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EDITORIAL
No terceiro número desta nosa revista queremos seguir Abrindo paso ás nosas voces, ás nosas

inquedanzas, aos nosos obxectivos que, malia os malos tempos que corren para a lingua, seguen sendo os
mesmos que na primeira edición: servir de voz do noso centro, difundir as nosas actividades, contribuír a
normalizar o noso idioma, lingua propia de Galicia, sentirnos orgullosos de nós mesmos/as e dos nosos
proxectos ...

Entre estes proxectos sentímonos especialmente orgullosos e orgullosas de cumprir con éxito o
proxecto europeo no que nos embarcamos hai agora dous anos. Efectivamente, este curso finaliza Contributions
to the European Heritage e temos rematada unha páxina web que convidamos a visitar a todos e todas
(www.european-heritage.org) na que o galego aparece en pé de igualdade, como non podía ser doutro
xeito, co inglés, o grego, o alemán e o holandés.

Na revista que chega agora ás vosas mans podedes atopar unha importante representación de
traballos deste proxecto e mais un resumo das dúas reunións levadas a cabo este ano. Na primeira, na que
exercemos como anfitrións, tivemos a oportunidade de darlles a coñecer aspectos da nosa cultura aos
nosos colegas e amigos de Grecia, Holanda e Alemaña. Na segunda foron estes últimos os que nos amosaron
o seu país e parte do seu rico patrimonio cultural e natural. As actividades que o Equipo de Dinamización da
Lingua Galega organizou este curso están directamente relacionadas co proxecto europeo; por iso podedes
atopar referencias ás visitas realizadas a Aquis Querquennis, ao Museo Provincial de Lugo, á Casa do
Mitreo, etc.

Agradecemos especialmente ás persoas que non pertencen á nosa comunidade educativa a súa
valiosa contribución ao noso traballo e neste punto queremos mencionar especialmente a Xoán Manuel
Sobrado, Felipe Arias Vilas, Antonio Colmenero e María Xesús Nogueira. Por primeira vez intercambiamos
con outro centro un artigo da nosa revista, concretamente co I.E.S Nosa Señora dos Ollos Grandes. É sen
dúbida unha maneira de darnos a coñecer e tamén de coñecérmolos mellor a eles e elas.

Hai dous nomes propios que debemos destacar este ano. Ambos comparten o orgullo de seren
galegos e exerceren como tales e a súa vinculación con actividades empresariais. Trátase de Valentín Paz
Andrade (autor homenaxeado pola Academia Galega co Día das Letras Galegas) e Isaac Díaz Pardo (a quen
infelizmente perdemos durante este curso escolar). Os traballos que sobre eles podedes ler neste número
queren ser a nosa pequena homenaxe a estas dúas importantísimas personalidades da nosa cultura.

Como idea final queremos deixar plasmado o noso profundo agradecemento a todas aquelas persoas
(alumnado, profesorado, persoal non docente) que, coa súa colaboración, fixeron posible que este terceiro
número vise a luz.
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LETRAS GALEGAS 2012:
Valentín Paz Andrade
"Valentín Paz-Andrade é o exemplo do comportamento dun intelectual
non especialista. Era como un sabio renacentista con conocementos
universais, que ficaba ben seguro de que os valores da cultura se lle dan
as costas ás preocupacións, ás inquedanzas, á sorte dos homes do seu
tempo, en xeral, non acadan trascendencia".
Isaac Díaz Pardo

No mes de maio de 2011 o Plenario da Real
Academia Galega decidiu homenaxear en 2012 a
figura de Valentín Paz Andrade. A súa vida
permítenos repasar a historia de Galicia durante o
século XX dado que coñeceu as Irmandades da Fala,
a fundación do Partido Galeguista, os tempos escuros
da ditadura e o renacemento da esperanza coa
chegada da democracia. Valentín foi político,
empresario, home de leis, escritor e amigo
dalgunhas das personalidades máis destacadas da
cultura galega do século XX.

O home, o político, o empresario.
O autor naceu en 1898 en Lérez (Pontevedra)

e morreu en Vigo en 1987. Estudou a carreira de
Dereito en Santiago e participou activamente na vida
universitaria. Xa nesta etapa iniciou a súa
aproximación ao galeguismo, influído polas
Irmandades da fala. Desde moi novo deu mostras
do seu interese polo xornalismo colaborando en
revistas como Grial. Nos seus artigos ocúpase de
temas de lingua e literatura, dedicándolle unha
especial atención á figura de Castelao, ao que
coñece nesa época. Precisamente é autor dun
volume sobre a figura, titulado Castelao, na luz e
na sombra, publicado por Edicións do Castro en
1982.

A partir de 1921 exerce de avogado en Vigo.
Entre 1922 e 1926 dirixe nesa cidade o xornal
Galicia, unha publicación de ideoloxía liberal e
democrática na que colaboraban destacadas
personalidades da vida e a cultura galegas, entre
elas Castelao. A dirección deste xornal tróuxolle
algúns problemas coa xustiza por mor da censura,
que o fixeron pasar pola cadea.

Participou na fundación do Partido Galeguista
e no 1931 presentouse xunto con Castelao e
Cabanillas ás cortes constituíntes, pero non resultou

elixido. En 1936 colaborou na campaña polo Estatuto
de Autonomía de Galicia. Nesta época asesoraba
como avogado as asociacións de armadores
pesqueiros.

Sufriu dous atentados: o primeiro en Vigo e o
segundo en Verín, a onde fora desterrado logo do
alzamento franquista. Trasládano despois á Serra
de Queixa e Pobra de Trives, onde coñeceu a Pilar,
coa que casou en 1939. Anos máis tarde regresou a
Vigo. Mantivo contactos cos republicanos exiliados a
tamén cos emigrantes e exiliados galegos en
Arxentina.

Foi un especialista no mundo da pesca e neste
ámbito colaborou coa FAO. En 1976 e 1977, despois
da morte do ditador, representou a Galicia na
«Comisión dos dez», que negociou a transición co
goberno español presidido por Adolfo Suárez, e nas
eleccións democráticas que teñen lugar ese último
ano foi elixido senador por Pontevedra dentro das
listas da Candidatura Democrática Galega. En 1978
pronunciou o seu discurso de ingreso na Real

Retrato de Valentín Paz Andrade, na biblioteca da súa casa
Pousa Nova do Mar en Samil, Vigo, 1985.
(www.valentinpazandrade.es)
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Academia Galega, da que era membro desde
1964.

Desde novo demostrou unha viva
preocupación polos temas pesqueiros e en xeral
pola problemática socioeconómica de Galicia.
Impulsor de Pescanova, empresa da que foi
vicepresidente, e técnico da FAO, foi o primeiro
especialista español proposto por esta
organización das Nacións Unidas para misións
internacionais en Hispanoamérica. Tamén, dentro
deste ámbito, é autor do primeiro tratado sobre
Principios de economía pesquera, editado pola
FAO.

Díaz Pardo dixo del: �era un dos valiosos
economistas do noso país, que loitaron e loitan
contra a ignorancia xeneralizada, ben situada.
Valentín soupo informar e impulsar a creación de
empresas, algunha das cuais seguen a ser un
exempro económico na formación de recursos. A
orientación da súa vida e da súa obra eran o ter a
Galiza como tarefa, que é o título dun dos seus
libros fundamentais".

Destaca tamén a súa faceta de
conferenciante e participante en numerosos
congresos internacionais da ONU sobre agricultura
e alimentación.

O autor literario
Como poeta pertence á Xeración de 1925.

Iniciouse na literatura coa publicación da novela
Soldado da morte (1921). A primeira obra poética é
Pranto matricial, no que evoca a morte de Castelao.
Continuará esa liña en Sementeira do vento (1968),
libro no que canta á
paisaxe, ás xentes, ó
exilio e ós poetas
galegos. Cen chaves de
sombra (1979) e
Cartafol de homenaxe a
Ramón Otero Pedrayo
(1986) son as dúas
últimas obras poéticas.
Ademais das múltiples
contribucións a libros e
publicacións periódicas,
é autor tamén dos
ensaios Galicia como
tarea (1959), La
anunciación de Valle-
Inclán (1976), La
marginación de Galicia
(1970), A galeguidade
na obra de Guimarães

Con Isaac Díaz Pardo na Coruña, 1977
(www.valentinpazandrade.es)

Rosa (1978) e Castelao na luz e na sombra (1982),
unha das máis completas biografías do autor de
Rianxo.

Para saber máis:
http://www.coordinadoraendl.org
http://www.realacademiagalega.org

Parte superior da portada do nº 1 do diarioGalicia (1922-1926), dirixido por Valentín
Paz Andrade. (www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es)

Equipo de redacción deAbrindo paso
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ISAAC DÍAZ PARDO
O 5 de xaneiro deste ano erguémonos coa triste nova do pasamento de
Isaac Díaz Pardo á idade de 91 anos.
A súa foi unha vida longa e moi frutífera. O seu amigo, o escritor Xosé
Neira Vilas, di del que non tivo nin media hora de vacacións.

Isaac Díaz Pardo nacera en Compostela en
1920, fillo do escenógrafo Camilo Díaz Baliño, que
tiña instalado no baixo da casa familiar na Rúa das
Hortas o taller de litografía no que se imprimían os
carteis que a coñecida empresa Fraga, por aquela
época no seu apoxeo, utilizaba en toda Galicia.

Camilo e a súa muller pertencían ás
Irmandades da Fala e Isaac neno criouse así nunha
casa que era, ademais, estudio, biblioteca, museo e
lugar de reunión dos homes do galeguismo, dos
intelectuais, políticos e artistas do momento, entre
eles, Castelao, Vicente Risco, Otero Pedrayo, Asorey,
Blanco Amor ... e outros máis novos como Arturo
Cuadrado ou Luis Seoane.

Isaac era un rapaz moi receptivo que
acompañou sempre ao seu pai nos traballos de
escenografía, caligrafía, ilustración e pintura.

Con quince anos realizou carteis para a
campaña a favor do Estatuto de Autonomía de Galicia
e comprometeuse politicamente, militando nas
Xuventudes Socialistas Unificadas.

En canto aos estudos, o seu desexo era
facerse arquitecto porque lle atraía o engado que
de creación construtiva tiña a arquitectura. Nesta
época o pai xa traballaba no concello de Santiago
como delineante municipal, aínda que exerceu
realmente como director artístico. Estaba moi
ilusionado coa intención de Isaac, mais todo se
truncou o día 14 de agosto de 1936, data na que foi
asasinado. Isaac trasladouse coa súa nai e a súa
única irmá, Mercedes, á Coruña e empezou a
traballar nun taller de pintura industrial. Non puido
estudar arquitectura por motivos económicos, pero
no 1939, xa falecida a nai, Isaac foi a Madrid para
estudar Belas Artes.Rematou a carreira en dous
cursos, licenciándose na especialidade de Debuxo e
Pintura con excelentes cualificacións.

Disfrutou unha bolsa coa que participou na
Escola de La Palma, na primeira experiencia en
España de deseño industrial ideada co obxectivo de
xuntar a artistas, técnicos e operarios, e abrirlles
novas perspectivas profesionais.

Foi seleccionado para asistir a un congreso

en Italia e aproveitou para visitar os grandes museos,
o que influíu enormemente na súa posterior
traxectoria pictórica. Á volta, en Barcelona, deu
clases na Escola Superior San Jordi de Belas Artes
durante o curso 1942-43, e ata o 1948 dedicouse
case integramente á pintura, realizando numerosas
exposicións, tamén noutros países, con grande éxito
de público, de crítica e de vendas.

En 1946 espuxo por primeira vez obras de
gran formato e moita forza tráxica coas que inicia a
súa etapa de preocupación social que se reforza nas
obras que expón nos anos 47 e 48. Está no momento
culminante da súa andadura artística, mais decide
abandonar a pintura, e aínda que participaría en
varias exposicións posteriormente, o que fixo a partir
dese momento dentro da creación plástica foron
debuxos, ilustracións ou carteis de cego.

A decisión de Isaac Díaz Pardo de abandonar
a pintura no momento en que estaba sendo
recoñecido como valor consagrado da plástica galega
ten que ver coa súa viaxe a Londres no 1946, como
bolseiro da Deputación da Coruña. Alí contactou cos
exiliados políticos españois e sentiu como un baldón
o éxito que el gozaba na España da época mentras
outros tiñan prohibido exercer.

Tamén influíu a súa conciencia da arte, como
expresa claramente no seu escrito Meu cabalete:
�Pro miña ruindade magoábate porque os homes
podentes das vilas me chamaban para pintar súas
facianas nos lenzos (...) Mais a miña i-alma adoecía
na miña propia ruindade porque outra vida quería
na miña terra, que era a que me correspondía (...) e
canseime dos ricos cos seus traxes e as súas alaxas,
do canto de rá das súas gabelas e da súa ben
gobernada xordeira; e chegueime a cansar até do
xenio requintado dos homes se non resolvía o meu
problema. Pensei que sobexa pintar para pintar
aquelo e cambiei de profesión para leixarte ceibe...�.

Isaac abandona Madrid e a pintura, regresa a
Galicia e instálase no Castro de Samoedo, preto de
Sada, onde casara no 1945 con Carmen Montero,
coa que tivo tres fillos. Mimina, como era coñecida
familiarmente Carmen, era unha prometedora
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acuarelista formada no estudio
coruñés de María Dolores Díaz
Baliño e na Escola de San
Fernando de Madrid, e creadora
de moitos dos motivos
decorativos das pezas do Castro
nos anos cincuenta e sesenta.

Coa experiencia
acumulada no taller de seu pai,
onde se facía arte para a
sociedade con carteis e
escenografías, e na Escola de
La Palma, e o interese que lle
producía o traballo de artistas
pioneiros na arte industrial
coma Henry van de Velde,
William Morris, John Ruskin ou
Walter Gropius e outros
membros da Bauhaus, así coma
a lectura do libro Cerámica de
Sargadelos de Felipe Bello
Piñeiro, Isaac montou nunhas
instalacións auxiliares do Pazo
de Castro un laboratorio para estudar os caolíns que
serviran de materia prima ao vello Sargadelos,
coñecer as súas virtudes e realizar unha cerámica
moderna e de calidade. Fanse os primeiros ensaios
e en 1949 constitúese a Fábrica de Cerámicas do
Castro con outros dous socios. Empezaron
comercializando pezas decorativas orixinais de Isaac
e pouco despois fabricáronse vaixelas, xogos de café,
etc. Trátase de que a arte apareza en produtos útiles
que poidan mellorar a vida de todos, de integrar a
arte e o deseño na cadea de produción industrial,
de achegarse ao concepto máis moderno de
igualitarismo e benestar social.

Paralelamente, debido ás esixencias derivadas
da organización do traballo, Isaac inventou e patentou
aparellos que melloraron a produción e fabricación
da porcelana que se utilizaba. Houbo que enfrontar
problemas como o interese que amosaban os
empresarios alemáns por facerse co control do caolín
de Burela e en consecuencia o perigo de que faltase
a materia prima no país cando a empresa estaba
consolidada.

O éxito da planta de cerámica do Castro de
Samoedo foi coñecido en América e Isaac recibiu a
proposta de construír unha fábrica na Argentina ata
onde viaxou en 1955, interesado, fundamentalmente,
por contactar con aqueles homes do exilio que
estaban a traballar lealmente con Galicia. Alí acepta
a proposta de montar a Fábrica de Porcelanas
Magdalena baixo o patrocinio da sociedade Celtia

S.A., da que formaban parte Cerámicas do Castro e
moitos dos exiliados. O proxecto de Magdalena foi
ampliándose, pero as expectativas de expansión
foron frustradas polo golpe militar de 1962. Díaz
Pardo estivo á fronte de Magdalena desde 1955 a
1968. Neste período viaxou vinte veces a Galicia para
cumprir cos compromisos contraídos a un e outro
lado do Atlántico. Magdalena seguiu funcionando
aínda moito tempo tras a súa marcha, ata que
pechou polos problemas da inflación arxentina.

A estadía arxentina valeulle a Isaac para
reencontrarse coa Galicia do exilio e especialmente
con Luís Seoane, artista polifacético, que coñecía de
cando este frecuentaba o taller do seu pai en
Santiago. Mantiveran o contacto por carta e Isaac
tiña escrito cousas para a revista Galicia Emigrante
que Seoane dirixía en Bos Aires.

Das reunións con Seoane e os demais
intelectuais galegos exiliados xurdiu a creación do
Laboratorio de Formas de Galicia, fundado en 1963.
En 1964 constituíuse a sociedade Sargadelos Lda.,
da que máis tarde formaría parte Cerámicas do
Castro S.L., que ademais de producir obxectos
industriais, contemplaba a recuperación da cerámica
de Sargadelos e outros proxectos dedicados á
recuperación da memoria histórica de Galicia.

O Laboratorio de Formas de Galicia creou no
mesmo ano da súa fundación, 1963, Ediciós do
Castro. Dende entón foron publicados uns dous mil
títulos nos que se apoia a investigación histórica de

Camilo Díaz Baliño cos seus fillos Isaac e Mercedes, na horta da casa da
Tumbona, na rúa das Hortas de Compostela en 1924 (Imaxe tomada do libro Isaac
Díaz Pardo. Creación e compromiso na Galicia do século XX, páx 358)
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Galicia.
En 1968 empezaron as probas experimentais

en Sargadelos e no mes de maio de 1970 inaugurouse
a planta circular, proxectada polo arquitecto Andrés
Fernández-Albalat, colaborador de Díaz Pardo e
Seoane.

A vella factoría de siderurxia está a 700 metros
e fora fundada a finais do século XVIII polo ilustrado
Antonio Raimundo Ibáñez, concibida como unha
asociación de recursos propios para poder satisfacer
necesidades auténticas.

Nesta nova etapa o Laboratorio de Formas
quería recuperar ese espírito ético da empresa,
afastada de calquera intención especulativa. En 1972
solicitou, e acadou, que o recinto antigo que se
utilizara ata 1875 fose declarado Conxunto Histórico
Artístico. Restaurouse e pasou a ser a sede do Real
Padroado de Sargadelos, encargado de protexer o
conxunto.

Desde o 1970 a fábrica de Sargadelos
produce servizos de mesa de porcelana de alta

temperatura decorada baixo cuberta e tamén un
material ornamental, na mesma porcelana, que
interpreta unha iconografía galega, con mitos e feitos
históricos. Os prototipos da cerámica de Sargadelos
nacen da conxunción da idea básica de Seoane de
querer enriquecer o mundo coa nosa diferenza e a
do compromiso social das formas, defendida por
Isaac.

Como fonte de inspiración, estúdase a arte e
a cultura galegos desde o Paleolítico ata hoxe, os
códices medievais, a arquitectura popular, as xoias
castrexas, pero tendo tamén en conta a cultura e os
movementos artísticos máis modernos. Os deseños
desta etapa inicial son de Isaac, do seu fillo Xosé, e
do equipo ao que se incorporou Xosé Vizoso. Moi
interesantes son unhas pezas figurativas de Luis
Seoane, as xerras-homenaxe a persoas da época
moderna e as xerras-testas de personaxes
medievais.

Paralelamente á Fábrica de Sargadelos
creouse o Seminario de Sargadelos con dous

Fotografado por Xurxo Lobato diante dun dos seus encerados (Imaxe tomada do libro Isaac Díaz Pardo.
Creación e compromiso na Galicia do século XX, páx. 478 : )
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departamentos, o de Tecnoloxía, que colabora en
temas de investigación coa Universidade de Santiago,
e o de Sistemas de Comunicación. O Seminario
organiza dende o principio encontros de verán
abertos a xentes de todos os países que en contacto
co persoal especializado coñecen os materiais e
medios técnicos de Sargadelos e participan nas
actividades culturais complementarias.

Mención especial merece tamén a
inauguración do Museo Galego de Arte
Contemporánea Carlos Maside, poucas datas máis
tarde que Sargadelos. Nel
recollíase a obra e a
documentación do
movemento renovador da
arte galega (Castelao,
Asorey, Maside, Maruja
Mallo, Julia Minguillón...); alí
recibíronse por primeira vez
exposicións de artistas de
renome internacional
(Picasso, Miró, Solana...) e
tivo tamén un importante
papel como centro de
información e actividades
culturais.

