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Galicia non é o Noroeste. Cando chamamos a 
Galicia o “noroeste”, estamos a facelo en relación 
coa Península Ibérica. Por tanto é unha denomina-
ción que só colle sentido como parte dunha “imago 
mundi”, como parte dun mapa cognitivo que vin-
cula Galicia a ser principalmente parte de España. 
Poderiamos dicir que Galicia é o “norte” (de 
Portugal), o “sur” (da Europa Atlántica húmida), 
o “centro-este” (do Atlántico), o “suroeste” (de 
Eurasia). De feito, en termos da xeopolítica actual 
e en termos de dinámicas históricas desde a pre-
historia tardía, moitas das cousas que ocorreron e 
ocorren en Galicia explícanse mellor por ser unha 
parte remota da esquina suroeste do vello mundo.

Isto vén a conto da colaboración neste vo-
lume porque é un exemplo palmario de que non 
existimos fóra dun espazo (físico e mental). De 
feito é ben sabido, aínda que sexa parte dun tó-
pico manido, que a “paisaxe galega” caracteriza 
mellor que nada máis a identidade de Galicia. 

Podemos achegarnos a que significa “ser es-
pazo”, “ser paisaxe” (un recente slogan de gran 
fortuna do Instituto de Estudos do Territorio que 
con todo plantexa suspicacias sobre se de verdade 
somos coherentes con todo o que implica esa iden-
tidade entre “nós” e a “paisaxe” que é o que o verbo 
“ser” implica), doutro xeito un pouco distinto.

O patrimonio cultural é materia (a miúdo 
tamén “materia” inmaterial, intanxible) que in-
corpora a memoria dunha comunidade. Por iso o 
patrimonio, cuxa natureza primaria é ser materia 
e memoria, non existe sen estar pegado ademais a 
unha valoración, a un acto de atribución de valor 
que unha comunidade ou grupo de persoas fan dun 

elemento material ou inmaterial concreto que re-
presenta de forma prioritaria unha identidade, un 
sentido, ou unha vontade. A paisaxe definiuse de 
moitas formas; seis parágrafos máis abaixo ache-
go unha definición teórico-práctica de paisaxe que 
estimo moi potente para pensar e actuar sobre el. 

A paisaxe incorpora o patrimonio, e moitas 
outras cousas, nun espazo cuatridimensional, un 
espazo que sendo tanxible recolle a pegada da 
temporalidade ingrávida. Faino de tal forma que, 
se se fai unha enxeñaría inversa da paisaxe, sere-
mos capaces de recoñecer a memoria da materia, 
a razón perdida dos materiais antigos que confor-
man as nosas paisaxes habituais. Isto pódese ilus-
trar analizando a relación coa paisaxe dun tipo 
especial de materia histórica e ben patrimonial 
como os monumentos. 

A palabra monumento créase en latín a partir 
de “monere” que significa advertir, anunciar, e 
que á súa vez remite á raíz indoeuropea *men- 
que significa pensar (o inglés “to mean”). Isto 
xa mostra que o monumento non é independente 
do acto de pensamento que o crea. Pero como o 
monumento non existe fóra dunha paisaxe, como 
mostrarei, é a análise deste o que nos permite 
recoñecer actos de pensamentos velados polas 
sombras do tempo.

Se lle dás a unha persoa un anaco de pan e 
unha pequena pedra e pídeslle que faga un mo-
numento, collerá a faragulla e con ela fará a base 
na que soster a pedra de pé sobre a mesa (fig. 1). 

Seino porque é un experimento que fago a 
miúdo en cursos e seminarios. Con este sinxelo 
acto non só resolve o problema de “construír un 
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monumento” imbuíndo a este a forza vertical (a 
vontade de levantarse e ser prominente) que se 
atribúe a todo monumento sustanciada no feito de 
colocar unha pedra natural en posición anti-natu-
ral; senón que ademais reprodúcese, unha e outra 
vez, o prototipo de monumento artificial máis 
antigo en Europa, o menhir ou “standing*stone”. 

