos xéneros en particular. Neste caso hipotético, os atributos, 
prácticas e linguaxe asociados ao xénero poderían ser transversais. Os casos de 
enterramentos femininos con armas en contextos protohistóricos e históricos (cf. 
Quesada Sanz 2012), se ben pouco frecuentes, referendan que poden asociárselle a 
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estes atributos ás mulleres, particularmente ás integrantes das elites. Ademais, 
obxectos que adoitan usarse como marcadores tradicionalmente femininos como as 
xoias, espellos, peites ou fusaiolas, frecuentemente resultan ser neutros e forman parte 
de sepulturas de ambos sexos (Brun, P. 1987). Apiano (Iber. 71) sinala que durante as 
guerra de Décimo Xunio Bruto as mulleres participaron activamente na guerra xunto 
cos homes, da mesma maneira que outros textos grecolatinos vinculan o rol da muller 
na arenga aos homes pero non partícipes directas (Quesada Sanz 2012). 

O vencello á terra como un elemento feminino significa ademais, alén do seu traballo, 
a propiedade da terra e súa transmisión hereditaria segundo apunta Estrabón (García 
Y Bellido 1968). Esta condición de propietaria, aínda sendo maioritaria ou incluso 
exclusiva socialmente, non implica necesariamente un status de prestixio da muller, 
estando o poder político en mans masculinas (Llinares García 1997). Estaríamos ante 
un escenario social patriarcal con distintos modelos articulados, entre outros, en 
función do xénero coa excelencia e monumentalización do elemento masculino, e a 
invisibilidade e contemporaneidade feminina (González Santana 2013). Este 
escenario sería a translación dunha idea sancionadora de roles sociais, non só de 
división entre clases, idades e xénero, e non reflectiría un teatro social inflexible. A 
pouca segmentación funcional dos espazos, particularmente durante o I milenio a.n.e. 
e o solapamento de actividades especializadas e áreas domésticas suxire a ausencia de 
unha división do traballo estrita, onde a disposición espacial da materialidade alude a 
relacións de xénero máis fluídos e ao dominio de economías domésticas colaborativas, 
onde mulleres, nenas e nenos puideron participar na produción artesanal destinada 
ao intercambio, non exclusivamente homes adultos (Delgado Hervás 2016). No 
contexto que sinalan as fontes, o cabeza da unidade familiar sería probablemente o 
varón, pois é quen tería a capacidade de dote para negociar un matrimonio da 
unidade familiar, malia a non ter posesión das terras, se estas fosen unha herdanza 
estritamente materna e puidesen ter unha certa capacidade económica. As inscricións 
en linteis decorados de Briteiros da Casa de Camalus fan referencia a unha liñaxe 
patrilineal da unidade familiar “[C]oroneri / Camali / Domus”, co significado de: Casa 
de Coronerus (fillo) de Camalus. A familia Camalus, formaría parte dunha clase social 
preeminente e foron, posiblemente, donos de talleres que asinaban os seus produtos 
cerámicos con diversas marcas (González Ruibal 2006). A propiedade de talleres e o 
control de producións artesanais con vocación de intercambio, podería estar en 
consonancia cunha maior segmentación dos espazos dos asentamentos e dun modelo 
comercial que amplía a súa escala en torno ao cambio de era. En todo caso, semella 
que en mans dunha familia que ostentaría a produción ou o control sobre unha forza 
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de traballo allea a vínculos familiares. Nun contexto de economía colaborativa, que 
non impide a asignación de roles segundo o xénero e idade, a realización de tarefas 
agrarias podería transcender unha maior flexibilidade do que os textos grecolatinos 
sinalan. 