No 1977 asinouse no
Museo Carlos Maside a acta
de constitución do Instituto
Galego de Información (IGI),
que completaba as tres frontes ideadas por Seoane
e Díaz Pardo para a actuación do Laboratorio de
Formas: arte, industria e comunicación.

No 1979 faleceu Seoane e Díaz Pardo asumiu
en solitario a coordinación do Laboratorio de Formas
e a dirección das empresas do Grupo Sargadelos e
dedicouse con máis intensidade ao deseño industrial
creando estruturas arquitectónicas, mobiliario e
obxectos funcionais.

No ano 1984 Sargadelos inaugurou novas
instalacións, deixando a planta circular de 1970 como
centro experimental de deseño e construción de
modelos e para mostrar coleccións de museo.

Aínda consegue Isaac no 2001 a creación da
Fundación Sargadelos cos obxectivos, entre outros,
de divulgar o seu significado histórico e defender a
súa memoria.

A personalidade creadora de Díaz Pardo
levouno, igual que a Seoane, a destacar en moitas
facetas. A toda a actividade mencionada ata agora
habería que engadir o seu labor de debuxante,
ilustrador de libros, cartelista, colaborador asiduo
de xornais e revistas, escritor, poeta, autor teatral...

Como recoñecemento á súa traxectoria, Isaac Díaz
Pardo recibiu numerosos premios e distincións mais
nunca perdeu a humildade que o caracterizaba e
que salientan todos os que o coñeceron.

A mediados do 2006 Díaz Pardo recibiu un
forte golpe ao ser apartado polos novos
administradores da dirección do Grupo Sargadelos;
recriminoulles a súa falta de visión intelectual no
proxecto cultural e empresarial e tamén que desen
mostras de que a súa única preocupación eran os
cartos.

Ao final da súa vida
chegou a un acordo coa Xunta
de Galicia para que a Cidade
da Cultura custodie o seu
valioso legado bibliográfico,
documental, epistolar e
gráfico, composto por máis
de 16.000 volumes da súa
biblioteca persoal,
documentación no exilio e
milleiros de cartas con Luis
Seoane ou Rafael Dieste,
entre outros. Pódese afirmar,
parafraseando ao seu
colaborador Xosé Díaz, que
o proxecto común de Luis
Seoane e Isaac Díaz Pardo
supón a proposta cultural
máis importante na Galicia

posterior ao ano 1936.
Ao longo da súa carreira Isaac Díaz Pardo

empregou numerosos pseudónimos para asinar os
seus traballos. Hai un que me chama máis a
atención, seguro que o elixiu con moita intención...,
e anótoo como peche porque é unha peza clave da
súa singular e insubstituíble aportación: un
Ollarnovo.

A partir do día 23 de maio de 2012 teremos
en Lugo a oportunidade de visitar na sede de
NovacaixaGalicia Banco unha exposición sobre esta
figura. Animamos a visitala non só para que poidades
admirar a súa obra senón tamén como unha
homenaxe a esta figura fundamental da nosa historia
recente, tan inxustamente tratada nalgúns aspectos
nos últimos anos da súa vida

Bibliografía:

- Díaz Pardo,Isaac. Unha presa de dibuxos feitos por Isaac Díaz Pardo
de xente do seu rueiro. 1956
- Díaz, Xosé. O meu labor con Seoane no Castro e Sargadelos. Caderno
do Laboratorio de Formas, nº 7, Edición do Castro, Sada, 1994, páx 55
- Fandiño Veiga, Xosé Ramón: Isaac Díaz Pardo, a patria enteira na
memoria.
- V.V.A.A: Isaac Díaz Pardo. Creación e Compromiso na Galicia do
século XX. Deputación Provincial da Coruña. A Coruña, 2006

Un dos deseños da planta de Sargadelos

Matilde Arrizado Yáñez
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS E
EXTRAESCOLARES NO CURSO
2011-2012
Excursión ao Campamento militar romano Aquis Querquennis, á Casa
Museo Curros Enríquez, ao Mosteiro de San Salvador, (Celanova), e á
igrexa de Santa Comba de Bande. 16 de
decembro de 2011

Igrexa de Santa Comba de Bande
Atendendo ás explicacións de X.M. Sobrado na escavación
de Aquis Querquennis

Casa natal de Curros Enríquez en Celanova,
hoxe transformada na Casa dos Poetas
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Bandeira que acompañou o féretro de Curros Enríquez á
súa chegada a Galicia



NNNNNº 3 - maio 20123 - maio 20123 - maio 20123 - maio 20123 - maio 2012 9

Conferencia de Xoan Manuel
Sobrado: �Vías romanas e Aquis
Querquennis�. 14 de marzo de
2012

O investigador, membro do Grupo Larouco que
realizou e realiza escavacións, entre outros lugares,
no campamento militar situado no Concello de Bande,
pronunciou unha conferencia no centro sobre este
tema e mais sobre as Vías Romanas, tema este
último sobre o que está a realizar a súa tese de
doutoramento e co que xa gañou o Premio de
Investigación Ferreira de Pallares no ano 2008 cun
traballo sobre a vía que circulaba entre as cidades
de Lucus Augusti e Aquis Querquennis .

Visita ao Museo Provincial de Lugo
(restos romanos) e á Casa do
Mitreo. 23 de marzo de 2012

O Museo Provincial de Lugo alberga un
importante número de pezas de época romana:
aras, mosaicos, miliarios, altares, estelas funerarias,
etc. A partir destes restos explicóusenos a formación
da cidade romana e a evolución da mesma, amais
doutras curiosidades tales como o motivo da
presenza na cidade de certas estatuas.

Completamos esta visita con outra á
Domus do Mitreo, onde o arqueólogo responsable
das escavacións nos fixo de guía.

Recital-conferencia de Antón
Castro. 11 de maio de 2012

Antón Castro, mestre na provincia de Lugo e
gran coñecedor da cultura popular galega, cantou
música tradicional galega. Amosounos un boneco
de percusión, usado basicamente polas persoas que
facían música na rúa, en especial polos cegos. Tamén
nos presentou a zanfona, instrumento que chegou a
Galicia por medio dos peregrinos que facían o
Camiño de Santiago. Lugo foi a primeira cidade
galega onde houbo un taller de fabricación de
zanfonas.

"Antón Castro estivo a falar, cantar e tocar no
noso centro para o alumnado de ESA e PCPI. Unha
clase maxistral de música tradicional sen dala, só
cantando, contando historias e tocando con
inverosímiles instrumentos (culleres, unha cunca, un
vaso, unha mesa...). O mellor, algúns do nosos
alumnos colaborando nun cantar de cego como
improvisados manexadores de monicreques. Pagou
a pena!!!" (Antonio Bernárdez)

Charla de Xoan M. Sobrado

Alumnado e profesorado diante do Museo Provincial

O arqueólogo Celso Rodríguez Cao explicando a
Domus do Mitreo

Antón Castro, axudado por tres alumnos e alumnas,
nunha das súas representacións
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VIAXE A CELANOVA E BANDE
Mosteiro de S. Salvador

San Salvador de Celanova é un mosteiro
medieval bieito fundado por S. Rosendo a mediados
do século IX en Celanova.

Os elementos máis salientables son a portaría e
os claustros. A escaleira da portaría foi construída como
acceso principal ao claustro novo. O claustro pode
enmarcarse nun estilo barroco-clasicista. A portada
renacentista foi colocada nunha esquina do Claustro
do Poleiro como motivo ornamental xa que antes se

atopaba nalgunha dependencia do claustro (o cal foi
destinado a prisión entre 1936 e 1943). O poleiro
percorre tres lados do claustro e permite que na primeira
altura haxa, en realidade, dúas plantas; chamóuselle así
por considerar "poliños" aos novicios que alí residiron. A
escaleira do leste era privada e usábana os monxes na
vida cotiá. A Biblioteca ocupa toda a superficie da banda
norte e serve de unión entre os dous claustros, cuberta
por unha bóveda na que se abriron lucernarios na última
restauración; non quedan fondos antigos, pero hoxe
alcanza os dezaseis mil volumes e funciona como
bibloteca escolar, despois dunha etapa como armaría
durante a guerra civil.

Da época da fundación só queda, na horta, unha
pequena capela prerrománica coñecida como capela

de San Miguel.
A situación privilexiada do mosteiro no centro

da vila de Celanova fixo que fose reutilizado trala
exclaustración para fins civís; funcionou como cárcere,
cuartel e vivenda particular. Na actualidade é a sé da
Reitorial, o Concello, o Xulgado, a Biblioteca, o Instituto
de Educación Secundaria e outras dependencias oficiais.

Casa dos Poetas
En 1846 José María Curros Vázquez mercou unha

casa situada nas traseiras da actual rúa Curros Enríquez.
En 1857 incrementou o patrimonio coa adquisición do
edificio anexo, o cal uniu por un patio interior típico da
construción rural galega a unha vivenda da que se
conserva unha lareira no espazo que ocupa actualmente
o salón de actos. Este foi o domicilio familiar de Curros
ata que no ano 1865, canso da férrea disciplina familiar,
marcha vivir a Madrid. Lémbrase a anécdota de que o
pai (que era escribán), despois de que o fillo lle manchase
un documento, chegou a arrebolarlle un braseiro.

A pretensión do edificio é acoller a vida de Curros
e a doutros escritores ligados á vila de Celanova como
Celso Emilio Ferreiro, Castor Elices e Méndez Ferrín. A
e x p o s i c i ó n
p e r m a n e n t e
que se pode
contemplar na
primeira planta
céntrase en
Curros con
documentación
gráfica e escrita
e a reprodución
de manuscritos
do poeta.

Un dos claustros do mosteiro

Mostra dun dos xornais conservados
na Casa dos Poetas, La Tierra
Gallega, que fora dirixido por Curros
na Habana

Igrexa de Santa Comba de Bande
No lugar onde está situada actualmente esta

igrexa existiu con anterioridade outra construída cara
ao 680 e abandonada posteriormente trala invasión
musulmá. No ano 872 Afonso III enconmendoulle ao
seu irmán Odoario que restaurase a igrexa e este fixo
que o seu curmán Odonio establecese un mosteiro no
lugar.

A igrexa de Santa Comba de Bande pertence á
época visigoda. É a máis antiga de España e a segunda
máis antiga de Europa.

Ten planta de cruz grega inscrita nun cerramento
rectangular do que sobresae pola cabeceira do
rectángulo a capela maior e polos pés o pórtico. A planta
baséase nos panteóns paleocristiáns como o de Gala
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Campamento romano de Aquis
Querquennis

Este campamento militar romano, coñecido
popularmente como A Cidá, está situado en Baños
de Bande e foi ocupado entre os séculos I e II d.C.

Construíuse para vixiar a Vía XVIII ou Via Nova
que comunicaba Bracara Augusta e Asturica Augusta.
En 1947 foi anegado polo encoro das Cunchas. O
campamento, de forma rectangular, ocupa tres
hectáreas. As escavacións descubriron ata o de agora
parte da muralla de 3,20 m de anchura con torres
defensivas e un foxo exterior. Así mesmo coñécense
dúas das catro portas, a porta principalis sinistra e a
porta decumana. Entre a muralla e as construcións
interiores está o intervallum de 11 metros. Hai tres
barracóns de tropa formados por habitacións
enfrontadas en torno a un patio central. En cada
estancia podían vivir oito soldados.

Placidia (Ravena). Constrúese utilizando a medida da
época, a vara visigoda (equivalente a 0,80 metros) en
cantería a óso, con ornamentacións feitas coa técnica
a bisel e uso de arcos de ferradura.

Á capela maior accédese baixo un arco de
ferradura sostido por columnas de mármore cuxos
fustes proceden dun templo romano. Os arcos de
ferradura móntanse sobre un capitel tardorromano,
outro hispanovisigótico e os dous restantes da época
de Afonso III de estilo prerrománico asturiano.

Na bóveda da ábsida consérvanse pinturas
murais do século XVI. A ábsida tamén ten unha xanela
fechada con celosía de mármore.

Nas capelas laterais hai unha ara romana e o
sartego baleiro de San Trocado, un discípulo do
apóstolo Santiago cuxos restos repousan no mosteiro
de San Salvador de Celanova. Enriba da tampa do
sartego hai unha pedra; a xente recolle o po que se
acumula nel para curar as doenzas dos ollos.

Interior da igrexa co arco de ferradura e as pinturas
murais

Aquis Querquennis: barracóns, horrea e porta decumana

Paula Álvarez Ferreiro, Rocío Díaz Maseda,
Silvia Fernández Rodríguez, Emilia Martins Barros,
Ana Belen Argerey González, Carina Toimil Paz,

Mª Cristina Sánchez Braña. 1º BAC

Piscinas dos baños de Bande

Como valoración persoal desta viaxe destacamos
que a igrexa de Santa Comba de Bande é coidada polos
veciños sen ningunha axuda das administracións, que
non se ocupan do seu mantemento, o cal é unha mágoa
sendo como é unha xoia do noso patrimonio. Contrasta
co importante labor levado a cabo para a conservación
e descuberta do campamento, un precioso recordo
dos nosos devanceiros. E tamén, os �refrescantes�
baños nas termas dos nosos compañeiros� En xeral
pareceunos unha viaxe moi interesante para
coñecermos máis da nosa cultura galega.

Dous horrea ou almacéns rectangulares e un
edificio de planta cadrada que puido ser o hospital ou
valetudinarium, xunto co cuartel xeral ou principia, no
centro, completan as construcións.

Os baños de Bande
As fontes termais na época prerromana serían

lugares de culto a divindades da auga e
consecuentemente espazos máxicos de protección
divina usados como baños terapéuticos.

Cando a ocupación romana se asenta, as fontes
termais transfórmanse en centros cívicos. Os baños eran
unha parte integral da vida urbana romana porque a
medicina romana consideraba a auga como terapia de
benestar espiritual e como un beneficio para a saúde.

A q u i s
Querquennis é
un xacemento
que contén
tres partes:
unha mansio
(parada oficial)
na Vía XVIII, o
campamento e
un balneario.
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O pasado día 14 de marzo tivo lugar unha conferencia a cargo dun
antigo alumno do centro, Xoán Manuel Sobrado, na que espuxo un
traballo no que el participou no campamento romano de Aquis
Querquennis, sito en Baños de Bande, na provincia de Ourense.

CONFERENCIA SOBRE
ARQUEOLOXÍA

Ao longo das diapositivas foi expoñendo toda
a información sobre este campamento, datado
posiblemente entre o último cuarto do século I e
mediados de II d.C.

Durante estes séculos á Hispania de entón
correspondíanlle 33 vías principais e probablemente
este campamento fora construído para vixiar a vía
XVIII, tamén chamada Vía Nova, que comunicaba
Bracara Augusta (Braga) e Asturica Augusta
(Astorga). O xacemento está asolagado boa parte
do ano (ao construírse o encoro das Conchas no
ano 1.947) pero iso non impediu que fose estudado

e escavado nos últimos anos para a súa posta en
valor, coñecemento e difusión.

A empresa pública FENOSA é a propietaria
do encoro que rodea o campamento e dende o ano
1.975 permitiu unhas escavacións, que Antonio
Rodríguez Colmenero dirixe desde hai case 20 anos.

Na época romana, as distancias medíanse
mediante millas, e en cada milla poñíanse miliarios.
A cidade de Braga era un nó de comunicacións. Nesta
época, cando algunha persoa ía comezar un longo
camiño, era moi frecuente que ofrecese algo aos
lares viales para que todo lle saíse ben durante a
viaxe.

Ruínas da mansio, entre as termas e o campamento

Horrea ou almacéns

Barracóns de tropa ou contubernia
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En canto ao campamento propiamente dito,
ocupa unha extensión de 3 hectáreas, ten forma
rectangular, muralla con esquinas redondeadas e
torres defensivas; a muralla está separada das
construcións do interior por un intervallum de 11
metros de anchura.

Dentro do propio campamento a vida dos
soldados era do máis austera: atopáronse tres
barracóns consistentes en habitacións enfrontadas
en torno a un patio central cunha cisterna para
recoller a auga da choiva. As estancias eran de terra
batida, cunhas dimensións de 3x3 metros divididas
en dúas partes, contando con lareira e portas que
miraban cara ao sur. En cada estancia podían vivir
oito soldados.

Tamén se atoparon dous almacéns de forma
rectangular que estaban elevados sobre unha serie
de piares que se dispuxeron desa forma para evitar
que as provisións de alimentos se visen afectadas
pola humidade do chan. Un edificio de planta cadrada
puido ser o hospital ou valetudinarium.

O edificio central, que sería o cuartel xeral
(principia), ten planta rectangular e consiste nun
vestíbulo flanqueado por galerías cubertas e abertas
á fachada. Non se sabe exactamente que unidade
ou unidades militares ocuparon Aquis Querquennis,
pero sospéitase que puido ser a Cohorte I Gallica,
un destacamento mixto de infantería e cabalería.

Moi preto deste campamento existen uns
baños tamén de época romana, con augas sulfurosas
que manan a 45ºC, organizadas nunha estrutura
arquitectónica funcional e práctica, de acordo coa
maneira romana de entender o baño hixiénico: unha
piscina de auga quente para mergullarse, bañeiras
individuais nas que cabería un corpo ou parte del, e
tamén salas de lodos e saunas.

Porta principalis sinistra

Muralla e intervallum

Vista aérea da localización do xacemento, de
norte a sur: termas, mansio e campamento.
(c)2012 Cnes/Spot Image, DigitalGlobe,
GeoEye, IGP/DGRF

Manuel Castro Balea, 2º BAC
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PROXECTO GRUNDTVIG:
REUNIÓN EN LUGO (outubro
2011)
O Centro de Ensino Permanente de Adultos de Lugo estivo a participar
nos cursos 2010-2012 nunha Asociación de Aprendizaxe Grundtvig no cal
colaborou con centros educativos de Alemaña (Münster), Holanda
(Alkmaar) e Grecia (Lesbos). O obxectivo deste intercambio é promover
o mutuo coñecemento entre os catro países, incidindo en aspectos
culturais que sexan, ben significativos da zona, ben comúns aos catro
países.

Varios profesores e profesoras e varios
alumnos e alumnas elaboramos materiais propios
da nosa cultura que forman a base dunha páxina
web que aparece redactada en lingua galega (idioma
propio) e mais en inglés (idioma escollido para a
comunicación e intercomprensión entre todos os
participantes). O mesmo ocorre no caso dos outros
países, que tamén usan para redactaren os seus
textos a lingua propia e mailo inglés. Os resultados
finais deste traballo conxunto estarán visibles ao final
do presente curso escolar: unha páxina web e un
libro impreso no que figuran as versións inglesas de
todos os temas traballados polos diferentes
participantes. A páxina web, que convidamos a visitar,
é a seguinte: www.european-heritage.org

Os temas que aí podedes atopar son os
seguintes:

GALICIA:
- A lírica galego-portuguesa medieval
- Os científicos de Al-Andalus
- O Camiño de Santiago
- Lugo galaico-romano
- A cultura castrexa
- O río Miño: eixo vertebrador da Galicia

oriental (estudo xeohistórico).

ALEMAÑA:
- Münster e a Liga Hanseática
- A Paz de Westfalia
- A Batalla do bosque de Teutoburgo
- A rebelión de Münster
- Pontes cara a tempos modernos
- Annette von Droste-Hülshoff (poeta local)

HOLANDA:
- Cartografía holandesa dos séculos XVI e XVII
- A Compañía das Indias Orientais
- A revolta holandesa
- Pintura holandesa do século XVII
- Hugo de Groot
- O legado romano en Holanda

GRECIA:
- Historia da illa de Lesbos
- A Acrópole
- Theophilos Hatzimihail
- Arquitectura da cidade de Mytilene
- Pintura grega do século XIX
- Dous Premios Nóbel da literatura grega:

Giorgos Seferis e Odysseus Elytis.