Con todo, ben mirado, iso non é un monu-
mento. Da mesma forma que unha persoa non 
fai sociedade, o monumento para selo necesita 
xogar con outros monumentos semellantes. Para 
chegar a ser monumento tense que incorporar a 
unha rede de relacións visuais, de movemento e 
tránsito, de interacción con límites e por suposto 
de significación. É dicir, necesita conformar unha 
paisaxe (fig. 2). 

As definicións de paisaxe a miúdo teñen un 
carácter elusivo. Persoalmente encontro rendible 
a que propón que a paisaxe é a obxectivación 
sobre o medio, e en termos espaciais (isto é, 
tridimensionais, sexan obxectos –unha constru-
ción, ou meras referencias espaciais– un nome 
de lugar), de prácticas sociais de carácter tanto 
material como imaxinario (Criado-Boado 1993). 
Se cultivamos un campo, construímos casas, in-
cendiamos un bosque, damos nome aos sitios, 

ou vinculamos unha tradición a un lugar…, face-
mos paisaxe. A partir de aquí, exporei dúas ideas 
principais.

A primeira. Como produto socio-cultural, 
a paisaxe está estruturalmente conformado. 
Depende de relacións físicas e significativas entre 
todos os elementos que a constitúen e entre estes 
e os diferentes códigos culturais dunha determina-
da sociedade. A arqueoloxía da paisaxe (recons-
trución da historia da paisaxe a partir de datos e 
metodoloxías arqueolóxicas) é un dispositivo ou 
tecnoloxía para facer unha enxeñaría inversa da 
paisaxe, para deconstruír a bricolaxe que confor-
ma a paisaxe, no que se incorporan achegas de di-
ferentes procesos sincrónicos e diacrónicos, capas 
das paisaxes de épocas anteriores ao lado da capa 
actual na que se mixturan diferentes tipos de prác-
ticas  sociais. Unha recente síntese de Galicia feita 
desde a arqueoloxía da paisaxe pódese consultar 
na obra colectiva Criado-Boado et al. 2015.

A segunda. A arqueoloxía da paisaxe achega 
conceptos operativos que permiten tanto estudar 
a paisaxe (antiga ou actual) como utilizar este 
coñecemento de forma positiva en estratexias de 
ordenación do territorio, recursos e sitios, ou re-
forzar proxectos de uso turístico e patrimonial. É 
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máis, a paisaxe é un medio que confire aos sitios 
patrimoniais unha capa que os fai máis atractivos 
e accesibles para o público. Os especialistas saben 
que, para traer a xente ao patrimonio, neste teñen 
que ocorrer cousas, pois o patrimonio ten que 
achegar unha base de sentido a eventos sociais e 
comunitarios relevantes para audiencias diversas. 
A paisaxe fornece ese sentido, e faino dun modo, 
cuns argumentos, mesmo cunhas connotacións, 
que están próximas aos intereses do público ac-
tual (sacudido dunha forma ou outra polo eco-
loxismo, a vinculación romántica coa natureza 
ou a preocupación polo cambio ecolóxico). A ar-
queoloxía da paisaxe é unha forma de incorporar 
ao patrimonio narrativas profundas (pola súa sig-
nificación, implicacións, densidade informativa, 
espesor histórico) pero facelo de forma atractiva.

O primeiro mostrareino cun exemplo. O se-
gundo en forma de decálogo primando a orienta-
ción práctica. E acabarei cunha proposta práctica 
que sintetiza estas formulacións pero que se ex-
presa a través dun vídeo que completa este texto.

Ao longo de toda Europa Occidental e 
Atlántica, a máis antiga arquitectura monumental, 
a primeira construída para prevalecer no tempo e 
ser visible no espazo, foi o megalitismo. Entre o 
4500 e 2500 a.C. levantáronse por toda Europa 
miles de monumentos megalíticos, construcións de 
cámaras funerarias de grandes pedras circunscritas 

por unha mámoa ou medorra, ás veces de pedra e 
outras de cascote e pedras (fig. 3). 