Volvendo sobre a familia, unha das institucións que reflicten a sociabilidade entre as 
familias é o matrimonio. Segundo Estrabón “os homes dan a dote ás mulleres” e as 
irmás “dan esposa aos seus irmáns”, mentres que Catón sinala que os “homes non 
dotan ás fillas” (Llinares García 1997). Segundo as fontes o lóxico sería pensar que as 
mulleres de dous grupos familiares acordan celebrar matrimonios mediante o 
intercambio de homes e de bens dentro dunha realidade que pode ser moito máis 
complexa (Llinares García 1997), sendo posible que os irmáns dotasen ás irmás e  que 
estas lle procurasen unha esposa (Llinares García 1997). As fontes epigráficas romanas 
son maioritariamente patrilineais, aínda que tamén existe un alto número de mulleres 
dedicantes respecto doutras zonas do Imperio (Llinares García 1997). Neste contexto 
non se pode aseverar un sistema de filiación matrilineal clara, si algún tipo de filiación 
por vía materna e un status económico que para un autor grecolatino fose estraño, 
pero non un status político preeminente, pois os representantes  das gentilitates nos 
pactos son homes e só nun caso podería interpretarse que unha muller actúa coma 
representante dunha comunidade nunha inscrición procedente de Cacabelos –O 
Bierzo– (Llinares García 1997). 
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14 Conclusións 

O castro é unha das expresións sociais máis senlleiras dende o Bronce Final ata Época 
Romana. Este tipo de asentamento artellou o constante bulir de accións e pegadas 
que deixaron as comunidades que o habitaron durante máis de 1.000 anos, de 
maneira singular ou coetánea a outros modelos de poboamento. O grande abano 
cronolóxico agocha unha grande diversidade de pobos e costumes locais como de 
tendencias globais que converxen nun mosaico de manifestacións culturais que 
definen arqueoloxicamente o noroeste Ibérico.  

As sementes e froitos constituíron un dos aportes alimenticios máis importantes á dieta 
humana destas sociedades. A carpoloxía, como disciplina botánica, posibilita 
investigar como as sociedades empregan os produtos vexetais para a súa subsistencia 
e o seu rol na economía. Tivo un desenvolvemento importante no noroeste sobre todo 
a partir da década dos 80 do século XX ata hoxe en día, consolidando as primeiras 
teorías sobre os cultivos e agricultura. Sobre este precedente, o estudo comparado das 
análises publicadas de 15 novos xacementos posibilita unha síntese actualizada do 
conxunto dos cultivos, sementes e froitos empregados e xestionadas no marco deste 
traballo.  

Esta tese de doutoramento procurou unha integración dos datos carpolóxicos e unha 
reformulación das interpretacións da actividade agraria e da recolleita de froitos: 
baseándose en dous aspectos: 1) a identificación de fortalezas e debilidades na 
interpretación dos datos arqueobotánicos empregando para iso a análise estatística 
baixo uns criterios estandarizados; e 2) definición de pautas evolutivas e de trazas 
sociais sobre os taxons vexetais máis representativos, procurando inserir estas dentro 
do contexto que supón tecer un discurso arqueolóxico representativo para o conxunto 
do noroeste Ibérico.  

A procedemento estatístico fíxose sobre a base de conxuntos comparables. Esta 
premisa implicou un proceso de uniformización e filtro dos datos publicados, das 
metodoloxías empregadas, dos criterios adoptados, as características dos conxuntos –
tamaño, tipo de preservación, entre outros–, da clasificación dos asentamentos por 
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tipo e cronoloxía, e dos contextos para observar a distribución dos resultados 
carpolóxicos. Ao mesmo tempo, para evitar disimetrías provocadas polo tratamento 
estatístico partiuse dunha rarefacción das mostras para así analizar conxuntos do 
mesmo tamaño. Os resultados da análise estatística indican que a estratexia de 
mostraxe, o tratamento das mostras, o proceso de identificación carpolóxica, e axentes 
que non dependen das decisións humanas –preservación, procesos posdeposicionais– 
condicionan a representatividade dos conxuntos arqueobotánicos sobre as accións 
pretéritas.  

A análise estatística distinguiu disimetrías producidas polas metodoloxías e polo tipo 
de preservación. As estratexias de mostraxe e o procesado das mostras condicionaron 
fortemente a diversidade taxonómica. A mostraxe manual proporcionou acotío 
conxuntos de menor riqueza que as restantes estratexias, sobrerrepresentando taxons 
máis visibles durante o proceso de escavación ou máis valorados en función do criterio 
arqueolóxico da intervención. Os resultados obtidos pola mostraxe sistemática 
ofreceron unha maior variabilidade taxonómica e ubicuidade de especies, que tamén 
son acadados pola mostraxe dirixida a conxuntos de almacenaxe. 