Os participantes na Muralla. (Foto cedida por El Progreso)
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Outra faceta deste traballo son as reunións
que anualmente celebran os participantes no proxecto
tanto para planificar o traballo coma para avaliar o
mesmo, amais de incidiren no mutuo coñecemento
e nun maior achegamento ás culturas dos diferentes
países. No curso pasado o profesorado e alumnado
lucense participou en dúas reunións, unha celebrada
en Holanda e outra que tivo lugar en Grecia.

Entre os días 13 e 22 de outubro de 2011 en
Lugo fomos os anfitrións da primeira das reunións
deste ano. Recibimos a visita de compañeiros e
compañeiras procedentes da illa de Lesbos (Grecia),
Münster (Alemaña) e Alkmaar (Holanda). O
profesorado e alumnado participante no Proxecto
(José A. Armesto, Chus Esteban, Antonio Bernárdez,
María Rodríguez, Luisa Freire, Neftalí Platas, Ana
Anllo e María Ceide) exerceron de guías e anfitrións
destes compañeiros.

As actividades realizadas combinaron as
sesións de traballo coa visita a lugares importantes
desde o punto de vista cultural, tanto da propia cidade
de Lugo como do resto de Galicia. Ante a non
viabilidade de dar a coñecer todos os lugares que
considerabamos de interese, na escolla prevaleceron
aqueles que están estreitamente relacionados cos
temas cos que o noso centro contribúe ao proxecto
común tanto no curso pasado coma no actual.

O primeiro lugar foi Santiago de Compostela,
onde,amais de percorrermos o casco histórico,
realizamos unha visita á catedral e outros lugares
tales coma o Arquivo Universitario, a Facultade de
Xeografía e Historia ou o Museo do Pobo Galego.

Na cidade da Coruña paseamos polo casco
histórico e dedicamos especial interese á torre de
Hércules por coincidir cun dos temas dos que nos
imos ocupar este curso: a Galicia romana. Afondando
no mesmo tema do noso pasado romano, visitamos
na cidade de Lugo a Domus do Mitreo, o Centro de
Interpretación da Muralla, a Sala de Exposicións Porta
Miñá, o Museo Provincial de Lugo, as Termas

romanas ubicadas no balneario e a Muralla. Nos
arredores da cidade realizamos unha visita guiada
ao templo de Santalla de Bovéda. Malia a non estar
relacionado directamente con este tema, tamén
aproveitamos para coñecer a catedral e o Castelo
de San Paio de Narla.

Outro dos temas que imos traballar este ano
é a cultura castrexa. Por este motivo realizamos unha
visita ao castro de Viladonga. Desde este lugar
desprazámonos á costa de Lugo para darlles a
coñecer aos nosos socios un dos lugares de maior
interese da Mariña, a praia das Catedrais. De volta
a Lugo realizamos unha parada na vila de
Mondoñedo, que a esa altura estaba a celebrar as
Festas das San Lucas. Pareceunos unha boa
oportunidade tanto para que coñecesen unha das
capitais do Antigo Reino de Galicia coma para que
puidesen contemplar unha festa tradicional.

As sesións de traballo tiveron lugar no centro
EPA e nas mesmas centráronse os temas dos que
cada socio se ía ocupar neste curso, aprobouse
definitivamente o calendario de traballo e os produtos
finais resultantes do proxecto.

Amais, os participantes realizaron unha visita
ao concello onde foron recibidos polo alcalde e
tiveron a oportunidade de coñecer unha das
tradicións máis populares da cidade: saír de viños e
de tapas.

A segunda reunión anual deste proxecto e
derradeira do mesmo tivo lugar na primeira semana
de maio. Profesorado e alumnado do centro EPA
viaxaron a Münster para rematar o traballo, avaliar
os resultados e seguir afondando no coñecemento
cos nosos socios.

Na praia das Catedrais

Recepción polo alcalde, no Concello de Lugo

Equipo de redacción "Abrindo paso" (E.P.A. Lugo)
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PROXECTO GRUNDTVIG:
VIAXE A MÜNSTER, ALEMAÑA
Durante unha semana, do 29 de abril ao 6 de maio de 2012, cinco
alumnos e alumnas do centro (Ana, Leticia, Vanesa, Luisa e Neftalí) e
tres profesores/as (Chus, Armesto e María) participaron en Alemaña,
xunto cun numeroso grupo de colegas de Grecia, Holanda e Alemaña, na
derradeira reunión do proxecto europeo Grundtvig no que levan
colaborando ao longo destes dous cursos escolares.
Na mesma ultimaron as tarefas tanto administrativas coma académicas
relacionadas co proxecto, amais de coñeceren mellor esta zona de
Alemaña. De seguido queremos compartir con todos os nosos lectores e
lectoras as nosas experiencias durante eses sete días.

Comezamos caracterizando brevemente a
cidade que nos deu acollida. Münster é unha
localidade pertencente a Renania do Norte-Westfalia
fundada no ano 793. Negociou, xunto coa veciña
Osnabrück, a Paz de Westfalia que, asinada en 1648
na Sala da Paz dos respectivos concellos, puxo fin á
Guerra dos Trinta Anos e á Guerra dos Oitenta Anos.

É unha das cidades con mellor nivel de vida
en toda Alemaña polas súas zonas verdes e o escaso
tráfico rodado, xa que moitos dos seus habitantes
da cidade, prefiren a bicicleta ao automóbil; de feito,
é a urbecidade europea con máis bicicletas por
habitante.

A cidade resultou gravemente danada durante
a Segunda Guerra Mundial, pero o seu centro
histórico foi fielmente reconstruído.

De seguido imos comentando día a día as
nosas impresións e visitas.
Domingo, 29 de abril

Tras un considerable madrugón e unha hora

de coche, dúas de avión e novamente tres de coche,
chegamos desde Lugo a Münster a primeira hora da
tarde. O primeiro contacto cos nosos compañeiros
holandeses e alemáns foi moi positivo, aínda que o
choque idiomático e a necesidade de comunicarse
en inglés fixo que algún/algunha de nós (de quen
non imos dar o nome) afirmase que: �Buf! Isto do
inglés! Había que vir aprendidos da casa�. Tras unha
cea con resonancias hispanas nun restaurante
chamado Besitos retiramos, que falla facía tras as
poucas horas de sono e as moitas de viaxe.
Luns, 30 de abril

A primeira hora da mañá reunímonos todos
os participantes na escola anfitrioa,
Abendgymnasium, onde fomos recibidos polo seu
director e tamén membro do grupo de traballo do
proxecto, Helmut Börgmann. Tomaron logo a palabra
o coordinador do proxecto no centro alemán e
máximo responsable da reunión (Louis Schmidt) e
mais o coordinador do proxecto (Henk Rijkeboer).
Tras unha sesión de traballo destinada a completar
parte do formulario de avaliación, dirixímonos a
xantar (a horas alemás) ao comedor do

Bicicletas no Abendgymnasium

Unha das reunións do proxecto
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Bezirksregierung de Münster, lugar situado na zona
administrativa e onde realizan as súas comidas moitos
dos funcionarios e funcionarias que traballan na
cidade. Como afirmou Louis Schmidt, era unha
maneira de entrarmos en contacto coa vida cotiá
dos traballadores alemáns dado que �It�s where
civil servants eat in Münster�.

Pola tarde coñecemos dúas partes
significativas da cidade: as beiras do río e o casco
histórico. A primeira era en tempos pasados unha
zona industrial moi degradada que agora foi
rehabilitada e aloxa bo número de bares,
restaurante, locais de lecer e mesmo talleres de
artistas e artesáns. No casco histórico destacan
dous edificios: a igrexa de San Lamberto e o
concello. Na primeira chaman poderosamente a
atención tres gaiolas penduradas da torre onde
líderes anabaptistas (de relixión protestante) foron
colgados ata morrer no século XVI.

Martes, 1 de maio
Este día saímos fóra de Münster para dirixirnos

a dous lugares moi significativos desde o punto de
vista histórico e dos que os nosos colegas alemáns
se ocuparon pormenorizadamente nos seus traballos
do proxecto.

O primeiro destes lugares é Kalkriese, lugar
arqueolóxico onde tivo lugar a Batalla do Bosque de
Teutoburgo na que os xermanos, capitaneados por
Arminio (Hermann), derrotaron as tropas romanas.

Neste lugar visitamos o museo dedicado a explicar
este feito histórico e a albergar os restos atopados
na zona.

De seguido dirixímonos á cidade de
Osnabrück, co-asinante con Münster da Paz de
Westfalia. Aí realizamos unha visita guiada ao
Concello onde nos explicaron os pormenores tanto
da Guerra dos Trinta Anos coma da sinatura da paz,
amais de caracterizar as diferentes fases polas que
pasou a cidade desde o punto de vista urbanístico.
Logo de cear nesta cidade retornamos a Münster.

Mércores, 2 de maio
Este día coñecemos mellor a cidade de

Münster e parte da súa historia. Reunímonos no
concello (Rathaus) coa alcaldesa e un dos
concelleiros, precisamente na sala onde se asinou a

Torre de S.
Lamberto,
coas tres
gaiolas
penduradas
por riba do
reloxio

O grupo galego no lugar da batalla de Teutoburgo

Praza no centro de Osnabrück
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Paz de Westfalia (Friedensaal) e logo visitamos a
igrexa denominada Uberwasserkirche, onde fomos
recibidos polo antigo bispo da cidade, quen compartiu
connosco algunhas das súas experiencias. Subimos
logo á torre desta igrexa e precisamente ese ascenso
permitiunos gozar dunhas fantásticas vistas da
cidade.

Xantamos no mercado, probando unha
especialidade gastronómica da cociña alemá, a
denominada Reibekuchen, un puré de patacas
rebozado e fritido que se acompaña de marmelada
de mazá (unha auténtica bomba calórica!).

Xoves, 3 de maio
Nas primeiras horas da mañá, parte do grupo

estivo nunha reunión de traballo ultimando detalles
do proxecto e outra parte comezou cun café no
centro da cidade. A partir do xantar, o programa foi
conxunto.

Tivemos unha tarde espectacular para case
todos nós: demos un paseo en canoas, unha
experiencia nova e moi gratificante que nos
permitiu disfrutar de facer exercicio nun contorno
agreste. Tivemos unha experiencia moi divertida
para nós, pero non tanto para tres das rapazas
holandesas do grupo que naufragaron, creando
unha situación un pouco dramática con tintes de
comicidade; ao final, un aguerrido alemán e, como
non, outro galego, salvaron as rapazas que
resultaron ilesas, pero empapadas.

Despois desta grande fazaña dirixímonos a
visitar as aulas do centro escolar alemán. Divididos
en grupos, asistimos a diversas clases de inglés,
bioloxía, arte e outras materias e tivemos a
oportunidade tanto de entrar en contacto co
alumnado alemán e coñecer as súas impresións,
inquedanzas e plans de futuro como de coñecer o
sistema educativo alemán en ensinanza de
adultos. Un aspecto moi interesante dese sistema
é a existencia dun semestre, opcional para o
alumnado, dedicado a preparalo para asimilar
mellor os contidos de meses sucesivos en catro
materias básicas: alemán, inglés, matemáticas e
segunda lingua.

Esa noite ceamos nun típico restaurante da
zona chamado Kristall onde seguimos tomando
contacto coa típica gastronomía alemá.
Venres, 4 de maio

Este día leváronnos a coñecer os diferentes
tipos de casas pacegas da rexión, comezando por
unha casa de construción barroca, chamada
Rüschhaus, pertencente a un rico labrego, que
lembra un pouco os nosos pazos. A poetisa alemá
Annette von Droste-Hulshoff (de quen os nosos
colegas alemáns se ocuparon no seu traballo)
comprouna e converteuna nun museo.

En segundo lugar visitamos Burg Hülshoff,
un palacio do século XI convertido no XVI nunha
casa señorial de estilo renacentista. Alberga un
museo dedicado a Annette von Droste-Hulshoff,
quen nacera neste lugar.

Fomos logo a un castelo medieval chamado
en alemán Burg Vischering, rodeado de amplos
xardíns e un foxo. Finalmente, dirixímonos a un
impresionante castelo barroco (Schloss Nordkirchen,
coñecido como o Versalles alemán) cuxas dimensións

Abaixo: Vista da catedral de Münster desde a torre da
Uberwasserkirche

Arriba: Vista do Rathaus ou casa do concello (no centro da
imaxe)
Centro:Friedensaal, ou Sala da paz, no concello de Münster
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e beleza nos deixaron a todos e todas impresionados;
recordounos sen dúbida os castelos que podemos
ver ao longo do Val do Loira. Nesta fermosa paraxe
deunos a hora de xantar e tomamos unha típica
salchicha alemá acompañada dunha das cervexas
da ampla variedade local.

Chamounos poderosamente a atención a
grande conciencia ecolóxica dos cidadáns alemáns
(os seus tellados están cheos de placas solares) e a
grande limpeza e orde que teñen nas súas granxas,
onde todo parece recén feito. Sen dúbida isto fainos
reflexionar sobre a necesidade de coidar os nosos
campos e enriquecer o noso medio ambiente que á
fin e ao cabo é o noso presente e será o noso futuro.

Esa noite tivemos a cea de despedida de todo
o grupo nun restaurante de reminiscencias españolas
chamado La Provincia. E comezou a sesión de
abrazos, mostras de afecto e moitos, moitos choros,
especialmente por parte do grupo dos máis novos e
máis novas. Ao día seguinte nós aínda
permaneciamos en Alemaña, pero tanto os colegas
gregos coma os holandeses abandonaban xa o país
a primeiras horas da mañá.

Sábado 5 de maio
O grupo español e parte dos colegas alemáns

Vista aérea do Burg Vischering

Louis
Schmidt
xunto á
estantería na
rúa

Ana, Leticia, Vanesa, Luisa, Neftalí, Chus, María,
Armesto

reunímonos en Greven, unha pequena cidade veciña
a Münster onde vive o noso amigo Louis e mais a
súa muller. Visitamos o mercado local, que estaba
case baleiro porque a climatoloxía ese día non
acompañaba. Unha interesante experiencia que
puidemos observar no centro da cidade é a presenza
dunha especie de estantería cerrada chea de libros
situada na praza central onde as persoas poden
tomar prestado o volume que desexen ler e ao tempo
deixan os que desexan compartir cos seus
concidadáns. É unha mostra de interese pola cultura,
especialmente pola lectura, e sobre todo de civismo
porque todo estaba perfectamente ordenado, todos
saben que poden deixar alí os seus libros e que van
recuperalos e tamén que deben devolver os tomados
en préstito unha vez rematados. E todo iso sen ningún
tipo de ficha nin ninguén que controle o proceso.

Polo tarde aproveitamos para facer en Münster
as últimas compras e, tras a cea, tomamos o camiño
do aeroporto. Logo dun espectacular control de
seguridade subimos ao avión é ... FIN

Atrás quedou unha semana intensa de
experiencias, todas elas positivas. Reencontramos
amigos (Louis, Helmut, Rainer, Marc, Manuel,
Serguei, Henk, Wieze, Christos, Elefteria) e
coñecemos outros novos (Kenan, Annika, Doris,
Tanita, Samantha, Chloe ...), aprendemos aspectos
da cultura xermana, practicamos inglés, fixemos os
nosos �pinitos� en alemán, pero, ante todo e sobre
todo, queda o inesquecible recordo da extraordinaria
acollida dos nosos amigos alemáns e da entrañable
relación que desde agora nos une con eles e co resto
dos colegas holandeses e gregos.

A maioría dos integrantes do proxecto diante do
Abendgymnasium
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ENTREVISTA CO
ARQUEÓLOGO FELIPE ARIAS
VILAS
Felipe Arias Vilas (Lugo, 1949) é licenciado en Filosofía e Letras (sección
de Xeografía e Historia) pola Universidade de Santiago de Compostela
onde obtivo o Premio Extraordinario de Licenciatura cunha tese sobre a
muralla romana de Lugo en 1972. Funcionario do Corpo Facultativo de
Conservadores de Museos desde 1974, desde 1983 dirixe o Museo do
Castro de Viladonga onde coordinou desde 1982 os traballos
arqueolóxicos de escavación e consolidación. Foi Director Xeral de
Patrimonio Cultural na Xunta de Galicia. É autor (só ou en colaboración)
de máis de cento setenta publicacións sobre temas de arqueoloxía,
epigrafía e numismática romanas, museos, patrimonio, etc.

É a cultura castrexa unha cultura
autóctona ou unha variante dunha cultura
máis extensa indoeuropea ou céltica?

A cultura castrexa presenta singularidades na
medida en que, por exemplo, hai castros en Castela,
pero non se fala alí de cultura castrexa. Unha das
singularidades e riquezas da cultura castrexa é que
é algo propio de aquí. En primeiro lugar, habería
unha base autóctona moi forte, cun substrato indíxena
moi antigo, antes chamado precéltico, �o eterno
campesiño neolítico galego� en palabras do profesor
Alonso del Real. Ademais, hai unha compoñente
atlántica, común á fachada atlántica europea (Illas
Británicas, oeste de Francia, Bretaña...). En terceiro
lugar, existe unha compoñente mediterránea que
antes non se tiña moi en conta e que agora se
considera importante: púnicos (non tanto fenicios
como cartaxineses), tartésicos�, dos que aparecen
influencias claras na ourivería castrexa ao igual que
sabemos dun enclave púnico na ría de Vigo. Esta
compoñente non é tan forte como a atlántica ou
centroeuropea, pero existe. Por último, é moi
importante a achega centroeuropea, asociada
tradicionalmente ás chamadas invasións celtas da
Idade do Ferro (que non existen como tales
invasións). Hai unha influencia céltica en toda Europa
en aspectos como a relixión, a lingua ou a cultura
material, aínda que é difícil que aparezan todos os
aspectos xuntos nunha mesma zona e iso é o que
ocorre aquí, que hai cousas célticas e outras que

non o son; algúns elementos como certas divindades
ou linguas de base céltica aparecen espalladas por
case toda Europa.

A amálgama daqueles catro compoñentes fai
da cultura castrexa algo peculiar, diferente por
exemplo do mundo celtibérico, que tamén ten uns
trazos célticos, polo que podemos falar da
singularidade dos castros galaicos. Aí están como
elemento xeográfico coa súa presenza na paisaxe e

O arqueólogo Felipe Arias Vilas
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a propia configuración dos emprazamentos, os seus
tipos e modelos diferentes segundo a orografía, e a
súa forte densidade (con algunhas zonas de baleiro
como a montaña oriental, onde só se coñecen algúns
castros mineiros de época romana). Búscanse
paralelos cos mundos céltico e celtibérico o cal non
deixa de ser unha posibilidade, pero tamén hai unha
corrente que se empeña no paralelismo coa Irlanda
medieval (relacionando aspectos do ciclo artúrico)
co cal xa se entra a xogar con factores espazo-
temporais que poden ser inadecuados. Hai que ter
en conta que hai moitos elementos da cultura celta
que son comúns a media Europa, e aí tamén entra o
debate entre arqueólogos e lingüistas, coa idea
dunha koiné ou lingua franca céltica con moitas
variantes.

Existía unidade política? Tratábase de
diferentes pobos ou do mesmo? Que tipo ou
tipos de estrutura política presentaban?

É seguro que non había unha unidade política
como a concibiriamos hoxe. Moitos aspectos do
mundo castrexo coñécense pola epigrafía romana
que menciona topónimos, antropónimos..., e os
romanos si identificaban o Noroeste como unha zona
diferenciada, que chamaron Gallaecia. Os galaicos
eran un conxunto de varios pobos relativamente
homoxéneo ou con moitas semellanzas entre eles,
que habitarían entre o río Douro e o Cantábrico astur-
lucense. Logo, os romanos subdividen este territorio
en conventus amosando a diversidade que atopan
dentro daquel conxunto. Nos textos de Plinio aparecen
moitos populi ou civitates, o que dá a entender que
non existiu unha unidade política. Pero Roma fixo un
conglomerado administrativo que agachaba unha
homoxeneidade cultural con límites no río Navia e a
liña Ancares-Courel polo leste e ata o Douro polo
sur. Se lle facemos caso a Plinio e ás fontes romanas
(tendo en conta que son coma xornalistas que
escriben para Roma e que algúns coma Estrabón
falan por boca doutros, porque nunca estiveron na
Gallaecia) entendemos que hai pobos distintos; Plinio
di que algúns son célticos, o cal fai supoñer que
outros non o eran. As informacións romanas están
mediatizadas polo proceso de conquista e o interese
pola apropiación dos recursos, fundamentalmente o
ouro.

Sobre a estrutura política sábese pouco e
discútese agora moito. Hai quen di que antes do
contacto con Roma (Décimo Xunio Bruto no II a.C.)
había unha sociedade igualitaria que se vai
estratificando a partir dese intre. Podemos falar de
dúas correntes de discusión, xa que outros din que
desde o VI a.C. hai xefes ou unha casta de guerreiros
e sacerdotes ao igual que noutras civilizacións, e

que se diferencian do resto da sociedade (artesáns,
ourives, labregos�). Pode haber algo das dúas
cousas, pero o contacto con Roma si vai producir
cambios significativos e unha estratificación social e
incluso unha especialización dos castros segundo os
recursos de cada zona. Agora ben, xa aparecen antes
dos romanos xoias como torques, diademas ou
pendentes de ouro, que son un símbolo de poderío
e xa que logo non son precisos contactos con Roma
para que existira certa estratificación social. En
palabras do citado Alonso del Real �no neolítico xa
se inventaron os alcaldes�.

Podería ser importante tamén o traballo
comunal, como o foi e aínda o é nas zonas rurais, e
que é compatible coa estratificación social. A
arqueoloxía amosa diferenzas sociais, con vivendas
mellores e peores, cerámica e xoias, o cal sería
acentuado pola romanización, que incrementa a
importancia dunha �aristocracia colaboracionista�,
como demostran os achados de cerámica sigillata
(unha fina cerámica romana de importación). Hoxe
sabemos que non todos os castros desaparecen coa
conquista, ficando os máis grandes como un modelo
de hábitat no rural. Antes da conquista todo o mundo
vivía en castros, e despois diversifícanse os
asentamentos con cidades, mansións viarias,
campamentos, mansións rurais e costeiras e, tamén,
castros. Destacarán oppida ou asentamentos de gran
tamaño como Briteiros ou Sanfins en Portugal, San
Cibrao de Las ou Castromao en Ourense, Santa Tegra
en Pontevedra, Elviña na Coruña ou Viladonga en
Lugo, cada vez máis romanizados na cultura material
(moeda, cerámica, bronces�), pero compatible coas
tradicións materiais prerromanas. O que non
sabemos é ata que punto se produce a �romanización
mental�. Por exemplo, en zonas de contacto máis
antigo e intenso (como as Rías Baixas) debería haber
unha romanización máis normalizada. Noutras (como
a Terra Chá ou o Courel) suponse que sería un
proceso máis lento. Pódese usar unha fina cerámica
romana pero mantendo unha mentalidade castrexa.
É moi difícil calibrar o mundo das crenzas xa que,
arqueoloxicamente, moitas veces os obxectos difíciles
de clasificar son identificados en base a aspectos
relixiosos ou simbólicos (como amuletos) sen termos
clara a súa función.

Os castros estaban fortificados por
razóns defensivas, esa fortificación tiña a
finalidade de dar prestixio ou coexistían ambas
as dúas razóns?

Hai varias funcións. Desde logo, está a
defensiva pero os estudos de Francisco Calo e outros
amosan tamén unha función simbólica, de marcar e
identificar un territorio e os seus habitantes. Tamén
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hai unha función sanitaria fronte a ventos, pestes,
animais� Cada castro varía a función segundo a súa
localización e segundo a época. Non é igual o século
VI a.C. que o III da nosa era. Hai castros cunha soa
muralla e outros con tres e cadanseus foxos, o que
pode ir relacionado con épocas de máis medo, nas
que dependen de factores como cada conxuntura
concreta, a poboación ou mesmo a intelixencia
colectiva. Non hai que esquecer que falamos de
�culturas paisanas�, no bo sentido, cunha vida cotiá
en xeral non violenta mais con conflitos puntuais
relacionados con problemas de pillaxes ou agresións
entre veciños. Francisco Calo insiste en que, por cada
arma que aparece, pode haber dez ferramentas, o
que nos dá idea da menor importancia da guerra en
xeral no período castrexo.

As reaccións á conquista foron diversas desde
este punto de vista da violencia, con episodios tipo
Monte Medulio, magnificados polos romanos para
enxalzar o mérito da conquista, e con pactos escritos
ou tácitos (Castromao, Bembibre...). Hai galaicos
enrolados no exército romano e, iso si, os que máis
resisten serán aniquilados ou escravizados.

Cal é o modelo ou modelos económico-
sociais da sociedade castrexa (moeda,
mercado, troco �) antes da romanización? E
despois?

Falamos dun modelo agrícola e pastoril, con
importancia da metalurxia que era ben coñecida
desde a cultura do vaso campaniforme e da Idade
do Bronce, a pesar do deterioro dos materiais pola
acidez do chan. Pastoril non significa exactamente
gandeira, xa que se ben o gando menor sería criado
preto ou dentro dos castros, o maior (bovino, cabalos)
pastaría en liberdade no monte como se segue a
facer agora nalgunhas comarcas. O comercio existe
no noroeste desde o campaniforme, coas rexións

atlánticas e mediterráneas, mais será minoritario
como actividade ata a romanización, cando si hai un
maior desenvolvemento comercial, en boa medida
a partir da urbanización (Lucus Augusti, Iria Flavia,
Brigantium�).

Non podemos falar de moeda prerromana
(como hai por exemplo nas Galias) pero si de
instrumentos de troco (machados de talón de bronce
por exemplo). A romanización implica unha maior
estratificación social e unha diversificación dos
recursos, coa introdución -por exemplo- das árbores
froiteiras, unha maior intensificación ou extensión
dos cultivos segundo as zonas, así como o incremento
dos intercambios comerciais como demostran os
postos e controis comerciais e fiscais en localidades
como Lugo ou Brigantium.

Temos unha aproximación do número de
castros existentes en Galicia e da densidade
de poboación? Cantas persoas podían vivir nun
castro de tamaño medio?

Os últimos inventarios achegan arredor de
4.500 ou 4.600 castros ao longo do tempo, non
necesariamente poboados á vez, alternando zonas
moi densas (case toda a costa salvo zonas como A
Capelada) con baleiros (na montaña oriental). É difícil
pensar nunha coincidencia total de todos eles, pois
a súa ocupación foi variando co paso do tempo.
Plinio fala para o convento lucense (norte de Galicia)
de 155.000 homes libres (non inclúe nenos nin
mulleres) o que nos levaría a unha poboación arredor
de medio millón, mais son meros xogos estimativos.
Ao non existir necrópoles (practicaban case co total
seguridade a incineración) tampouco temos esta
axuda para cuantificar a poboación. Podemos
establecer unha tendencia progresiva á concentración
da poboación ao longo dun milenio, ficando ao final
uns poucos castros, importantes, pola propia vontade
de control territorial do Imperio Romano.
O tamaño medio dun castro estaría arredor dos 200
ou 300 habitantes como se ve en Viladonga, un
castro bastante escavado. Outros castros escavados
máis parcialmente poden levar a engano sobre a
poboación residente. Hai que ter en conta ademais
factores que inciden e non podemos cuantificar, como
a mortalidade infantil ou a escasa esperanza de vida.
Cal é o ámbito cronolóxico da cultura castrexa?
Podemos distinguir fases ou foi unha cultura
homoxénea?

Inicialmente propúxose o seu inicio no VI a.
C. e o remate no I d.C. coa conquista romana. Hoxe
é máis aceptado un inicio desde os s. IX-VIII a. C.
(transición Bronce-Ferro) con pequenos castros como
Penarrubia, en Orbazai (Lugo). Así poderiamos
diferenciar un castrexo inicial (IX-VII a. C.), un

Castro de Viladonga
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castrexo medio ou pleno (VI-II a C.) e un castrexo
final. O debate está en se este remataría coa
Romanización ou se hai unha pervivencia castrexa
dentro dela. É máis aceptado falar desde o século I
d.C. non de cultura castrexa senón de cultura galaico-
romana rural. Hai unha evolución decisiva e bastante
definida entre os primeiros castros iniciais de
pequeno tamaño e eses grandes castros finais como
Santa Tegra ou Viladonga.

Sabemos doutros restos castrexos na
cidade de Lugo á parte do Castro da Piringalla?
Os romanos puideron aproveitar o espazo
físico dun castro para establecer o seu
campamento?

Tradicionalmente a historiografía asociou a
fundación de Lugo cun castro preexistente, mais iso
non parece ser certo. Nos últimos anos apareceron
restos de vivendas circulares na zona do Parque de
Rosalía e Recatelo, pero non se pode dicir con
seguridade que sexan prerromanas. O que está claro
é que na contorna había unha gran densidade de
castros e que a fundación de Lucus Augusti gardou
relación con ese feito, o que non quere dicir que se
utilizase un castro previo, afirmación que hoxe non
se sostén.

Probablemente Lucus era un lugar de reunión,
cunha forte identidade simbólica ou sagrada arredor
do culto á divindade celta Lugh ou Lug; por tanto un
bosque sagrado que Roma transforma en lugar de
culto a Augusto (Lucus Augusti) o que reflicte unha
clara asimilación político-relixiosa. Hai tamén un
factor militar, co establecemento dun corpo lexionario
para impoñer ese mesmo culto e controlar a
explotación do territorio. Probablemente os soldados
nin sequera eran romanos ou itálicos, salvo os
mandos máis importantes, senón doutras zonas do
Imperio.

Na Piringalla aparece un castro do século II a.
C. do que non sabemos as causas da súa
desaparición. Doutros castros dos arredores sábese
que foron habitados en época galaico-romana pola
aparición de moedas, cerámica e sobre todo de
tégulas ou tellas romanas, o cal é unha proba
definitiva.

Cal é o ámbito cronolóxico do castro de
Viladonga? Podemos distinguir fases ou foi
unha época homoxénea?

Hai un primeiro nivel habitado no século I a.
C., datado con carbono 14 e con restos de cerámica
e muros, situado no ángulo nordés e moi localizado
no tempo (apenas 100 anos) e no espazo. A fins do
II d.C. e comezos do III faise o asentamento actual,
como o vemos hoxe, cun período de construción
quizais de máis de corenta anos. Hai zonas cun �nivel

de obra� na entrada e no antecastro posterior, cunha
zona de ocupación transitoria mentres se construía
o castro. Así, o hábitat principal vai desde fins do
século II d.C. á metade do V, o que implica que,
tendo en conta que desde o 410 están os suevos en
Galicia, pode haber unha relación entre as defensas
castrexas tardías e a chegada dos �bárbaros�.
Segundo Hidacio, os galaico-romanos refuxiáronse
nos castros mellor defendidos (castella tutiora), pero
hai que ter en conta que se trata dun cronista
eclesiástico e vinculado ao que quedaba do Imperio
Romano, temeroso das consecuencias políticas da
invasión, polo perigo que supoñía para a Igrexa
católica, xa relixión oficial desde fins do s. IV, así
que as súas noticias cómpre non tomalas sempre
ao pé da letra.

Neses 300 anos de ocupación en Viladonga
obsérvase unha continuidade na cultura material, con
varias reformas e unha mínima evolución. A
cronoloxía tan tardía xerou dúbidas sobre a fiabilidade
das primeiras escavacións, pero hoxe tense
comprobado ese hábitat castrexo de época galaico-
romana tardía. Podemos falar dun só nivel
ocupacional con varias capas nun período de máis
de tres séculos.

Como podemos considerar Viladonga en
relación ao seu tamaño, pequeno, medio,
grande?

É un castro grande ou mediano tirando a
grande. Sobre o tamaño dos castros ás veces hai un
erro de percepción, pois depende de se temos en
conta a croa ou coroa central ou ben todo o
asentamento. Viladonga en conxunto son 4 Ha pero
a croa só ten 1 Ha. Hoxe sábese que un castro non é
só a croa xa que hai aterrazamentos, antecastros,
zonas e camiños secundarios... Por exemplo, Elviña
é moito máis extenso do que parecía cando se
iniciaron as escavacións.

Que información temos sobre o ámbito
económico-político-social do castro de
Viladonga?

Probablemente foi unha especie de cabeceira
comarcal, pero habería que escavar ou facer unhas
catas nos castros do arredor para ver se
desapareceron cando comeza Viladonga. O certo é
que tivo tamén relacións intensas con Lucus como
amosan a cerámica, os vidros ou os adornos de
bronce atopados. Lugo sería un lugar urbanizado,
máis romanizado e rico, mentres Viladonga era unha
especie de aldea moi grande e tamén romanizada,
pero menos intensamente.

Entrevista realizada o 24 de novembro de
2011 por Ana Anllo, José Antonio Armesto,
Antonio Bernárdez e María X. Rodríguez.
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ENTREVISTA CO
ARQUEÓLOGO ANTONIO
RODRÍGUEZ COLMENERO
Antonio Rodríguez Colmenero (Lucenza, Ourense, 1936) é arqueólogo,
escritor e profesor. Exerceu a docencia nas Universidades de Valladolid,
Alacante, Oviedo, Deusto e Santiago de Compostela (nestas dúas
últimas como catedrático). Autor de numerosos artigos e libros sobre
temas da súa especialidade, realizou escavacións arqueolóxicas en Lugo
(praza de San Domingos e Praza de Ferrol), Chaves, no campamento
romano Aquis Querquennis e noutros xacementos. Responsable de
numerosos proxectos de investigación, na actualidade é director do
Grupo Arqueolóxico Larouco e da revista do mesmo nome, membro de
varias asociacións como a Academia da Historia e a Academia Galega de
Belas Artes e catedrático Ad Honorem da Universidade de Santiago.

Hai tres ideas sobre a fundación de Lugo:
un castro, un lugar sagrado ou santuario e un
campamento militar. Con cal se quedaría?

Castro non, xa que non hai restos
arqueolóxicos, polo cal queda desbotado. Lugar
sagrado si, o que non exclúe o carácter
campamental. Hai argumentos numismáticos para
a tese do campamento (caetra) pero faltan probas
arqueolóxicas concluíntes dun campamento para
unha ou dúas lexións (foxos, por exemplo). Entre o
25 e o 15 AC estivo unha lexión completa polo menos
(VI Victrix). Lugo foi campamento máis pequeno a
partir do século I d. C. e dito campamento sería para
un destacamento da lexión VI que estaría acantoado
para dirixir as obras da cidade (levadas a cabo por
enxeñeiros militares) na zona actual da Clínica dos
Ollos Grandes. Apareceron dentro da cidade dúas
lápidas coa lenda "Legio VI". Retomando o de lugar
sagrado, Lucus significaría "claro no bosque" e
podería ser un santuario naturista dos indíxenas, logo
asimilado por Augusto. Lucus Augusti sería unha
réplica oficial do indíxena.

Lugo estaba inscrito segundo vostede
nunha civitas chamada Copori. Cal era o
territorio que abranguía? Cales son as bases
ou fundamentos para afirmalo?

Os copori abranguerían unha franxa horizontal
desde Meira ata Iria Flavia, bordeando polo norte
coa Mariña, un territorio interior que chegaría preto O arqueólogo Antonio Rodríguez Colmenero
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do océano e cun porto fluvial en Iria. Ptolomeo no
século II sinala como propias dos copori dúas
ciudades: Lucus Augusti e Iria Flavia.

Vostede fixo algunha interpretación
novidosa con respecto ás Guerras Cántabras
como momento de incorporación da Gallaecia
ao mundo romano. Como resumiría as súas
achegas de xeito breve? Cales son as súas
fontes?

Basicamente a miña interpretación difire dos
demais autores e de feito fóronme solicitadas
reedicións da miña obra clásica (Augusto e Hispania.
Conquista y organización del norte peninsular) baixo
parámetros de hoxe. Segundo a miña tese, Cantabria
sería toda a franxa norte desde Irún ata Fisterra,
limitada no interior pola cordilleira cántabra. Os
astures habitarían a zona de Astorga. A novidade
radicaría por tanto na delimitación do espazo
xeográfico, como amosan as probas das fontes
clásicas. É máis, recentemente nunha escavación en
Turquía apareceu unha referencia epigráfica aos
pobos do Occidente sinalando soamente os galaicos
e non os cántabros, o que dá para pensar, xunto coa
historia do Medulio, que o núcleo de resistencia foi
galaico, aínda que cántabro daquela.

Cal foi o rango de Lucus Augusti como
cidade na xerarquía urbana domundo romano?
Pode ser considerada �capital de provincia�
como afirmaron algúns arqueólogos nos
últimos anos?

Pode ser considerada a capital da provincia
Hispania Superior Gallaecia, como apareceu nunha
inscrición en Italia. Esta provincia duraría só uns vinte
anos do século III, a pesar de que o seu rango foi
case todo o tempo capital de convento xurídico.

Cales serían as fases construtivas de
Lucus Augusti no senso dunha diferenciación
entre o Lugo altoimperial e baixoimperial? Cal
pode ser a razón do desprazamento do espazo
urbano cara ao oeste?

A muralla determina as fases construtivas. O
que ficou fóra foi destruído e o de dentro
conservouse. A razón do desprazamento é defensiva.
Recatelo, e sobre todo a zona a este barrio polo
noroeste non era defendible porque implicaba unha
muralla impoñente; e o Carmo, por exemplo,
tampouco posibil itaba unha defensa doada.
Construíron a muralla por onde lles era máis doada
a defensa da urbe.

Cales puideron ser as motivacións que
levaron á construción da muralla?

Medo ás invasións, o que non significa que se
produciran. Temor a invasións por mar, e que unha
vez conquistada a costa se prolongasen cara ao

interior. Pobos que chegaron ás costas a partir do
século V serían os francos, os saxóns e os vándalos
desde Cartago. Na Idade Media os normandos.
Investigueino nun estudo sobre a vida marítima en
relación coa Torre de Hércules da Coruña.

Como era Lucus Augusti? Cales eran os
principais puntos de referencia da cidade?

Habería clases medias, pero era unha cidade
fundamentalmente administrativa. Destacan os
grandes edificios oficiais, co Foro (un dos máis
grandes de Hispania), mansións, casas con termas,
as termas do Miño, termas no interior (preto da
catedral), santuarios� Habería núcleos urbanos
importantes en Recatelo, no Decumanus (zona de
Porta Miñá) e o �cogollo� no actual barrio catedralicio.
Ben, en realidade o �cogollo� era o foro, entre as
actuais rúas do Progreso e a Raíña.

Cales son os principais referentes
arqueolóxicos de Lucus Augusti e cal é a súa
importancia para o estudo do Noroeste
hispano?

O Fito Fundacional, o Foro, o Mitreo e o
Acróstico de Odoario. Lugo é referencial como capital
do extremo Finisterre (Conventus Lucensis).

Cales poden ser as futuras liñas de
investigación para o estudo do Lugo romano?
Quedan aspectos importantes por descubrir?

Profundar na escavación dos solares, pero non
avanzamos por problemas económicos. Quedan por
descubrir templos, mansións, boa parte do foro...

Como resumiría e valoraría as dúas
última décadas de traballo arqueolóxico en
Lugo para o esclarecemento da realidade de
Lucus Augusti? Pensa vostede que os lucenses
son conscientes da riqueza patrimonial da
cidade?

Son tres décadas e serviron para definir a
cidade e agora ese coñecemento vaise completando.
Dunha �muralla sen cidade� pasouse a unha �cidade
con muralla�. Os lucenses van sendo conscientes desa
riqueza, contrastando cos 80 en que non se estaba
polo labor. Medrou o aprecio e o Arde Lucus, sendo
popular e adulterado, é un expoñente.

Hai algo que queira engadir?
Lugo non é só a cidade, senón tamén a capital

dun convento xurídico amplo. Cómpre ter en conta o
contorno que abranguería ata o río Verdugo
(Pontevedra), río que marca precisamente o límite
deste convento.