O tamaño dos conxuntos ten incidencia na interpretación dos datos. As mostras de 
tamaño reducido –inferiores a 100 restos– suscitaron nesgos na diversidade 
taxonómica. As superiores a 100 restos adoitan presentar unha riqueza 
significativamente maior, derivada da recolla de mostraxes dirixidas sobre conxuntos 
localizados. Os xacementos cunha mostraxe máis intensa e disparidade de contextos 
forneceron unha maior diversidade de taxons. 

Obsérvase unha distribución diferencial dos taxons en función do tipo de 
preservación. A carbonización é o tipo de preservación predominante nos restos 
estudados. Por tipo de especies e características das sementes e froitos a conservación 
dos cereais vincúlanse a conxuntos carbonizados. Os froitos con endocarpos leñosos 
rexístranse fundamentalmente en conxuntos embebidos e, en algúns casos, significan 
taxons novidosos no rexistro arqueobotánico –Cucumis melo, Castanea sativa, Juglans regia, 
Prunus persica, Prunus domestica, Cupressus sempervirens, entre outros. A escaseza de restos 
desecados impide unha valoración axeitada dos carporrestos con este tipo de 
preservación. 

Os resultados de conxunto permitiron trazar a evolución das especies utilizadas ao 
longo do tempo e en función do tipo de asentamento. As comunidades aproveitaron 
os recursos do medio dispoñible e adaptárono ás súas necesidades, provocando 
alteracións profundas na paisaxe para o cultivo de variedades domésticas, algunhas 
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delas cunha tradición consolidada en etapas precedentes, e introducindo novas 
especies que arraigaron principalmente en contextos sociais híbridos.  

Durante o Bronce Final rexístranse a maioría das especies que sintetizan a agricultura 
do I milenio a.n.e. Existe unha polaridade entre as especies colleitadas como as 
landras –Quercus spp, que son as máis ubicuas nas mostras, e os cultivos, representados 
polos cereais —Triticum dicoccum, Triticum aestivum/durum, Hordeum vulgare, Panicum 
miliaceum, Setaria italica– e as legumes –Vicia faba e Pisum sativum. Malia que os valores 
de Quercus spp están incrementados debido polo protocolo de recollida puntual, o 
descenso posterior da especie durante a Idade do Ferro e práctica desaparición dos 
conxuntos en Época Romana indica que xogaba un rol destacado na alimentación da 
Idade do Bronce que foi decrecendo co transitar do tempo.  

Os asentamentos abertos, característicos do poboamento desta fase, concentran 
estatisticamente os conxuntos de legumes –Vicia faba e Pisum sativum. Esta circunstancia 
podería estar relacionada co seu emprazamento e a dedicación das terras aptas para 
o cultivo intensivo máis próximas á produción destas especies. Os sitios de São Julião 
e Santinha cuxas características responden a unha fase inicial dos castros, emprázanse 
en zonas elevadas sen áreas potencialmente agrícolas no seu entorno inmediato. Parte 
da súa produción ou recursos alimenticios poderían solucionarse cunha agricultura 
de legumes e a colleita de landras, onde dispoñibilidade de campos de cereal levaría 
a un maior esforzo de traballo. 

Os enclosures concentran estatisticamente algúns cereais, fundamentalmente Triticum 
aestivum/durum e Triticum dicoccum. Outras especies determinadas dentro das fosas 
nestes recintos son Panicum miliaceum –A Fontela (Anexo)–e Setaria italica –Ventosiños 
(Anexo)–, e no interior de recipientes, onde tamén aparecen landras –o xacemento da 
Idade do Ferro de Frijão (Tereso e Silva 2014). A definición funcional dos seus 
contextos está aínda pouco caracterizada, pero semella estarmos ante ofrendas ou 
especies que forman parte de banquetes ou rituais de comensalidade dentro de 
espazos de agregación social. Nestas ritualidades os cereais puideron ter unha 
consideración importante. Non obstante, debe valorarse a baixa representación deste 
tipo de contextos e a necesidade de novos estudos que confirmen estas hipóteses.  