Entrevista realizada por Antonio Bernárdez e
María X. Rodríguez en febreiro de 2012
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HISTORIA DAS ESCAVACIÓNS
NO LUGO ROMANO
Épretensión do presente traballo ofrecer unha exposición, ordenada cronoloxicamente, da
evolución do coñecemento histórico-arqueolóxico do pasado romano da cidade de Lugo.
Non se pode esperar del que recolla mencións a todas as escavacións xa realizadas aquí
sobre todo a partir dos anos 1985-86, anos que marcan un fito na arqueoloxía de Lugo, de
modo que eses anos sinalan un antes e un despois, como axiña se verá. En consecuencia
co anterior, só se fará mención ás grandes escavacións e a aquelas que, non sendo tan
�grandes� proporcionaron achados destacados ou datos importantes para o coñecemento
da historia antiga da cidade. Neste artigo farase tamén un repaso, non só dos principais
traballos arqueolóxicos, senón tamén das publicacións máis destacadas sobre o pasado
romano de Lucus, sen esquecer os congresos que sobre o tema se realizaron xa e as
varias exposicións do material arqueolóxico saído do subsolo de Lugo. Ao final do artigo
utilizaranse os diversos repertorios epigráficos do Lugo romano cuxa cuantificación servirá
para comprobar, con números, como foi evolucionando no tempo o coñecemento sobre o
pasado romano da poboación.

Pártese, neste repaso da historia da
arqueoloxía do Lugo romano, do ano 1939. Ese
ano, Año de la Victoria, como era obrigatorio facer
constar daquela, a Deputación de Lugo publica o
traballo de Don Manuel Vázquez Seijas, un dos
pais do Museo Provincial da cidade, Lugo bajo el
imperio romano. A publicación recolle a
conferencia do autor, pronunciada un ano antes
no salón de actos da Deputación Provincial a
requirimento dos �ilustrados Director y
Catedráticos del Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza�, para conmemorar o segundo
milenario do emperador Augusto. Non é esta,
certamente, a máis antiga publicación sobre o
pasado romano da cidade de Lugo, pero vale como
resumo global dos coñecementos que sobre el se
tiñan na primeira metade do pasado século, e, por
iso, elixiuse como punto de partida para o percorrido
que nos propoñemos facer.

O traballo de Vázquez Seijas é un bo expoñente
do pouco que daquela se coñecía do pasado romano
de Lugo, de xeito que, se esaxeramos un pouco,
pódese dicir que, agás as monumentais murallas que
circundan a poboación e a construción de Santalla
de Bóveda, coñecida xa desde 1926 e que aquí non
nos interesa por ser extraurbana, a arqueoloxía
romana de Lugo era terra incognita.

En resumo, eses escasos coñecementos son
os que seguen. Menciónanse as varias canalizacións
coñecidas daquela en diversos lugares do subsolo

da cidade. Fálase das termas do Miño, pero sen
mencionar a súa posible datación. Alúdese a un
suposto templo a Celeste, a Venus de Cartago, na
Praza de San Domingos, lugar que xa proporcionara
varios restos arqueolóxicos soltos. Sitúase o foro
romano na Praza do Campo. Seguindo a hipótese
de 1843 de Francisco Javier Armesto e Antonio Luís
de Arnau1 o resto musivario de Batitales, único
coñecido na época de Vázquez Seijas, adscríbese a
un posible templo de Diana. A cabeza feminina
marmórea, aparecida na zona da Porta de Bispo
Aguirre, atribúese a Venus Augusta, engadíndose que
no lugar da súa aparición puido ter estado un
Collegium Divi Augusti. Das necrópoles, menciónanse

1 Armesto, F. J. y Arnau, A., Apuntes concernientes al vestigio romano descubierto en la calle de Batitales de la ciudad de Lugo,
Imprenta de Pujol y Hermano, Lugo, 1843.

Escaleira interior da muralla no sector de San Fernando,
1989. Foto da autora
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os sepulcros exhumados na zona de San Roque en
1864-65 e 1917, ademais das dúas tumbas
aparecidas en Recatelo en 1938 e algunhas outras
atopadas con posterioridade a esa data. As murallas
baixoimperiais (séculos III-IV) atribúense a
Vespasiano (69-79 d. C.). Alúdese despois ás varias
inscricións procedentes das murallas e doutros
lugares da poboación. A ponte considérase obra do
emperador Traxano. Menciónanse os fornos e talleres
atopados en 1934 na rúa Montevideo e os varios
achados numismáticos do subsolo de Lugo, aínda
que -dise- non consta a existencia de ningunha ceca
na cidade, si se atisba a posibilidade de que as
moedas hoxe coñecidas como da caetra puidesen
ter sido emitidas por unha ceca lucense. Péchase o
traballo que comentamos coa mención ao relevo de
Hércules procedente da Porta Nova das murallas.
Non se toman aquí en consideración, polo seu
carácter extraurbano, outros restos romanos aos que
alude no seu traballo Vázquez Seijas.

O segundo capítulo da nosa historia constitúeo
o período de tempo comprendido entre ese ano de
1939 e os de 1985-86, período que presenta
algunhas novidades na arqueoloxía do Lugo romano.

A primeira novidade produciuse o 5 de
novembro de 1960 ao rebaixarse o pavimento da
Praza de Santa María, é dicir, das proximidades da
Catedral. Ese día viu emerxer do subsolo unha piscina
de planta rectangular con dúas ábsidas nas
cabeceiras e decorada con mosaicos en branco e
negro que se datou no século IV d. C. Volta a soterrar
tras a súa aparición, desde finais de 2011 a piscina
restaurada pode verse baixo o chan da praza a través
dunha xanela arqueolóxica.

Catro anos máis tarde, en 1964, o
derrubamento dun anaco do paramento interior da
muralla, no sector desta próximo ao Círculo das Artes,
saca á luz as primeiras escaleiras de acceso ao
adarve da fortificación. É a segunda novidade do
período de que tratamos e novidade importante para
a cerca de Lugo, xa que ata daquela os accesos
primitivos da muralla eran totalmente descoñecidos.

Hoxe son moitos os xa escavados e restaurados.
1972 é un ano crucial para as murallas

romanas de Lugo. Desenvólvese entón a Operación
Muralla Limpa, promovida polo lucense don Ramón
Falcón, naquel momento Subdirector Xeral de Belas
Artes con don Florentino Pérez Embid como Director
Xeral. A muralla lucense, xa declarada monumento
nacional en 1921, viuse libre a partir de 1972 das
casas que se encostaban ao seu paramento exterior2

. Dirixiu as obras o arquitecto don Antonio González
Trigo. Poucas foron, aínda que as houbo, as voces
discrepantes con esa operación de limpeza. Entre
elas cabe destacar a do arquitecto R. López de Lucio
que discrepou nun artigo publicado na revista Ciudad
y territorio de 1978. A operación muralla valeulle ao
Concello da cidade o premio Europa Nostra en 1981.
O coñecemento da muralla de Lugo ten tres fitos
bibliográficos, os dous primeiros anteriores á limpeza
da fortificación, o terceiro contemporáneo desta.
Trátase do traballo de Ian Richmond de 19313 , o de
Vázquez Seijas de 19554 e o de Felipe Arias Vilas,
de 19725 .

En 1973 aparece un estudo global sobre os
mosaicos romanos do antigo Convento Xurídico
Lucense que inclúe, naturalmente, o de Batitales e
algúns outros restos atopados en Lugo.6

E chegamos así ao último dos eventos
relacionados coa cidade romana do período do que
estamos a tratar. Referímonos á celebración, nos
anos 1975-76, do Bimilenario da cidade, celebración
que foi a causa da convocatoria do primeiro congreso
científico sobre o Lugo romano no que participaron
os �primeiras espadas� da especialidade por esas
datas. As actas do coloquio foron publicadas no ano
19777 . Nesa mesma data, e polo mesmo motivo,
Lugo acolleu tamén a celebración do XV Congreso
Nacional de Arqueoloxía.

Os anos 1985-86, como ao principio se
indicou, constitúen o �tempo-eixo� da arqueoloxía
romana de Lugo, marcando un antes e un despois
no desenvolvemento desta. Todo empezou coa
construción de tres aparcadoiros subterráneos

2 Véxase para esta cuestión, Abel Vilela, A., Origen de las edificaciones adosadas a la muralla romana de Lugo, La Voz de la
Verdad, Lugo, 1972. Do mesmo autor é un traballo moito máis amplo e recente: A muralla romana de Lugo na documentación dos
séculos XVI ao XX, Deputación Provincial de Lugo, Lugo, 2011.

3 Richmond, I. A., Five towns-walls in Hispania Citerior, Journal of Roman Studies, XXI, 1931, pp. 87 ss. Trátase do primeiro
estudo serio sobre a fortificación lucense feito por quen xa estudara as murallas aurelianas de Roma. O autor definiu o que
chamou estilo legionario coas murallas de Lugo, Astorga e León.

4 Vázquez Seijas, M., Fortalezas de Lugo y su provincia (notas arqueológicas, históricas y genealógicas), Deputación Provincial
de Lugo, Lugo, 1955, vol. I.

5 Arias Vilas, F., Las murallas romanas de Lugo, Studia Archaeologica 14, Universidade de Santiago, Santiago, 1972. Trátase da
tesiña do autor dirixida por Alberto Balil, estudoso, entre outras cousas, das murallas baixoimperiais de Barcelona. Arias Vilas
data as murallas de Lugo entre os anos 260 e 310. Como traballo máis recente sobre estes recintos pode mencionarse o de
Fernández Ochoa, C. e Morillo Cendán, A. publicado en 1991-92 na revista Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la
Universidad Autónoma de Madrid.

6 Acuña Castroviejo, F., Mosaicos Romanos de Hispania Citerior, II, Conventus Lucensis, Studia Archeologica, 24, Santiago de
Compostela, 1973. Nel dátase o mosaico de Batitales no S. III (pp. 19 ss).

7 Actas del Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo, Padroado do Bimilenario de Lugo, Lugo, 1977. Sobre os
numerosos actos a que deu pé a celebración dos 2.000 años de Lugo, véxase: Abel Vilela, A., El Bimilenario, Lugo, 1981.
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noutras tantas áreas do centro histórico da
cidade: as prazas do Ferrol, de San
Domingos e da Constitución. Moi pouco
despois, a construción dun cuarto
aparcadoiro, situado agora nos xardíns da
Deputación Provincial, enfrontou a esta
institución co Concello da cidade e fixo
continuar a polémica que levantara a
construción dos tres primeiros. Como se ve,
pois, os coches están na base do nacemento
dunha arqueoloxía normalizada na cidade
de Lugo.

A polémica levantada polo feito de
que os tres primeiros aparcadoiros puidesen
destruír posibles restos arqueolóxicos enche
as páxinas da prensa local e rexional desde
decembro do 85 a xaneiro do 86. O Colexio
de Arquitectos local e Adelpha (Asociación
para la Defensa Ecológica y del Patrimonio
Histórico) encabezaron a loita contra os tres
aparcadoiros. Pero a cousa non fixera máis
que empezar. Nos primeiros meses de 1986, as
prospeccións arqueolóxicas na Praza da
Constitución, que dirixía Xulio Carballo Arceo,
sacan á luz unha necrópole de inhumación
tardorromana composta por uns cen sepulcros.
En marzo do 86 as máquinas destrúen a necrópole
e continúan as obras do aparcadoiro. A polémica
estaba servida. De �vandalismo� foi cualificada esa
destrución en varios xornais de tirada nacional.
Universidades e varias institucións científicas
puxeron o berro no ceo. Catro membros da
Comisión Técnica de Arqueoloxía de Galicia
presentaron a súa dimisión ante a gravidade dos
feitos. A Xunta de Galicia paralizou as obras do
aparcadoiro en abril do mesmo ano mentres non
se efectuasen escavacións arqueolóxicas previas. Foi
daquela cando un arqueólogo italiano nos ensinou
que unha das calzadas romanas sacadas á luz tiña a
súa saída da cidade amurallada por unha das portas
abertas no S. XIX para dar acceso ao que entón era
o cemiterio municipal. En maio de 1986, contratado
pola empresa Dragados y Construcciones, encargada
das obras dos tres aparcadoiros, faise cargo das
escavacións arqueolóxicas previas o daquela profesor
de Historia Antiga da Universidade de Oviedo, Antonio
Rodríguez Colmenero, que dirixirá as escavacións
das prazas do Ferrol e de San Domingos. O
aparcadoiro da praza da Constitución foi inaugurado
en outubro de 1986. En xuño do ano seguinte
inauguráronse os outros dous.

As escavacións nas dúas prazas mencionadas
deixaron claro por primeira vez que Lugo era un

xigantesco xacemento arqueolóxico e que as
monumentais murallas non se ergueran en van. Unha
necrópole de 66 cistas de incineración apareceu no
subsolo da praza do Ferrol en xullo de 1986. Fora
cortada pola muralla cando esta se levantou a finais
do S. III, é dicir, uns 300 anos despois de que a zona
comezase a súa andaina como cemiterio. En agosto
do mesmo ano emerxen do subsolo de casa número
10 da rúa Armanyá dous magníficos mosaicos,
decorado un deles cunha escena do mito cretense
de Dédalo, Pasifae e o Minotauro e isto ocorre nunha
cidade perdida do finisterre galaico, unha rexión de
�escasa ou nula romanización�, segundo defendían
daquela certos autores. Os mosaicos de Armanyá,
levantados por un equipo de Mérida, incorporáronse
ao Museo Provincial, onde hoxe se custodian, en
1996. Unha pequena ara dedicada a Xúpiter

Dereita: Escavacións de
X. Carballo Arceo na

necrópole de
inhumación da praza da
Constitución co gallo da

construción dun
aparcadoiro

subterráneo en 1986.
Fotografía inédita da

autora.

Abaixo: Unha parte da
necrópole de
incineración

altoimperial da praza do
Ferrol pola construción

dun aparcadoiro
subterráneo .

Escavación de A.
Rodríguez Colmenero.

Foto da autora
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informábanos de que na casa vivira, en época de
Caracalla (S. III d. C.) Gallio Senior, é dicir, Galión O
Vello. De enorme pode cualificarse o caudal de datos
sobre a historia antiga da cidade que saíu á luz nas
escavacións das prazas do Ferrol e San Domingos.
O mesmo cabe dicir dos obxectos exhumados nelas.
Aquí non pode facerse recensión a ningunha das dúas
cuestións. En 1989 eliminouse da praza de San
Domingos a �reconstrución� dalgúns restos
arqueolóxicos que nun principio se colocaran aquí.

Tres consecuencias inmediatas derivaron das
polémicas escavacións dos aparcadoiros. Unha foi a
montaxe da primeira exposición de obxectos
arqueolóxicos procedentes da cidade que acolleu o
antigo cárcere do Partido nos anos 1986-87. A
segunda, o establecemento, por parte da Xunta de
Galicia, da normativa para escavacións arqueolóxicas
previas á construción de calquera inmoble no recinto
histórico de Lugo en 1986. Dous anos máis tarde,
móntase o Gabinete de Arqueoloxía dependente do
Concello da cidade. Todo iso veu desembocar en
que a arqueoloxía de Lugo se convertese por fin
nunha actividade normalizada. E esa é a cuarta parte
desta historia.

En xullo de 1987 prodúcese un achado que
cambia a concepción que entón se tiña do recinto
amurallado. Nun solar da Rolda da Muralla, máis ou
menos fronterizo coa Porta da Estación, aparece o
primeiro resto do primitivo foso con que contaba a
muralla de Lucus, un foso en forma de U, dunha
anchura de entre 20/25 metros e unha profundidade
de 5, situado a uns 5 metros das partes máis saíntes
dos cubos ou torres da cerca. Con posterioridade á
data de que tratamos apareceron, en distintos
sectores, novos restos dese foso.

Dous anos máis tarde, en 1989 polo tanto,
escávanse varios sectores da gran necrópole que
tivo a cidade romana no barrio que hoxe
chamamos de San Roque e que é continuación
do sector cemiterial da praza da Constitución,
arrasado polas máquinas, segundo se viu xa. As
escavacións centráronse no subsolo do antigo
Mesón de Aguiar e nas inmediacións da capela
que dá nome ao barrio. Había incineracións do S.
II e inhumacións baixoimperiais desde o S. III.
Unha gran piscina situábase á beira destas tumbas
e decorábase con dous relevos nos lugares de
entrada e saída da auga. O carneiro e a esfinxe
deses dous relevos foron postos en relación con

algunhas das relixións orientais que tanto auxe
tiveron na baixa romanidade antes do triunfo
definitivo do cristianismo, culto tamén da mesma
orixe oriental. No mesmo ano de 1989 escávase
tamén outra necrópole no Campo de Forca.

A finais da década dos 80 tense xa un cabal
coñecemento do acueduto que fornecía de auga á
cidade romana, cuxo trazado vén coincidir co que
levantou no S. XVIII o bispo Izquierdo e que estivo
en uso ata finais da seguinte centuria. Descóbrese a
súa captación na zona do Castiñeiro. Na súa primeira
parte é un muro de 1�20 metros de altura co especus
no seu interior. Despois, unha vaguada obriga a
colocalo sobre arcadas apoiadas en pilastras
cadradas de algo máis dun metro de lado. Tiña a
súa entrada na cidade amurallada por unha fenda
próxima á actual Porta de San Fernando. Do
acueduto, de época incerta, coñécense hoxe varios
restos, entre eles os exhumados (1997) na Praza da
Milagrosa e na rúa de San Marcos (2011)8 .

No ano de 1991, no barrio de Recatelo,
exhúmanse os restos de cabanas de planta circular
de tipo castrexo, da época da fundación da cidade,
e na Rúa Nova aparecen, entre outros restos, muros
decorados con estuco. Ese mesmo ano comeza a
publicarse a revista Larouco, en cuxas páxinas
adoitan aparecer as novidades sobre os traballos
arqueolóxicos de Lugo9 .

En 1993, e non sen polémica de novo,
escávase o subsolo para a construción dun novo
aparcadoiro, agora situado na rúa Anxel Fole.

Ao ano seguinte aparece un cubo orixinal da
muralla romana na zona do Campo Castelo, zona

8 Álvarez Asorey, R., Carreño Gascón, M. C. e González Fernández, E., Aqua nubi. Historia do abastecemento de agua á cidade de
Lugo (época romana-Século XX), Traballos de arqueoloxía, nº 1, Concello de Lugo, Lugo 2003.

9 A revista é obra do Grupo Arqueolóxico Larouco, que escava na cidade e que dirixe Rodríguez Colmenero. Editada por Edicións
do Castro, os seus dous primeiros números subtitúlanse �Revista da Historia primitiva, tradicións orais e patrimonio cultural de
Galicia�. Desde o número 3 cambia ese subtítulo polo de �Revista Anual da Antiguedade Galaica�.

Aparición dun cubo orixinal da muralla no Campo Castelo,
1994. Foto da autora
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alterada da cerca cando no S. XIX a carlistada obrigou
a levantar o chamado Reduto Cristina con disposición
de baluarte, adaptado pois ás necesidades artilleiras
da época. As obras de conservación e posta en valor
do cubo remataron en 2002.

En 1994 comezan as obras de construción do
Museo de San Roque. Tras varias demoras, o museo
abriu por fin as súas portas en 2007. Restos da
necrópole e a gran piscina á que antes se aludiu
poden contemplarse nel.

O ano 1996 é pródigo en varios eventos
culturais en relación co pasado romano de Lugo. Ese
ano móntase a segunda exposición de obxectos
arqueolóxicos da cidade que reconverte, para iso, o
antigo matadoiro municipal en sala de exposicións
co nome de Porta Miñá. A exposición forma parte do
segundo congreso internacional de temática
arqueolóxica que acolle a cidade. Celebrado entre
os días 15 e 18 de maio, leva por título Los
orígenes de la ciudad en el Noroeste Hispánico10 .
Ademais, aparece, tamén en 1996, o primeiro
volume dunha obra monumental de dez previstos
sobre a historia antiga e a arqueoloxía de Lugo11 .

A fins da década dos 90, o avance do
coñecemento arqueolóxico do subsolo urbano,
produto das xa numerosas escavacións realizadas
nel e malia as limitacións e servidumes inherentes
á arqueoloxía de núcleos de poboación actuais,
coñécese xa, en liñas xerais, o trazado do foro da
vella urbe romana. Trátase dunha praza
rectangular de aproximadamente 160 metros por
105, cuns 20.000 metros cadrados de superficie,
situada entre as actuais rúas do Progreso, San
Pedro, Raíña e praza de San Domingos. O foro ía
cruzado, en sentido leste-oeste, polo decumanus
maximus que saía da posterior cidade murada
pola Porta Miñá. A praza estaba delimitada polo
oeste polo que parece ser o cardo maximus que
coincide en parte coa actual rúa da Raíña. As
anteriores escavacións permitiron ademais o
coñecemento a grandes trazos da primitiva cidade
aberta, sen murallas, a cidade altoimperial, dunha
extensión de 35 hectáreas e como esta disposición
quedou alterada cando, nos séculos III ou IV, se
levantaron os muros da cidade baixoimperial que
deixou fóra sectores habitados da primitiva cidade
aberta e englobou intramuros, por outra banda,
antigas áreas cemiteriais e, por tanto, non
habitadas, desa primeira cidade aberta.

Entre os anos 1998 e 2000, entre as rúas de
Armanyá, Catedral e Bispo Basulto exhúmase un gran
conxunto termal, quizais de carácter público, que
parece ocupar toda unha insula urbana situada ao
oeste do foro. Parece remontarse ao século I e estar
en uso aínda nos séculos III-V. Podería contribuír
indirectamente a datar o acueduto en tempos
temperáns, acueduto que sería necesario para
alimentar ese complexo termal.

Entre 1998 e 2002, en campañas
descontinuas, sae parcialmente á luz o que hoxe por
hoxe é, sen discusión, a mansión privada máis rica
das coñecidas da vella urbe romana. Situada nas
proximidades doutras dúas casas patricias, a dunha
insula de San Domingos e a do mosaico de Dédalo e
Pasifae, é a hoxe musealizada e coñecida como
Domus Oceani ou �Casa dos Mosaicos�. Ocupaba a
gran casa os solares dos inmobles 20-22 da rúa

10 Con motivo da exposición aparece a primeira publicación global sobre a arqueoloxía romana de Lugo: Rodríguez Colmenero,
A. et alii, Urbs Romana. As orixes da cidade de Lugo, Traballos de Arqueoloxía, nº. 0, Concello de Lugo, Lugo, 1995.
En 1999 publicáronse, en dous grosos volumes, as actas do congreso: Rodríguez Colmenero, A. (coord.), Los orígenes de la

ciudad en el noroeste hispánico. Actas del Congreso Internacional. Lugo, 15-18 de mayo, 1996, Deputación Provincial de Lugo.

11 Rodríguez Colmenero, A. (coord.), Lucus Augusti. El amanecer de una ciudad, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña,
1996. En 2001 publicouse o segundo e, de momento, o último tomo da serie: Alcorta Irastorza, E., Lucus Augusti II. Cerámica
común romana de cocina y mesa hallada en las excavaciones de la ciudad, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Santiago, 2001.

Mosaico da Domus Oceani baixo a rúa Doutor
Castro no 2002. Actualmente soterrado baixo o
pavimento da rúa. Fotos da autora
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Doutor Castro, a propia rúa e solares contiguos. A
insula, parte da cal ocupa a casa, tiña unha superficie
de 14.000 metros cadrados, case tanto como o foro
urbano, e daba ao cardo maximus e ao decumanus
maximus. Patio porticado, un gran oecus con antesala
e unha posible zona termal con hipocausto constitúen
a parte coñecida da gran mansión, pero son os
magníficos mosaicos e as non menos espectaculares
pinturas murais as que converten a casa nun
auténtico palacio urbano e veñen demostrar que o
vello mosaico de Batitales non estaba só e, desde
logo, non pertencía a ningún templo de Diana. A fase
final da mansión vai desde fins do século III ou
principios do IV ata mediados do século V. Apuntouse
a posibilidade de que fose residencia do legado da
efémera provincia Hispania Superior descuberta polo
recentemente desaparecido profesor de Heidelberg,
Géza Alföldy. De ser así, Lugo tería sido capital
provincial durante os poucos anos de existencia desa
demarcación da terceira centuria, algo que nin os
máis optimistas dos vellos tratadistas da historia de
Lugo podían nin sequera sospeitar12 . As escavacións
levadas a cabo nas termas do Miño en 1998 e 99
tamén depararon sorpresas. O descubrimento dunha
sala absidada e doutras dependencias veu
acompañado dun importante achado epigráfico:
tiradas a unha piscina e, ao parecer, rotas á
mantenta, atopáronse catorce aras dedicadas a
maioría ás ninfas por diversos personaxes. As aras
estaban acompañadas por materiais diversos
datados no século IV d. C. Consérvanse no hotel-
balneario. Non todos os días se producen achados
semellantes.

O ano 2000 pasou xa ás efemérides da cidade
escrito con letras de ouro e iso porque un comité da
UNESCO reunido nunha localidade australiana
declarou a muralla romana que rodea a cidade como
Patrimonio da Humanidade con todo o que iso supón
para o seu mantemento, conservación, estímulo ao
turismo, etc. para unha cidade pouco coñecida.
Formando parte da campaña de apoio a esa
declaración, montouse a terceira gran exposición de
obxectos arqueolóxicos de Lugo na sala de Porta
Miñá13 .

Un edículo dedicado aos Luci e atribuído aos
séculos II-III, con planta cadrada duns 3´5 metros
de lado e dúas aras, apareceu na rúa de Montevideo
no ano 2000 no lugar que, en época romana,
ocupaba a saída desde Lucus a Brigantium (A

Coruña) pola vía XX. Como veremos, non foi esta a
única novidade arqueolóxica dos últimos anos
relacionada coas relixións antigas que se practicaron
na cidade.

Unha noticia un tanto insólita, e desde logo
inesperada, sorprendía os lucenses amantes do
antigo no ano 2001: o paramento da muralla, de ton
agrisado escuro por causa da cor natural da lousa
que o forma, lucía na Antigüidade un branco digno
dunha casa andaluza polo feito de ter estado caleado.
Queremos imaxinar o sorprendente aspecto
esbrancuxado que ofrecería a cerca un día de sol,
dos escasos que temos por estes lares, para quen
se achegase a ela por unha calquera das varias vías
que entraban polas súas portas.

A aparición nos anos 2001-2002 de dous fosos,
nunhas escavacións realizadas nos arredores da rúa
Montevideo, poden aclarar as orixes da cidade como
posible campamento militar durante o transcurso das
Guerras Cántabras. Estariamos entón ante uns inicios
similares aos de Astorga. Nada ten que ver este
posible campamento coa vella hipótese de Schulten
que vía no actual trazado urbano do centro de Lugo
unha estrutura campamental romana. Pero a posible
orixe militar de Lucus habería que poñela en relación
con outros dous coñecementos achegados pola
arqueoloxía: as moedas chamadas da caetra
parecen emitidas por unha ceca aquí instalada no
transcurso desas guerras, e apareceron xa en Lugo
dous epígrafes que mencionan a estancia aquí da
Legio VI.

No ano 2000 comezaran escavacións baixo o
casarón que foi dos Montenegro situado fronte á
fachada principal da Catedral. Nese solar íanse
levantar as instalacións do vicerreitorado da
Universidade. Dous anos despois, atopouse aquí o
que no seu día foi un mitreo, un templo dedicado ao
deus Mitra, de orixe persa, cuxo culto se estendeu
polo imperio romano nos anos anteriores ao triunfo
definitivo do cristianismo e en pugna con este. É esta
a segunda novidade en materia de historia das
relixións achegada polos arqueólogos de Lugo. Do
mitreo procede unha magnífica ara de case un metro
de altura, dedicada a Mitra por un centurión da Legio
VII e que ademais nos informa da existencia na cidade
dunha statio lucensis, unha oficina de tributos dirixida
por persoal militar. A ara é, desde logo, o último
achado epigráfico relevante de Lugo. A presenza dun
mitreo insospeitado nesta esquina do setentrión

12 González Fernández, E., Domus Oceani. Aproximación á arquitectura doméstica de Lucus Augusti, Traballos de Arqueoloxía,
nº 2, Concello de Lugo, Lugo, 2005. Do mesmo autor: Lugo arqueolóxico. Casa dos Mosaicos Batitales, Xunta de Galicia, A Coruña,
2005.

13 O Concello da cidade editou o catálogo da exposición co mesmo título desta, Imago Antiqua. Lugo romano, Lugo, 2005.
Tamén o Concello celebrou, con outra publicación, a inclusión da muralla na lista do patrimonio mundial: AA.VV., A muralla de
Lugo. Patrimonio da Humanidade, Lugo, 2004.
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peninsular volve poñer en solfa as vellas teorías que
incidían na escasa ou nula romanización destas terras
norteñas14 .

En 2005 tivo lugar en Lugo, no marco da
conmemoración do quinto aniversario da declaración
da muralla como patrimonio da humanidade, a
celebración doutro magno congreso, o dedicado ao
estudo das murallas romanas no occidente do
imperio. Os días 26 a 29 de novembro dese ano
acolleron este evento15 .

Os anos 2006 e 2007 depararon tres
novidades arqueolóxicas reseñables. Foi a primeira
a escavación e posterior restauración dos corpos de
garda da muralla situados na Porta Miñá. A segunda
�nova contribución para a historia das relixións- a
escavación dun posible templo rectangular con
cabeceira absidada no xardín do Círculo das Artes.
Puido ter estado dedicado a Laho Paraliomego. A
terceira, o descubrimento dun castro, de cuxa
existencia non se sospeitaba, na zona da Piringalla,
o que equivale a dicir nas proximidades da antiga
cidade romana.

E co ano 2011 chegamos ao final do noso
percorrido. Con motivo do décimo aniversario da
declaración da muralla como ben mundial, o Concello
da cidade publicou a última obra de síntese sobre o
pasado romano da urbe16 .

No Museo Provincial ingresou, ese mesmo ano,
un plano da praza do Campo Castelo do ano 1757,
de importancia grande para o coñecemento da
muralla de Lugo. O plano, obra do arquitecto Agustín
Baamonde, atopábase entre os papeis do arquivo

do pazo de Tor e apareceu durante a tarefa de
inventario da biblioteca deste pazo. Nel figuran varios
cubos da muralla do sector d� A Mosqueira
claramente coroados cada un con tres ventás
rematadas en arcos. Vén confirmar, pois, a existencia
do tipo de coroamento primitivo dos cubos da
muralla, xa coñecido de antigo por un gravado do
século XIX, pero con problemas de confirmación
material. E en 2011 tamén, aparece o último traballo
sobre a arqueoloxía romana da cidade que pecha a
nosa recensión da mesma17 .

Díxose ao principio deste artigo que se ían
utilizar os repertorios epigráficos editados sobre
Lucus como forma de observar con números como
foi aumentando co paso do tempo o coñecemento
sobre a historia primitiva da poboación. Vexamos
isto, pois, a modo de colofón.

De 1869 data o volume II da magna obra
dirixida por Hübner, o Corpus Inscriptionum Latinarum

14 Rodríguez Cao, C. (coord), A domus do mitreo, Universidade de Santiago, A Coruña, 2011.

15 As actas do congreso publicounas a Deputación Provincial de Lugo en 2007: Murallas de ciudades romanas en el occidente
del imperio. Lucus Augusti como paradigma.

16 Rodríguez Colmenero, A., Lucus Augusti. A cidade romano-xermánica da Fisterra Ibérica. Xénese e evolución histórica (14 a.
C.-711 d. C.), Lugo, 2011.

17 Carreras Monfort, C., Morais, R. e González Fernández, E., Ánforas romanas de Lugo, Traballos de Arqueoloxía, 3, Servicio
Municipal de Arqueoloxía do Concello de Lugo, Lugo, 2011.
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Esquerda: Escavación do segundo corpo de garda na
Porta Miñá no 2007. Foto da autora
Arriba: Corpo de garda na Porta Miñá no 2007. Foto da
autora
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18 Vázquez Saco, F. y Vázquez Seijas, M., Inscripciones romanas de Galicia. II. Provincia de Lugo, Instituto Padre Sarmiento de
Estudios Gallegos, Santiago, 1954.

19 Arias Vilas, F., Le Roux, P. e Tranoy, A, Inscriptions romaines de la Province de Lugo, Centre Pierre Paris, Paris, 1979, pp. 29
ss.

20 Gómez Vila, J., Epigrafía romana de la provincia de Lugo, 2009, pp. 141 ss.

Luz Mª Martínez Arias

Dereita: Un dos tres monólitos fundacionais coñecidos da
cidade de Lugo. O texto di:

V.C.A.M.
CAESARI

PAVLLVSFABIVS
MAXVMVS

LEGAT CAESARIS

Segundo a maioría dos autores, o texto latino é:
V(rbis)C(onditori) A(ugusti)M(onumentum) Caesari
Paullus Fabius Maxumus Legat(us) Caesaris

A tradución ao galego:
Monumento aAugusto, fundador da cidade
Paulo FabioMáximo, legado do César

Foto: lvcvsavgvsti.blogspot.com

que recolle 27 inscricións procedentes da cidade de
Lugo.

Se damos un salto de case cen anos,
atopamos 51 epígrafes aparecidos en Lugo cidade
ata o ano 1954 dos que se fai recensión18 .

Uns poucos anos máis tarde, en 1979, aparece
o que é o terceiro reconto epigráfico da provincia de
Lugo19 . Nel faise recensión de 54 epígrafes de Lucus.

O último reconto de inscricións lucenses ve a
luz o ano 2009. Recóllense nel 94 epígrafes
aparecidos na cidade20 . Así pois, entre os epígrafes
apuntados por Hübner e os recollidos nesta última
obra, hai un salto considerable que vén plasmar
numericamente os progresos da investigación sobre
a cidade romana.

E non queremos pechar estas liñas sen sinalar
a aparición, en febreiro de 1988, do que cremos
�rei� da epigrafía lucense. Trátase do monólito
fundacional da cidade atopado nun solar situado entre
a Praza Maior e a rúa dos Cregos. É de granito e de
máis de dous metros de altura. Vai dedicado ao
emperador Augusto por quen foi o seu legado Paulo
Fabio Máximo, fundador da nosa cidade alá polos
anos 15-13 antes de Cristo. Preside hoxe a colección
arqueolóxica de Porta Miñá, pero pensamos que un
baleirado, réplica ou como queira que sexa do
mesmo, tería que figurar no lugar máis destacado e
céntrico da poboación acompañado dun breve texto
que explicase de que se trata: a partida de nacemento
en pedra de Lucus Augusti, que -cremos- moi poucas
cidades de similar orixe á nosa poden exhibir.
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A CHAIRA INTERIOR: A
TERRA CHÁ
Sendo un territorio relativamente pequeno (29.574 km2) a Galiza
presenta unha variedade paisaxística complexa, resultado do proceso de
conformación xeomorfolóxica e histórica do país, un zócalo herciniano
desgastado e fracturado en zonas altas (montañas erosionadas e
relativamente baixas) e baixas (chairas, depresións e vales fluviais).
Cada espazo será definido a partir dunhas características físicas,
climáticas e humanas, aparecendo pois unha diversidade de bisbarras ou
territorios diferenciados, que conforman unha variada "paisaxe cultural".
A Terra Chá é un destes territorios, identificable por un tipo físico (a
chaira) e humano (o chairego) con trazos propios.

Conta a Terra Chá cunha superficie de 1.822,7
km2, distribuídos entre os concellos de Abadín,
Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, A
Pastoriza, Vilalba e Xermade. Prolongación natural
dunha unidade física máis grande (a meseta de
Lugo), trátase dun espazo xeográfico relativamente
baixo (de 400 a 500 m de altitude media) delimitado
polo norte polas serras setentrionais entre as que
destaca a do Xistral, polo oeste pola dorsal galega,
polo leste polo cordal de Neda e polo sur pola
bisbarra de Lugo. Sobre materiais paleozoicos
(granitos e xistos) depositáronse sedimentos
posteriores (terciarios e cuaternarios) que xeraron
unha cuberta arxilosa que se constitúe nun dos sinais
de identidade do espazo, a impermeabilidade e a
proliferación de zonas húmidas e asolagamentos.
Constitúese pois unha paisaxe lixeiramente
alombada, que alterna espazos moi chás con suaves
outeiros (de feito o topónimo "Vilalba", capital da
comarca, fai referencia a unha elevación rodeada
de terreos máis baixos), e moi condicionada pola
actividade agrogandeira. Esta realidade contribúe a
converter a Terra Chá nunha zona de gran

biodiversidade, polo que case 5.000 ha da comarca
foron integradas na Rede Natura 2000 como o LIC
Parga-Támoga-Ladra, integrado na Reserva da
Biosfera "Terras do Miño".

O nome do LIC vén dado pola complexidade
da rede hidrográfica, como corresponde a un espazo
deprimido ou foxa tectónica. O principal río da
comarca é o Miño, que nace no seu confín leste
(Pedregal de Irimia, na serra de Meira) e atravesa a
bisbarra cun traxecto sinuoso, con asolagamentos
frecuentes como o do espazo natural da Veiga de
Pumar. Afluentes e subafluentes do mesmo son o
Ladra, o Parga e o Támoga, os máis destacados
dunha auténtica rede capilar que combina ríos,
regatos e humidais como as lagoas de Cospeito ou
Caque.

A proliferación de espazos húmidos garda
relación, por outra banda, coas características
climáticas, integrándose a Chaira no Dominio
Oceánico aínda que con matices habida conta do
relativo illamento con respecto ó mar
(continentalidade). Deste xeito atopámonos cunha
temperatura media anual de 11ºC, con maior
amplitude térmica que na costa e a presenza
frecuente de xeadas invernais.

A combinación de factores físicos, climáticos
e humanos configurou, como xa foi dito, un espazo
de gran biodiversidade, agora ben, moi degradado
polos cambios socioeconómicos dos últimos vinte
anos. A vexetación clímax foi alterada ao longo da
historia polos procesos de deforestación e
agricolización, conservándose manchas de carballos
e bidueiros alternadas con áreas de matogueira

A lagoa de Cospeito e a serra da Carba
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(toxeiras), progresivamente substituídos por piñeirais
de repoboación (e nos últimos anos plantacións de
eucaliptos) e prados. Estes incrementaron tamén a
súa presenza pola desecación de humidais,
aparecendo un peculiar medio de pasteiros
asolagados no inverno (Veiga de Pumar por
exemplo). Espazos naturais importantes pola
recepción de aves invernantes e a cría de especies
raras como os mazaricos ou as avefrías foron
desecados no Franquismo para ser recuperados nas
últimas décadas (lagoas de Cospeito e Caque). Por
outra banda, son moi interesantes os bosques de
ribeira ao longo da rede fluvial capilar (bosques
aluviais ou de inundación), unha das razóns máis
contundentes para establecer na zona a Reserva da
Biosfera.

A Chaira conformou un tipo de poboamento e
organización territorial que o xeógrafo francés
Bouhier situou nun amplo espazo chamado os "eidos
de agras", presente en boa parte da Galiza central e
caracterizado pola "asociación de bloques de cultivos
provistos de cerrumes xerais e divididos
interiormente en parcelas abertas" (Bouhier, vol. 1,
páx. 235). Atopámonos, pois, cun poboamento
disperso en forma de lugares ou casais alternados
con pequenos núcleos e fortemente condicionados
pola estrutura agraria, que deu lugar ademais a un
tipo de vivenda específico, a "casa da Terra Chá",
caracterizada segundo Mariño Ferro e González
Reboredo por ser "unha vivenda ampla, un limpo
volume prismático, de muros de lousa, sen
edificacións auxiliares e con cuberta a catro augas"
(Mariño Ferro e González Reboredo, páx. 444). Os
habitantes agrúpanse nas chamadas "aldeas
polinucleares con casarío claro", é dicir, con espazos
amplos entre casas ocupados con hortas ou campos
de cultivo e varios núcleos, ou ben nas chamadas
"aldeas nucleares en nebulosa", semellantes ás
anteriores, pero de menor entidade.