A Primeira Idade do Ferro constitúe unha etapa de continuidade no referente ás 
especies identificadas. Consolídanse taxons infrecuentes nos recontos de fases previas 
–p.ex.: Panicum miliaceum e Setaria italica. Posiblemente a finais deste período a espelta 
–Triticum spelta– estea espallada por todo o noroeste. Os conxuntos de almacenaxe 
conteñen a miúdo unha mestura de especies en lugar de un único taxon, se ben en 
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certos exemplos evidénciase unha ou dúas especies principais. Estas estruturas 
poderían conter unha ou varias especies consumidas ou sementadas en conxunto –
por exemplo, trigo con cebada, millo miúdo con paínzo–, non obstante os conxuntos 
de especies recuperados adoitan presentar épocas de sementado diferentes e 
procesados diversos. Isto é unha constante en varios xacementos, e en mostras 
estatisticamente significativas: Castrovite, Punta do Muíño do Vento, Castelinho, As 
Laias, entre outros. A mestura de taxons pode motivarse por varios factores. Un, 
derivado das características deposicionais e das alteracións posdesposicionais dos 
conxuntos. Outro, da almacenaxe por separado das sementes de varias especies en 
contedores orgánicos –sacos, cestos, caixas, arcas– dentro da mesma estrutura. O 
incendio e degradación posterior puido favorecer a fusión dos restos almacenados 
dentro dun mesmo depósito. Finalmente, en conxuntos dispersos podería derivarse de 
contextos secundarios formados pola alteración de restos in situ ou polo seu transporte. 

A Segunda Idade do Ferro supón unha continuidade de especies, a consolidación 
tendencias que se viñan apuntando con anterioridade e o anuncio de comportamentos 
que se observarán con máis nitidez en fases posteriores. A intensidade dos contactos 
co Mediterráneo durante o Ferro II, sobre todo na área das Rías Baixas, ten sido un 
elemento para a introdución de hipóteses sobre a chegada de obxectos e a creación 
espazos que poderían ser a materialización de novas formas de sociabilidade, 
ritualidade (González Ruibal 2006) e formas de consumo (González Ruibal 2006; 
Amado Rodríguez et al. 2015; Rey Castiñeira 2014).   

Malia este contexto de encontro co sur peninsular non se observan de maneira nidia 
contextos híbridos onde se vexa unha clara introdución de prácticas agrícolas  da área 
Mediterránea, non só a nivel rexional tampouco son apreciables localmente na costa 
atlántica das Rías Baixas, a área cuxa materialidade amosa unha maior intensidade 
de contactos. Un dos aspectos onde a interculturaridade podería ter agromado é na 
adopción de cultivos, pero considerando os datos carpolóxicos actuais, semella non 
ter sido así, ou cando menos non supuxo cambios perceptibles. En castros coma 
Toralla e Punta do Muíño do Vento, posibles “zonas francas” (García Fernández et 
al. 2018), afloran contextos híbridos como os templos betílicos. Estes centros, clave 
para comprender contactos atlántico-mediterráneos, non incorporan novas especies 
nin, ata o momento, aportaron elementos que signifiquen cambios na produción 
agrícola. Os contactos puideron basearse sobre uns produtos específicos, como por 
exemplo os recursos mineiros e outras materias primas, quizais controlados por unhas 
elites, o que podería significar non transcender ás estratexias de subsistencia, cando 
menos no momento máis cedo dos contactos. Os materiais cerámicos que chegan 
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parecen concentrar a atención no consumo de alimentos de alta calidade e, quizais, 
exclusivos, como son os viños mediterráneos, o aceite ou as salgaduras de atún 
gaditanas (García Fernández et al. 2018). Non se determinan cultivos como a vide, a 
oliveira, a figueira, cun pleno desenvolvemento no arco mediterráneo peninsular 
previo á chegada de Roma. O consumo de viño, defendido dende as fontes escritas 
de autores latinos ou, incluso, como produto de consumo a tenor dos lugares de 
produción de ánforas, non ten por agora un reflexo nos cultivos durante a Idade do 
Ferro. Os froitos de Vitis, recollidos nas mostras da área máis meridional, medran no 
medio natural, polo que futuras investigacións deberan asentar a existencia de 
variedades domésticas antes do século I a.n.e. 

De maneira parella a outros procesos de concentración de poder, ademais dos 
elementos definitorios deste proceso na literatura –fundación de novos castros, 
xurdimento dos oppida, acumulación de bens de prestixio e determinados produtos 
(González Ruibal 2006; González-Ruibal 2012)–, durante a Segunda Idade do Ferro 
sucede un incremento da produción de cereais. A acumulación da produción agraria 
sería posiblemente un sostén vital ao abranguer ao conxunto da poboación. En 
comparación con outras áreas peninsulares, as grandes áreas de almacenamento ou 
campos de silos están ausentes no rexistro. Isto fai que debamos ollar a este proceso 
de concentración da produción agraria desde modelos sociais diferentes. A 
interpretación sobre a propiedade e a distribución das estruturas de almacenaxe é un 
foco de interese nos últimos tempos con dúas perspectivas, non necesariamente 
excluíntes. Unha avoga pola existencia de centros de redistribución de recursos, 
conformándose centros produtivos destinados á produción de cereais (González 
Ruibal 2006; Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009). Nalgúns castros, a separación dos 
espazos de almacenaxe e habitacionais –As Laias– podería significar un acceso 
diferencial conformado dentro das dinámicas das comunidades do ferro (González 
Ruibal 2006; Parcero Oubiña e Ayán Vila 2009) como influenciadas pola presenza 
romana (Pereira et al. 2015). Outra hipótese é a xustificación das estruturas como 
parte da produción das unidades familiares (Teira Brión et al. 2016), tanto as 
construcións exentas como a mestura de cultivos no seu interior posiblemente 
almacenados en compartimentos separados. As concentracións de estruturas de 
almacenaxe son compatibles con espazos e decisións comunitarias. Os estudos 
isotópicos levados a cabo sobre cereais de Triticum cf. spelta e Hordeum vulgare, e as 
conclusións sobre Castrovite apuntarían a unha xestión doméstica destes conxuntos 
(Rey Castiñeira et al. 2011; Mora-González et al. 2019). Por outra banda, malia que 
a produción tivese unha base familiar, a colleita, entendida como un ben, fose obxecto 
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de intercambio e redistribución, e incluso é factible que certas decisións ou actividades 
se realizasen con común acordo ou xestionadas por un grupo con privilexios. 

Os novos modelos sociais e políticos organizados a raíz da conquista suporán un 
cambio de pautas na agricultura do noroeste. O dominio romano daría como 
resultado unha nova reestruturación do territorio a diversas escalas, e desencadearía 
procesos de resiliencia e de adaptación ás novas estratexias socioeconómicas. As 
intensidades e características da implantación do modelo de poboamento e 
reestruturación produtiva son diversas. Existen ritmos en función do tipo de 
poboamento e, posiblemente, disimetrías rexionais. Os castros e o poboamento rural 
de novo cuño resultan menos permeables á adopción de novos cultivos, cando menos 
nos séculos en torno ao cambio de era. Coexisten con aglomerados secundarios, 
centros cunha forte chegada de produtos comerciais, e hábitats familiares 
especializados na produción agropecuaria e artesanal. Na época altoimperial, as 
cidades e zonas portuarias dótanse de mecanismos administrativos capaces de 
subministrar cereal á poboación, organizando delegacións encargadas de abastecer á 
cidade e incluso coa actuación de axentes privados para o transporte e 
aprovisionamento (Salido Domínguez 2013a). Isto significaría un control da 
distribución dos excedentes de produción para abastecer a segmentos da poboación, 
cuxo exemplo pode observarse nos horrea identificados nos campamentos militares.   

Entre as especies cultivadas mantéñense os cultivos coñecidos durante o I milenio, e 
constátase o centeo –Secale cereale– en contextos de arredor do I a.n.e. (Seabra et al. 
2018a, 2018b). Esta fase inicial da conquista ata a época altoimpeiral podería 
significar a introdución de especies coñecidas noutras áreas ibéricas, pero os datos 
carpolóxicos dispoñibles nas análises son aínda pouco expresivos en grande parte do 
territorio, agás no caso de Vitis vinifera. Os rexistros arqueobotánicos denotan a 
ausencia de consumo da videira na área setentrional, se ben na área meridional 
evidéncianse no interior de xacementos os datos dispoñibles aínda no son concluíntes 
para establecer se V. vinifera subsp vinifera se estableceu durante o I milenio a.n.e. As 
referencias de Vitis en contextos dos séculos II-I a.n.e. son suficientemente ubicuas 
para expoñer un posible cultivo.  