Tradicionalmente, as terras eran traballadas
cun sistema de barbeito bienal que incluía cereal,
millo e patacas. Ademais, a alternancia de terras a
monte e cultivos significaba a cría semiextensiva de
gando con fins comerciais, ben vacún ou ben equino
(produción de mulares). Este sistema tradicional
entraría en crise a finais do século XIX e principios
do XX, dando paso a un modelo cada vez máis
intensivo e especializado na cría de vacún,
especialmente cos cambios introducidos na segunda
metade do Franquismo. Nesta etapa histórica destaca
a chamada "colonización" da denominada pola
autoridade franquista "Tierra Llana de Castro de Rey",
pola cal 2800 ha de monte comunal foron expropiadas
e parceladas para o posterior reparto entre 189
familias de colonos establecidas en catro núcleos ou
centros cívico-cooperativos, nunha proposta produtiva
de fondas raíces mussolinianas. A paisaxe actual da
Terra Chá é polo tanto debedora das transformacións
produtivas que, introducidas polo Estado Liberal no
XIX, foron profundizadas no Franquismo para dar
forma xa nos últimos tempos a un modelo
especializado, cunha forte concentración das
explotacións e intensamente dependente de insumos
externos como fertilizantes e pensos concentrados,
o cal redunda asemade en problemas económicos
(febleza financeira das explotacións) e
medioambientais (contaminación de acuíferos por
nitratos).

A identidade rural determinou un poboamento
cativo, cunha densidade baixa (25,6 habitantes por
km2) que o vai ser máis aínda nos rebordos, zonas
altas de transición ás serras. Os cambios agrarios,
en particular, e da sociedade, en xeral, determinaron
tamén que entre 1900 e 2005 a Chaira perdera o
28% da súa poboación, tendo en conta que na
metade do século XX acadou o seu máximo
demográfico. Falariamos en 2005 dunha poboación
total de 46.688 habitantes dos que o 31% serían
maiores de 65 anos (fronte a un 9,3% de menores
de 15). Polo tanto asistimos a un envellecemento
poboacional que segue a tendencia xeral do rural
galego. Dita poboación ocupa territorios moi
extensos, atopándonos con concellos moito maiores
que noutras zonas de Galiza e ademais cunha

Carballeira

Casa chairega
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subdivisión parroquial moi acusada que nos fala
da evidente dispersión dos habitantes: Vilalba, con
30 parroquias; Castro de Rei, con 25; Cospeito,
con 20; Abadín, Begonte e A Pastoriza con
cadansúas 19 parroquias; Guitiriz, con 18;
Xermade, con 10 e Muras, con 8.

Semella a Terra Chá ser xa un lugar de
poboamento atractivo desde época paleolítica. Os
traballos arqueolóxicos sinalan varios xacementos
importantes na contorna, como o de "Dúas Nenas"
(Vilalba) ou o de "Férvedes II" (Xermade), que
sitúan o establecemento de grupos humanos no
Paleolítico Superior. Por outra banda, son tamén
destacables os restos megalíticos como a Medorra
da Granxa (Castro de Rei), as Medorras da
Millarada (Cospeito) ou a Necrópole de Rozas das
Modias (Vilalba) así como as abondosas mámoas
constatadas nos concellos de Vilalba, Abadín e Muras.
De feito, os investigadores sinalan as serras
setentrionais galegas da provincia de Lugo (Montes
do Buio, Serra do Xistral e da Toxiza), e que
constitúen o límite norte da nosa comarca, como un
lugar cuxo "proceso de antropización do medio" sería
confirmado hai xa 6000 anos, en forma dunha intensa
deforestación orientada cara á actividade agro-
pastoril. Contrastaría esta temperá humanización das
serras, vinculada ás economías gandeiras, cun
poboamento máis tardío da Terra Chá propiamente
dita. O estudo do devandito poboamento vén moi
condicionado pola destrución do patrimonio. Segundo
o investigador Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez (La
Voz de Galicia, 23/2/2005) no ano 1960 estaban
censados no noroeste de Terra Chá 220 túmulos ou
medorras mentres que no 2000 só quedaban 179, o
que supuxo un 18,6% de destrución, que sería debida
a actividades como os curtalumes e pistas mailas
actuacións agrícolas e forestais. As medorras (ou
mámoas) foron concibidas para acoller dentro de si
as antas ou construcións para enterramentos.

O topónimo "Castro de Rei" fai alusión á
importancia na Terra Chá do poboamento galaico-
romano (cultura castrexa), confirmado por outras
voces como "Castromaior" (Abadín), "Castro"
(Begonte) ou "Croa" (Cospeito), iso si, quizais con
menor densidade que noutras áreas galegas, como
xa constatara Bouhier nos anos 70. Destacarían na
comarca os castros de Baroncelle e Terraxís (Abadín),
Donalbai (Begonte), Duarría e Ameixende (Castro
de Rei), Torrillón (Cospeito), Quenllas do Forno
(Guitiriz), Igrexa de Cazán e Regueira (Xermade)
ou os 12 cuantificados en Vilalba, pero por riba de
todos o castro de Viladonga, en Castro de Rei.

Viladonga constitúe un xacemento de grande
importancia arqueolóxica pola cantidade e calidade
dos restos atopados, correspondentes á época da
dominación romana, fundamentalmente os séculos
III-V da nosa era. Escavado desde 1971, conta cun
museo monográfico que reúne boa parte dos restos
atopados nas diferentes campañas arqueolóxicas e
que dan fe dunha poboación chairega romanizada e
con fortes vínculos coa metrópole próxima, a capital
conventual Lucus Augusti. De facer caso entre outros

Castro de Viladonga

Camposanto chairego
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a Bouhier, sería o período castrexo o que fixaría as
estruturas de poboación que van imperar na Galiza
posterior.

Semella a Terra Chá unha zona de paso entre
a Mariña e a Galiza interior. Os romanos construíron
na bisbarra a vía que comunicaba Brigantium con
Asturica Augusta, conservándose a ponte de Duarría
en Castro de Rei e aparecendo restos (aras, lápidas,
villae...) en diferentes localidades. Tamén hai

pegadas da presenza xermánica (topónimos como
Guitiriz) e incluso da inmigración britona, pois é
chairega a parroquia de Bretoña (A Pastoriza), sé
episcopal fundada por celtas das illas refuxiados ante
a chegada dos anglosaxóns. Sería trala invasión
musulmá cando a Terra Chá (e Galiza en xeral) pasa
a ser un territorio fortemente feudalizado, tanto con
señoríos eclesiásticos (o Bispado de Mondoñedo, os
mosteiros de Meira e Lourenzá) como con laicos
(Montenegros, Pargas, Andrades). Estes poderes
señorais inzaron a Chaira de castelos e casas fortes,
os máis deles derrubados tralas revoltas irmandiñas
do século XV (Pobra de Parga, Torre dos Andrade
de Vilalba, Caldaloba en Cospeito).

No século XIV vai adquirir gran relevancia na
comarca a casa de Andrade, natural de Betanzos (A
Coruña) e a quen Henrique II de Trastámara cede o
señorío de Vilalba, xa na Baixa Idade Media centro
neurálxico da Chaira. Os veciños de Vilalba alzaranse

na guerra irmandiña de 1431, unha jacquerie
baixomedieval que tivo como consecuencia a
destrución do castelo vilego, novamente arrasado
na segunda guerra de 1467. Reconstruído máis
tarde, hoxe é Parador Nacional de Turismo e
testemuño da importancia dunha vila que entre os
séculos XVI e XVIII vai ser o principal centro
administrativo e comercial da contorna.

A importancia da Terra Chá tradúcese nun
importante patrimonio artístico e etnográfico. As
igrexas, os cemiterios, as casas, os cruceiros, a
tradición oral, falan da importancia dunha bisbarra
de lonxevo poboamento e onde mesmo contamos
con cidades asolagadas, a mítica Veria, que algúns
sitúan baixo as augas de Cospeito ou a Boedo
mergullada en Guitiriz. Mitoloxía ou realidade?

Antonio Bernárdez Sobreira

Torre de Caldaloba

Lagoa de Cospeito
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A ATAXIA: ENFERMIDADE E
SOLIDARIEDADE
Ataxia quere dicir torpeza ou perda de coordinación. A ataxia pode
afectar aos dedos, ás mans, aos brazos e pernas, ao corpo, á fala ou
aos movementos oculares. Esta perda de coordinación pode ser causada
por varios e diversos condicionantes médicos e neurolóxicos: por esta
razón é importante que unha persoa con ataxia busque atención médica
para determinar a causa subxacente do síntoma e acadar o tratamento
apropiado.

A miúdo, a ataxia é causada pola perda da
función na parte do encéfalo que serve como �centro
de coordinación�, que é o cerebelo. O cerebelo
localízase na parte posterior e a máis baixa da
cabeza. A parte central do cerebelo está involucrada
en coordinar os complexos movementos dos ollos,
do falar e do tragar.

A ataxia tamén pode ser causada por
trastornos das vías nerviosas que entran e saen do
cerebelo.
Ataxia de Friedreich

Foi descrita por primeira vez polo doutor
alemán Nikolaus Friedreich no ano 1863. A ataxia
de Friedreich é unha enfermidade neurolóxica,
hereditaria e de deterioro progresivo.

Transmítese de forma hereditaria. Pode
afectar o mesmo a homes que a mulleres con igual
probabilidade. Estudos de xenética molecular
determinaron que o xene mutante responsable da
enfermidade se atopa no cromosoma 9. É un xene
recesivo, é dicir, para que un neno sexa afectado os
seus dous pais deben ser portadores do xene
defectuoso, aínda que non significa que eles son
enfermos senón portadores.

Hai persoas que poden ter o xene responsable
desta enfermidade sen ter os seus síntomas.

Características e evolución
Unha delas é a destrución progresiva das

células nerviosas da medula espinal e do cerebelo.
A ataxia é unha enfermidade que comporta unha
dexeneración das fibras nerviosas implicadas no
control do equilibrio e no mantemento dunha boa
posición corporal no espazo.

A persoa que sofre a ataxia de Friedreich
presenta unha perda, maior ou menor, na sensación
da posición dos seus membros e do seu tronco no
espazo.

O control dos movementos dos catro membros
pode estar igualmente afectado pola aparición
gradual da debilidade muscular e de tremores
involuntarios durante o movemento dos brazos.

A evolución da enfermidade é progresiva. Ao
principio é máis rápida, pero non é igual en todos os
pacientes. Comeza polas pernas, estendéndose, na
medida que progresa, aos brazos. Os síntomas
comezan aos 10 anos ou antes, aínda que se
diagnosticaron en idades máis tardías.

Maniféstase nunha falta de equilibrio, no

Imaxe da páxina de Facebook �Living With Ataxia�

Marcha benéfica en San Diego para difundir o labor da
Fundación Americana da Ataxia
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camiñar similar ao dun borracho, torpeza nas mans,
mala coordinación dos movementos (ataxia),
dificultade na fala, cansazo nas pernas, ademais de
debilidade e perda de volume muscular nas pernas
e mans, e mal funcionamento dos reflexos.
Preséntanse deformacións na columna vertebral
como escolioses e arcos altos nos pés (pés cabos)
ou noutros casos pés planos.
Ataxia da Costa da Morte

A ataxia, que afecta a unha media de catro
persoas cada 100.000 habitantes, é unha
enfermidade que ten máis de trinta variantes.

Recentemente investigadores galegos
descubriron unha variante que ten a súa orixe na
Costa da Morte, aínda que os casos diagnosticados
están hoxe espallados pola Coruña, Zamora e o País
Vasco, e probablemente existan casos tamén en
Latinoamérica, produto da emigración.

Estudos xenéticos recentes atoparon o mesmo
tipo de variante de ataxia en Xapón, a ataxia da Costa
da Morte ou espinocerebelosa 36. A hipótese dos
investigadores sobre a orixe desta variante en Xapón
relaciónase con navegantes galegos orixinarios da
Costa da Morte que chegaron ao Xapón no século

XVII, empregando a ruta comercial entre Manila,
Xapón e Acapulco.
Tratamento médico

Existen tratamentos sintomáticos e
preventivos que evitan as contraccións e os espasmos
musculares e outras complicacións. As deformacións
esqueléticas son susceptibles de ser tratadas
cirurxicamente e poden ser abordadas tras unha
coidadosa avaliación. Deben subministrarse
complexos vitamínicos.

Moitas veces relacionamos a debilidade
muscular e a atrofia con algún problema do músculo
e o que produce o problema non é outra cousa que
o desuso.

A rehabilitación neurolóxica permite a
recuperación ou compensación dos distintos
problemas que se presentan.

Débese facer rehabilitación utilizando como
medio fundamental o exercicio físico xa que é o único
que mantén as articulacións e músculos en boa
forma.

Débese controlar a frecuencia cardíaca ao
inicio do exercicio e cada intervalo de tempo tendo
en conta que a fatiga pode aparecer moi facilmente,
de aquí que se deban dosificar ben os exercicios e
ademais o tempo de traballo-descanso.

Os exercicios deben ser seleccionados de
acordo coa idade e o estado físico do paciente. É
moi importante introducir na rehabilitación os
exercicios de marcha por ser os máis completos xa
que interveñen os diferentes sistemas
(cardiovascular, respiratorio, muscular..)
Campaña solidaria de apoio

A asociación de afectados pola ataxia,
Asociación Española Familia Ataxia Telangiectasia
(AEFAT), puxo en marcha unha campaña de reciclaxe
solidaria para axudar a Sara Herranz, unha nena de
dez anos que padece ataxia, enfermidade que só
sofren 25 nenos en España e que polo de agora non
ten cura.

O obxectivo da campaña é recadar os
cincuenta mil euros necesarios para iniciar a
investigación e intentar frear o avance desta estraña
enfermidade dexenerativa.

A campaña púxose en marcha a iniciativa de

Campaña de recollida de doazóns da Asociación Galega
de Ataxias.

Paciente de ataxia en rehabilitación
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Aitzina, a delegación de AEFAT en Victoria-Gasteiz,
e consiste na reciclaxe de tapóns de plástico
procedentes de todo tipo de botellas e envases de
uso doméstico (refrescos, leite, zumes,
deterxentes...). Estes tapóns son recollidos por
empresas de reciclado de plástico que doan a AEFAT
200 euros por tonelada recollida.

En Abril realizouse un encontro cos médicos
e investigadores que forman parte do comité de
asesores científicos para analizar a situación actual
no referente á investigación en AT e para decidir
que proxectos se van financiar.

A campaña durará cando menos ata o verán
do 2012. Aqueles particulares, empresas e colectivos
que queiran apoiar a iniciativa teñen información na
páxina web da asociación Aitzina: www.aitzina.org.
Outro xeito de colaborar é mercando camisetas ou
pulseiras na tenda on-line da asociación.
Fundacións e empresas
colaboradoras

Nas investigacións en ataxia telangiectasia
colabora a Fundación Vasca de Innovación e
Investigación Sanitarias. Esta fundación, promovida
polo departamento de sanidade do goberno vasco,
é un instrumento do que se dota a administración

Cartel da campaña
de recollida de
tapóns da
asociación Aitzina.

Sede da
Fundación
Vasca de
Innovación
e
Investigación
Sanitarias.

Tapóns de
plástico
recollidos no
colexio Varela
Buxán (Cercio,
Lalín).

Rocío Fernández Valladares - 2º BAC
Traballadora do colexio Varela Buxán (Cercio, Lalín) e

participante na campaña.
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sanitaria co obxectivo de promover a innovación e
investigación no sistema sanitario de Euskadi para a
protección da saúde da poboación.

Da coordinación , xestión e promoción dos
proxectos encárgase Bioef (www.bioef.com),
fundación dependente do departamento de sanidade
e consumo do goberno vasco. Para levar a cabo esta
campaña de recollida solidaria de tapóns de plástico
foi necesaria a colaboración de ESCOR S. L. (xestora
de residuos industriais).
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Cartel dunha exposición de acuarelas para recadar fondos para a investigación sobre a Ataxia de Friederich.
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O CALENDARIO ROMANO
Todas as civilizacións dende a antigüidade estableceron formas para medir o tempo
baseadas nos ciclos da lúa ou do sol. Da Idade de Pedra hai constancia de que marcaban
as fases da lúa facendo marcas en ósos de aguia.

A necesidade de coñecer a duración do ano e
das estacións para poder facer os labores de sementar
ou recoller os cultivos é tan antiga como a agricultura.
A comprobación de que nos equinoccios o día ten a
mesma duración que a noite (do 20 ao 21 de marzo e
do 22 ao 23 de setembro), mentres que nos
solsticios a duración do día é máxima respecto á
noite (21 ao 22 de xuño) ou mínima (do 21 ao 22
de decembro) xa se coñece de antigo. A duración
exacta do día e da noite facíase observando a
posición das estrelas no firmamento, xa que logo
dun día sidéreo a posición dunha estrela ocupa
exactamente o mesmo lugar no firmamento.

A observación da lúa e do sol e a
comprobación de que eran periódicos ao longo do
tempo deu lugar a dous tipos de calendarios:

- O calendario lunar de 354 días. A lúa tarda
aproximadamente 29,53 días en completar un ciclo
arredor da terra. O desaxuste coas estacións
facíase engadindo un determinado número de días
ou meses cada certo tempo.

- O calendario solar. Está baseado no
movemento aparente do sol arredor da terra. O
ano solar ou ano trópico é o tempo transcorrido
entre dous pasos sucesivos do sol polo punto Aries
(equinoccio de primavera). A duración do ano solar
é de algo máis de 365 días. Xa os exipcios coñecían
que o axuste necesario para que o calendario
coincidise co ano solar era de 1 día cada 4 anos.

A historia do noso calendario é a historia
dos axustes entre o ano oficial e o ano solar ou
ano trópico. Ímonos centrar na historia do pai do
noso calendario: o calendario romano.

Nun principio o calendario romano era lunar,
atribuído ó rei Rómulo, fundador da cidade de
Roma no ano 753 a.C, (ano I ab urbe condita),
tiña 304 días divididos en 10 meses, dos que catro
eran de 31 días e 6 meses de 30. O ano comezaba
o 1 de marzo (táboa 1).

Cada mes tiña tres días destacados, as calendas
(1º día de cada mes), as nonas e os idus (táboa 2).