Durante a Época Romana I-V d.n.e. obsérvanse cambios a varias escalas. Por unha 
banda o poboamento expresa unha dualidade entre áreas urbanas/poboamento rural 
–incluídos os castros. A poboación aséntase tanto en aglomerados de características 
urbanas como en asentamentos rurais abertos, coexistindo con algúns castros, cuxo 
proceso de abandono xeneralizado se establece a finais do I d.n.e. Por outra banda, 
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as análises polínicas sinalan cambios na vexetación (López-Merino et al. 2010; Silva-
Sánchez et al. 2014), cun incremento da deforestación, e as análises carpolóxicas 
indican a chegada de novas especies de cultivo ao noroeste –Cucumis melo, Prunus 
domestica, Prunus persica, Physalis alkekengi. Morus nigra. Introdúcense plantas que poden 
comprenderse como ornamentais –as gálbulas de Cupressus sempervirens atopadas Aquae 
Flaviae (Vaz et al. 2016a)–, ou como elementos decorativos dotados dunha certa 
simboloxía –as piñas de Pinus pinaster (Vaz et al. 2016a) e Pinus pinea (Teira Brión 
2010b; Vaz et al. 2016a). Especies como Prunus avium están presentes en tumbas de 
incineración en Reza Vella (Anexo), podendo explicarse coma ofrendas funerarias. 
Lonxe de interpretar esta transformación como un proceso unidimensional, a 
intensidade e expansión de novas especies debeu ser diversa, afectando en maior 
grado a zonas de maior actividade comercial e a centros de redistribución coma as 
cidades respecto do rural, onde, a raíz das análises actuais, manteríase o peso de 
cultivos xa coñecidos –cereais e legumes–, pero non sen modificar o modo e a forma 
da súa produción e a xestión do fundus e saltus (Teira Brión 2010b). 

Outras especies, malia formar parte da vexetación natural do noroeste, rexístranse 
nos xacementos con asiduidade, particularmente nos aglomerados secundarios. Esta 
presenza sería motivada por prácticas de silvicultura, testemuñada tamén pola 
aparición de ferramentas coma os podóns. O castiñeiro –Castanea sativa–, nogueira –
Juglans regia–, cerdeira –Prunus avium– serían especies valoradas polos seus froitos, 
recuperados en escavacións de entidades poboación de certa importancia 
administrativa –O Areal, Reza Vella, Aquae Flaviae. As análises polínicas indican 
tamén un incremento do castiñeiro e nogueira debidas a causas humanas. As 
diverxencias na deforestación en varias áreas do noroeste implicaría diverxencias na 
explotación do monte, e a partir  do 2000 BP sinalaría o seu cultivo (López-Merino et 
al. 2009). A vide –Vitis vinifera– consolida a súa presenza nos xacementos, e 
determínase o seu cultivo en diversas áreas, referendado por unha maior ubicuidade 
de restos carpolóxicos e evidencias arqueolóxicas. A plástica deste momento sinala a 
introdución de xestualidades e rituais en torno ao consumo do viño. As evidencias, 
tanto na importación da vaixela de mesa, de ánforas vinarias e de representacións 
relacionadas coas divindades, podería indicar unha adopción, quizais anterior, quizais 
máis intensa, en contextos de fundación romana, como cidades ou campamentos 
militares. 