Os demáis días contábanse polos que faltaban
por chegar ás calendas, nonas ou idus. As nonas e os
idus de cada mes estaban determinados da seguinte
forma:

Por exemplo o día 10 de outubro sería o día VI

1AOBÁT 1AOBÁT 1AOBÁT 1AOBÁT 1AOBÁT

suitraM suitraM suitraM suitraM suitraM eolumóRediap,etraMsuedodarnohnE eolumóRediap,etraMsuedodarnohnE eolumóRediap,etraMsuedodarnohnE eolumóRediap,etraMsuedodarnohnE eolumóRediap,etraMsuedodarnohnE
omeR ozraM ozraM ozraM ozraM ozraM 1313131313

silirpA silirpA silirpA silirpA silirpA )suneVasuedadocsurteemon(urpA )suneVasuedadocsurteemon(urpA )suneVasuedadocsurteemon(urpA )suneVasuedadocsurteemon(urpA )suneVasuedadocsurteemon(urpA lirbA lirbA lirbA lirbA lirbA 0303030303

suiaM suiaM suiaM suiaM suiaM
.)oirucreMsuedodian(aiaMaodacideD .)oirucreMsuedodian(aiaMaodacideD .)oirucreMsuedodian(aiaMaodacideD .)oirucreMsuedodian(aiaMaodacideD .)oirucreMsuedodian(aiaMaodacideD
soaodacidasemoésnóisrevsartuoodnugeS

seroiam seroiam seroiam seroiam seroiam
oiaM oiaM oiaM oiaM oiaM 1313131313

suinuI suinuI suinuI suinuI suinuI
)retipúXedrellum(onuXasuedáodacideD )retipúXedrellum(onuXasuedáodacideD )retipúXedrellum(onuXasuedáodacideD )retipúXedrellum(onuXasuedáodacideD )retipúXedrellum(onuXasuedáodacideD
sodsetnednecsedsoa,ocratulPodnugesuo

seroiam seroiam seroiam seroiam seroiam so, so, so, so, so, seronui seronui seronui seronui seronui
oñuX oñuX oñuX oñuX oñuX 0303030303

silitniuQ silitniuQ silitniuQ silitniuQ silitniuQ otniuqseM otniuqseM otniuqseM otniuqseM otniuqseM otniuQ otniuQ otniuQ otniuQ otniuQ 1313131313

silitxeS silitxeS silitxeS silitxeS silitxeS otxesseM otxesseM otxesseM otxesseM otxesseM otxeS otxeS otxeS otxeS otxeS 0303030303

rebmeteS rebmeteS rebmeteS rebmeteS rebmeteS omitésseM omitésseM omitésseM omitésseM omitésseM orbmeteS orbmeteS orbmeteS orbmeteS orbmeteS 0303030303

rebotcO rebotcO rebotcO rebotcO rebotcO ovatioseM ovatioseM ovatioseM ovatioseM ovatioseM orbutuO orbutuO orbutuO orbutuO orbutuO 1313131313

rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN onevonseM onevonseM onevonseM onevonseM onevonseM orbmevoN orbmevoN orbmevoN orbmevoN orbmevoN 0303030303

rebmeceD rebmeceD rebmeceD rebmeceD rebmeceD omicédseM omicédseM omicédseM omicédseM omicédseM orbmeceD orbmeceD orbmeceD orbmeceD orbmeceD 0303030303

2AOBÁT 2AOBÁT 2AOBÁT 2AOBÁT 2AOBÁT

seM seM seM seM seM sanoN sanoN sanoN sanoN sanoN sudI sudI sudI sudI sudI
suitraM suitraM suitraM suitraM suitraM 77777 5151515151

silirpA silirpA silirpA silirpA silirpA 55555 3131313131

suiaM suiaM suiaM suiaM suiaM 77777 5151515151

suinuI suinuI suinuI suinuI suinuI 55555 3131313131

silitniuQ silitniuQ silitniuQ silitniuQ silitniuQ 77777 5151515151

silitxeS silitxeS silitxeS silitxeS silitxeS 55555 3131313131

rebmeteS rebmeteS rebmeteS rebmeteS rebmeteS 55555 3131313131

rebotcO rebotcO rebotcO rebotcO rebotcO 77777 5151515151

rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN 55555 3131313131

rebmeceD rebmeceD rebmeceD rebmeceD rebmeceD 55555 3131313131

3AOBÁT 3AOBÁT 3AOBÁT 3AOBÁT 3AOBÁT

edamrofeR edamrofeR edamrofeR edamrofeR edamrofeR
amuN

edºN edºN edºN edºN edºN
saíd

suitraM suitraM suitraM suitraM suitraM 1313131313

silirpA silirpA silirpA silirpA silirpA 9292929292

suiaM suiaM suiaM suiaM suiaM 1313131313

suinuI suinuI suinuI suinuI suinuI 9292929292

silitniuQ silitniuQ silitniuQ silitniuQ silitniuQ 1313131313

silitxeS silitxeS silitxeS silitxeS silitxeS 9292929292

rebmeteS rebmeteS rebmeteS rebmeteS rebmeteS 9292929292

rebotcO rebotcO rebotcO rebotcO rebotcO 1313131313

rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN 9292929292

rebmeceD rebmeceD rebmeceD rebmeceD rebmeceD 9292929292

suiraunaI suiraunaI suiraunaI suiraunaI suiraunaI 9292929292

suiraurbeF suiraurbeF suiraurbeF suiraurbeF suiraurbeF 8282828282
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para os idus de outubro; o 17 de maio, día das Letras
Galegas, o día décimo sexto para a calenda de Iunius.
(Contaban incluíndo a data do día incial e a data da
calenda, nona ou idus seguinte).

E s t e
calendario foi
modif icado
polo rei
N u m a
Pompilio no
ano 700 a.C,
ou ano LIII
ab urbe
condita, a
reforma de
Numa (táboa
3) engadiu
dous novos
meses: o 11º

chamado Ianuarius (Xaneiro), en honra do deus Ianus
e o mes de Februarius ( Febreiro) polo deus Februo,
que era o deus das purificacións. Desta maneira o ano
remataba cun mes adicado ás purificacións para dar paso
ao ano novo.

Con esta reforma tamén se redistribuía o número
de días de cada mes, conseguindo que a suma dos días
do ano fose de 355 días.
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4AOBÁT 4AOBÁT 4AOBÁT 4AOBÁT 4AOBÁT

amrofeR amrofeR amrofeR amrofeR amrofeR
anailuX saídºN saídºN saídºN saídºN saídºN olluXtsoP olluXtsoP olluXtsoP olluXtsoP olluXtsoP

raséC saídºN saídºN saídºN saídºN saídºN tsoP tsoP tsoP tsoP tsoP
otsuguA saídºN saídºN saídºN saídºN saídºN nóiculoS nóiculoS nóiculoS nóiculoS nóiculoS

avitinifed saídºN saídºN saídºN saídºN saídºN

siraunaI siraunaI siraunaI siraunaI siraunaI 1313131313 siraunaI 13 siraunaI 13 siraunaI 13

siraurbeF siraurbeF siraurbeF siraurbeF siraurbeF 03/92 03/92 03/92 03/92 03/92 siraurbeF 03/92 siraurbeF 03/92 siraurbeF siraurbeF siraurbeF siraurbeF siraurbeF 92/82 92/82 92/82 92/82 92/82

suitraM 13 suitraM 13 suitraM 13 suitraM 13

silirpA 03 silirpA 03 silirpA 03 silirpA 03

suiaM 13 suiaM 13 suiaM 13 suiaM 13

suinuI 03 suinuI 03 suinuI 03 suinuI 03

silitniuQ 13 suiluI suiluI suiluI suiluI suiluI 1313131313 suiluI 13 suiluI 13

silitxeS 03 silitxeS 03 sutsuguA sutsuguA sutsuguA sutsuguA sutsuguA 0303030303 sutsuguA sutsuguA sutsuguA sutsuguA sutsuguA 1313131313

rebmeteS 13 rebmeteS 13 rebmeteS 13 rebmeteS rebmeteS rebmeteS rebmeteS rebmeteS 0303030303

rebotcO 03 rebotcO 03 rebotcO 03 rebotcO rebotcO rebotcO rebotcO rebotcO 1313131313

rebmevoN 13 rebmevoN 13 rebmevoN 13 rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN 1313131313

rebmeceD 03 rebmeceD 03 rebmeceD 03 rebmeceD rebmeceD rebmeceD rebmeceD rebmeceD 1313131313

Chus Esteban Quiñoá

Sabían que os 355 días non eran suficientes para
o ano, polo que engadían cada dous anos un mes de
22 días (mercedinus) ou de 23 días (mercedonius), que
se intercalaban entre o 23 e o 24 de febreiro, deste
xeito o ano tiña unha duración de 366 días, polo que
cada 8 anos, octoetérida, se intercalaba 3 veces
seguidas o mercedinus. Estes axustes e o
establecemento dos festivos facíano os sacerdotes ou
pontífice ó inicio do ano, de forma arbitraria ou
interesada, en moitos casos.

Na Época monárquica (753 a.C.-509 a.C.)
tomábase como referencia o ano da fundación de Roma
(ab urbe condita), a partir da República, coa instauración
do consulado (anual e colexiado), os anos comezan a
datarse polo nome dos cónsules dese ano (ex:
consulibus Iuno Bruto et Lucio Collatino ��sendo
cónsules Xuno Bruto e Lucio Collatino)

Así, o ano comezaba o 1 de marzo e non en
xaneiro, como actualmente, o oitavo mes non se
corresponde con outubro, nin o noveno con novembro,
nin o décimo con decembro. Podémonos preguntar
que feito foi o que fixo que os meses cambiaran de
lugar e comezase o ano no mes de Ianuaris? A resposta
témola en Hispania: No ano 154 a.C. os lusitanos
rebeláronse contra os romanos, esta rebelión prendeu
entre os celtíberos da Hispania central e outras tribos,
de tal maneira que as provisións que Hispania
proporcionaba ao pobo de Roma chegaban en menor
cantidade. Ante esta situación, o Senado ordenou que
o cónsul Quinto Fulvio Nobilior fose a Hispania rematar
coa revolta. Isto acontecía no mes de december, a
urxencia de mandar o cónsul chocaba coa mos
maiorum (costume dos antepasados) de que a
toma de posesión dos novos cónsules tiña que
ser o primeiro día no novo ano, é dicir, na calenda
do mes Martius (marzo). Polo que habería que
esperar dous meses, e a situación en Hispania
era insostible. Para que o costume de que o
nomeamento fose o primeiro día do ano e ante
a urxencia de enviar o cónsul canto antes, o
Senado decretou que Ianuaris fose considerado
a partir daquela como o primeiro mes. O nome
dos meses non cambiou e mantívose na mesma
orde, polo que dende o Quintil is ata o
December os meses quedaron �descolocados�.

Na época de Xullo César (100-44 a.C) o
calendario romano presentaba un desfase entre
o ano civil e o solar de máis de dous meses.
Para facelos coincidir entre si e coas estacións
era necesaria unha nova reforma. En Exipto,
Xullo César coñeceu os descubrimentos dos astrónomos
e encargoulle ao grego Sosíxenes a tarefa: estableceu
que a duración do ano era de 365 días e 6 horas, polo
que fixou un calendario de 365 días, cun día máis cada

4 anos colocado entre o 23 e o 24 de febreiro (ante
die sextum calendas Martias). Este día engadido era
repetición do anterior, ante diem bis sextum calendas
Martias, de aí vén o nome de �bisesto� para o ano no
que se incluía. Outra novidade foi establecer a duración
dos meses en 31 e en 30 días alternativamente, excepto
o mes de febreiro ao que lle correspondían 30 nos
anos bisestos e 29 nos non bisestos. Esta reforma do
calendario é coñecida como Reforma xuliana.

Ao ano seguinte da morte do César, por proposta
de Marco Antonio, o Senado cambiou o nome do mes
Quintilis, no que nacera Xullo César, polo de Iulius, na
súa honra.

O seguinte dirixente de Roma foi Augusto, e o
Senado considerou que tamén debería ter un mes no
calendario, e así Sextilis, pasou a chamarse Augustus.
Sextilis era o mes no que conseguira as victorias máis
importantes. Como o número de días se mantiña, Iulius
tiña 31 días e Augustus 30, o que consideraron que
era un agravio comparativo entre Xullo César e Augusto,
polo que dispuxeron que Augustus tivese 31 días. Para
non variar o número de días totais do ano, quitóuselle
1 día a Februarius, que pasaría a ter 28/29 días. Así as
cousas, Iulius e Augustus tiñan 31 días e o seguinte,
Setember, tamén 31. Para evitar 3 meses seguidos con
31 días, quitóuselle un día a setembro e a partir deste
cambiáronse os meses seguintes, quedando cos nomes
e a duración que hoxe coñecemos.

Na táboa 4 veñen reflectidos os cambios en
negra:

Este calendario mantívose dende a época
Imperial ata 1582, coa Reforma do Papa Gregorio XIII
(pero eso será outra historia).
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ITINERANTES,
EXCURSIONISTAS E

EXTRAVIADOS
Artigo publicado na Revista Tempus das Letras do IES A Nosa Señora

dos Ollos Grandes de Lugo

O sábado, 21 de xaneiro, presentouse no salón de actos do instituto o
libro Polos camiños da cultura. Itinerarios histórico artísticos escrito
polos profesores de historia do centro José Luís Novo Cazón e Javier
Gómez Vila. A presentación completouse coa intervención musical dun
trío de dous violíns e un piano, formado polos alumnos do instituto Elías
Lleó, Saúl Castro e Andrés Martínez.

O pasado curso, seguindo actuacións
doutros precedentes, o departamento de Xeografía
e Historia desenvolveu o programa dos itinerarios
histórico artísticos. Consistiu na realización de catorce
saídas para visitar distintas pegadas do pasado
histórico, arqueolóxico e artístico que forman parte
do patrimonio cultural legado polos nosos
devanceiros.

Inicialmente apuntáronse ao
devandito programa unha cincuentena de alumnos
de segundo de Bacharelato. O seguimento habitual
de cada un dos mencionados itinerarios foi duns
trinta aproximadamente. Participaron asemade
nalgunhas destas saídas escolares franceses e
suecos que circunstancialmente se atopaban no
Centro, seguindo diversas actividades dos
intercambios concertados.

Os referidos alumnos tiveron a
oportunidade de ver: o complexo arquitectónico
de Aquis Quaerquernis, Santa Comba de Bande,
San Miguel de Celanova, o Forno da Santa en
Augas Santas, a Pena Grande de Bordelle, a Pedra
Chantada do Carrizo, as mámoas da Roza das
Modias, o castro de Viladonga, a ourivería do
Museo Provincial de Lugo, as murallas de Lugo, a
Casa dos Mosaicos, a Domus do Mitreo, o Centro
Arqueolóxico de San Roque, o Crismón de Quiroga,
os relevos das Saamasas, Santa Eulalia de Bóveda,
a catedral de León, San Isidoro, San Marcos, as
murallas e a casa dos Botines da Cidade Lexionaria,
o mosteiro santiaguista de Vilar de Donas, o museo
do Prado e o Tthyssen-Bornermisza, as cidades de

Toledo e de Santiago de Compostela, a Casa da
Moeda de Madrid, e o Museo militar de Cuatro
Vientos.

O aproveitamento por parte dos
alumnos foi diverso. Uns, os máis, foron auténticos
itinerantes; outros, polo contrario, comportáronse
como excursionistas; e un grupo minoritario, como
meros extraviados.

Os primeiros, a inmensa maioría deles,
merecen a cualificación de seguidores dun camiño
previamente fitado; foron os verdadeiros itinerantes
ou seguidores da congostra trazada. Outros coa súa

Itinerantes en Santa Comba de Bande. Outubro de 2010
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actuación primaron as actividades estremeiras da
canle en detrimento do camiño sinalado; foron os
excursionistas, os que se saíron do curso normal
das cousas. E, finalmente, o extraviados �case
ningún- iniciaron un itinerario que non era o seu,
perdéronse e de feito déronse de baixa no programa.

Con todo e con iso, a valoración desta
actividade complementaria, en conxunto, é altamente
positiva e a participación na mesma, segundo pode
observarse na páxina web do Instituto
(www.iesollosgrandes.org), onde foron inseridos
os catorce itinerarios, moi aceptable.

Aló polo mes de setembro, cando o
departamento de Xeografía e Historia estaba a
matinar coa programación do amplo abano de
materias que lle foron asignadas, os membros
integrantes do mesmo non nos esquecemos dos
itinerarios, que dende hai xa sete ou oito anos se
veñen pondo en práctica. Considerámolos unha
peza moi importante na formación integral dos
nosos alumnos por moitas razóns, entre as que
cómpre salientar as seguintes: permítenlles

observar os artefactos na súa propia realidade,
pois non é mesmo que velos a través dunha imaxe,
especialmente no eido da arquitectura, campo no
que reviste unha grande dificultade a apreciación
da organización do espazo interior; fomentan nos
alumnos hábitos de aprecio e valoración do noso
patrimonio cultural, herdado dos que nos
precederon; crean neles costumes tendentes a
buscar un oco nas súas axendas de viaxe para as
visitas de tipo cultural; contribúen á socialización
das condutas dos participantes e ao fomento da
solidariedade entre eles, compartindo emocións
estéticas, actividades lúdicas e momentos de lecer,
aínda que transidas dun fondo contido cultural; e,
ademais, aos alumnos de segundo de Bacharelato,
agoniados polo peso deste curso, que de seu
reviste especial dificultade, sérvelles para evadirse
momentaneamente das obrigas regradas e para
repoñer forzas, tan necesarias para seguir con
eficacia e aproveitamento a marcha normal do
ano académico.

A respecto da implicación do Centro
neste programa, todas foron facilidades por parte
do equipo directivo; os profesores afectados, por
outra parte, mostráronse moi comprensivos cando
inevitablemente se produciu a invasión dos seus
horarios; e mesmo algúns deles, nomeadamente
senllos docentes dos departamentos de Francés
e Inglés, colaboraron estreitamente vertendo a
outras linguas as crónicas de determinados
itinerarios.

Estas son as impresións que tirou da
realización dos referidos itinerarios o profesor
coordinador dos mesmos. Se cadra, as que sacaron
os alumnos participantes nos mesmos non son
exactamente coincidentes; mais son eles os que
deben facer as súas correspondentes valoracións.
Todo, e neste caso tamén, como dicía Ortega e
Gasset, depende da perspectiva na que nos situemos,
das expectativas agardadas e dos logros acadados.

Portada do libro Polos camiños da cultura, de José L. Novo
Cazón e Javier Gómez Vila

Presentación no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes do
libro Polos camiños da cultura
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LECTURAS:
RECOMENDACIÓNS

Fantasmas de Luz: Agustín
Fernández Paz, Xerais,
2011

Agustín Fernández Paz combina
elementos da novela fantástica e da
novela de suspense. A obra, ilustrada por
Miguelanxo Prado, conta a historia de
Damián, un home que, tras traballar preto
de corenta anos como operador de cabina
no mellor cine da cidade, é despedido.

Laura no deserto: Riveiro
Coello, Galaxia, 2011

Esta última novela de Riveiro Coello,
coa que gañou o Premio da Crítica
Española 2011, desenvólvese en
Compostela, Barcelona, Europa, Nova York, A Pobra do Caramiñal, etc. Á
solidez na caracterización dos personaxes une unha elaborada trama
narrativa e unha dose importante de intriga, amais de repasar con rigor
unha parte da historia europea da segunda metade do século XX.

Periferia : Yolanda Zúñiga, Xerais, 2010
A acción desta novela, gañadora do premio Xerais en 2010, transcorre

nunha favela de São Paulo. Cóntanos a historia vital de Luciana e Brown,
cuxas vidas se ven marcadas polo
narcotráfico e a violencia, e tamén nos
ofrece un visión da cidade, unha zona
marcada pola miseria e a falta de
oportunidades.

Diario de inverno: Paul
Auster, Galaxia, 2012

A versión galega da novela de
Auster viu a luz ao mesmo tempo cá
castelá. Nesta obra o autor escribe sobre
si mesmo e convértese en personaxe.
Comeza o libro con sesenta e catro anos
e a partir de aí vai ofrecendo unha
narración en segunda persoa na que os
acontecementos vitais adquiren un
significado que non tiñan a priori.

Ninguén: Fran Alonso, Xerais, 2011
Fran Alonso ocúpase da maneira de relacionarse das persoas na

sociedade moderna e o xeito no que as novas tecnoloxías están a cambiar
este xeito de relación.
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1 Q 84: Murakami, Galaxia, 2011
Versión galega da novela do coñecido escritor xaponés que xira,

coma o resto da súa produción, sobre a familia, a sexualidade, a soidade
nas metrópoles contemporáneas, a desorientación existencial ou o medo.

Herdeiros pola forza:
Gago-Ayán, 2.0. Editora,
2012

Esta obra de Xurxo Ayán e Manuel
Gago é unha chamada á acción para
recuperar o noso patrimonio cultural no
horizonte do século XXI. Propoñen un novo
modelo de xestión cultural que teña máis
en conta a nosa memoria e a nosa
herdanza.

Cráter: Olga Novo,
Toxosoutos, 2011

Premio da Crítica 2011, poetiza o
abandono do mundo rural, o sentimento
megalítico a través dunha serie de
vivencias na Bretaña ou o misterio de
Pompeia.

MazinGZ: Calros Solla,
Espiral Maior, 2011

O autor toma o vello recurso do
manuscrito atopado para xustificar a
transcrición dun caderno de Kabuto, piloto
e compañeiro de aventuras do heroe da
cultura popular contemporánea Mázinger.

Leopardo son: Pilar
Pallarés, Espiral Maior,
2012

Neste poemario, ilustrado por
Afonso Costa, Pilar Pallares indaga no
sentido da vida, amais de falarnos de si
mesma. Foi galardoado nos Premios da
Asociación de Escritores en Lingua Galega.

Recomendacións de Mª Xesús Nogueira,
Antonio Bernárdez e María X. Rodríguez
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