As especies características de Época Romana teñen o hándicap de conservárense, na 
súa maioría, embebidas en auga, podendo significar un nesgo no rexistro causado tipo 
de conservación. Así e todo, os conxuntos peninsulares indican firmemente esta 
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chegada de especies na Antigüidade (Peña-Chocarro et al. 2019), ou cando menos do 
manexo de especies que, existentes no medio natural, experimental un forte pulo tanto 
preservadas embebidas en auga como carbonizadas. Estes cambios deben 
comprenderse dentro da escala da socioloxía da produción e derivados de prácticas 
involucradas en procesos de selección natural ou domesticación, máis que da 
adaptación de novos cultivos por causas climáticas. Este conxunto de incorporacións, 
novos contextos e prácticas, poden comprenderse dentro do concepto “paquete de 
cultivos” –crop packaging– (cf. Fuller 2009), que se refire a como a expansión de 
determinados cultivos leva aparellada a adopción dun sistema agrícola –técnicas, 
procesado e prácticas de cultivo, especies domesticadas e especies asociadas–, ben sexa 
pola migración de persoas ou por difusión cultural. Este “paquete” sería a asimilación 
das especies mediterráneas unido ás formas de consumo e a explotación agrícola, 
cuxas evidencias son máis conspicuas en contextos urbanos, polo que o poboamento 
rural debeu ser máis impermeable a estes cambios. Esta diverxencia, podería estar 
non relacionada coa produción, senón con condutas diferentes no consumo de 
alimentos que acadasen un maior valor social ou de mercado. O rol desempeñado 
por estes núcleos e a rede viaria romana no espallamento de especies exóticas e 
produtos de luxo constátase noutros exemplos europeos (Orengo e Livarda 2016).  

Respecto dos cereais obsérvase un descenso da súa ubicuidade das mostras. Non 
obstante, a base económica agrícola tanto durante a Idade do Ferro como dos 
establecementos agrarios familiares de Época Romana posiblemente tivese nos cereais 
a súa maior produción e a base da súa capacidade de creación de excedentes agrarios. 
Isto non é óbice para que, tanto determinados asentamentos como algúns 
establecementos familiares, puidesen ter outras dedicacións produtivas, incluso 
preferentes ao cultivo cerealeiro. Por exemplo, a produción de viño de Rumansil (Sá 
Coixão e Silvino 2006) e Rúa Ferreiría (Anexo). 

A ausencia de sementes de Brassica nas análises de todo o período de estudo confirma 
a problemática da identificación nas publicacións da década dos 90 (cf Ramil Rego 
1993; Dopazo Martínez 1996; Dopazo Martínez et al. 1996), sendo preciso unha 
revisión da valoración outorgada a esta especie. Isto non implica que as Brassica non 
fosen plantas consumidas, xa que, polo corrente, son especies pouco presentes nas 
análises carpolóxicas (cf Peña-Chocarro et al. 2019). Haberá que agardar a novos 
estudos para confirmar a súa presenza ou determinar o seu papel na alimentación. 

Para rematar, as conclusións deste traballo non deben considerarse como unha 
exposición pechada de resultados. O incesante incremento de información 
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arqueobotánica dos últimos anos, e en concreto carpolóxica, está a reformular día a 
día a percepción xeral sobre as prácticas agrarias e a descubrir unha grande variedade 
de contextos que afectan a múltiples escalas de análise. Estes datos xeran novas 
hipóteses que alteran as ideas que nos temos formado. Como tal, as vindeiras 
aportacións precisarán de integrar e complementar as visións previas. Neste sentido, 
a realización de protocolos axeitados na mostraxe debe considerarse unha prioridade 
a aplicar nas intervencións, pois ao contrario do que sucede coa preservación dos 
restos nos sitios, esta é unha elección consciente do arqueólogo ou do especialista, para 
acadar resultados o máis representativos posibles co obxecto de estudo. Este debera 
ser un camiño a seguir no incremento e calidade da información obtida en campo 
para unha mellor caracterización dos contextos e resultados. A pesar do 
desenvolvemento da arqueobotánica nos últimos tempos, o reflexo que esta ten na 
construción do discurso arqueolóxico continúa a ser reducido. É importante corrixir 
as propostas que caen en concepcións do pasado sobre analoxías presentistas, e 
procurar unha maior relación con outras liñas de investigación e análises aínda con 
pouco percorrido no noroeste –isótopos, residuos, ADN, entre outras. As hipóteses 
asentadas na combinación de múltiples liñas de evidencias son moito máis rexas que 
as establecidas dende unha soa (Bogaard 2015). Neste senso, alén dos enfoques 
singulares as olladas múltiples deberan abrirse camiño na definición e caracterización 
futuras da agricultura.  
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