Só en Galicia, nun total de 29600 km2, lis-
táronse ao redor de 7000; aínda que esta cifra 
posiblemente estea sobredimensionada, non 
habería menos de 5000 segundo diferentes estu-
dos (Carrero-Pazos 2015, e os estudos do noso 
propio instituto). Estas mámoas conformaron a 
primeira paisaxe artificial, doméstica. De feito a 
súa aparición non se pode separar da extensión 
e xeneralización de formas de vida baseadas na 
domesticación, na incorporación da natureza 
ao ámbito e dominio doméstico, sexa mediante 
a agricultura, a gandaría, tecnoloxías de uso in-
tensivo do medio, manexo sistemático do lume e 
as rozas, caza ou pesca con trampas, división do 
chan ou apropiación sistemática da terra.

O éxito destes monumentos foi tal que, por 
todas as partes, lograron resistir máis de catro 
milenios para chegar ata os nosos días. A súa 
presenza conformou durante miles de anos a ex-
periencia do espazo das sociedades que os cons-
truíron e as que lles sucederon. Crearon unha pai-
saxe que aínda hoxe podemos percibir, analizar e 
reconstruír. Calquera mámoa megalítica europea 
é, para a zona na que se sitúa, como a montaña 
australiana Uluru ou Te Pito o Te Henua, un dos 
nomes orixinais de Rapa Nui que en pascuen-
ce quere dicir “o embigo do mundo”. Un pode 
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estudar durante anos o emprazamento megalítico 
e ver miles de monumentos. Pero ao final estes 
sempre sorpréndenche cos seus efectos teatrais 
e dramáticos, tan elaborados que parecesen pre-
cursores do Barroco pola súa espectacularidade e 
polos efectos escenográficos aos que dan lugar. A 
figura 4 dá un bo exemplo: nada fai sospeitar que 
a mámoa afundida no centro da estampa esquer-
da teña unhas condicións de visibilidade espe-
ciais; pero cando un se pon ao seu lado, de súpeto 
todas as mámoas da súa contorna organízanse na 
súa redonda e aparecen recortadas sobre un ceo 
que lles fai de pano monumental.

Isto foi así porque as mámoas e cairns megalí-
ticos foron situados no espazo a través dun proce-
so complexo de eleccións locacionais que realza-
ron a súa presenza e construíron redes significati-
vas de interrelacións (Villoch Vázquez 2000). No 
pasado cremos que os factores que determinaban 
o emprazamento das mámoas eran catro princi-
pais (Criado e Vaqueiro 1993). Pero hoxe en día 
identificamos ata dezaseis factores diferentes:

As mámoas están situadas para ser vistas, xeral-
mente recortándose sobre o skyline (fig. 5, estampa 

1), e para ver, para divisar desde elas outras má-
moas ou partes especiais do terreo circundante (2). 
Sitúanse a carón das rutas de tránsito óptimas que 
permiten atravesar unha xeografía dada; por iso a 
miúdo coinciden coa camiñería histórica (3), algo 
que está presente mesmo en sitios tan distintos ao 
megalitismo atlántico como os túmulos da Idade 
do Bronce de Mongolia (Dal Zovo 2016).

 En particular emprázanse nos cruces de 
camiños, onde as rutas gallan, nas encrucilladas 
entre varias rutas ou nos puntos que permite atra-
vesar unha divisoria topográfica, vadear unha co-
rrente de auga, ou discorrer a través dunha zona 
baixa chea de lama (4). Localízanse posiblemente 
en vinculación directa cos asentamentos nos que, 
polo menos periodicamente cada ano, vivían os 
seus construtores e usuarios (5). Sitúanse sobre 
ou á beira de accidentes topográficos (lagoas, 
rocas, litoloxías especiais) ou eventos (sitios 
mesolíticos anteriores) que reflicten a presenza 
de tradicións anteriores (6). Isto inclúe a miúdo 
outros monumentos, construcións monumentais 
anteriores que son incorporados dentro dunha 
mámoa maior de construción máis tardía (7). A 
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súa localización privilexia a visibilidade cara ao 
arco SE (8). É normal que se sitúen sobre formas 
topográficas prominentes que, a media e longa 
distancia, individualízanse con forza e perso-
nalidade; isto é máis frecuente para os grandes 
grupos ou necrópoles de mámoas (9). Ordenan a 
partir deles a paisaxe, sendo normal que aparezan 
entre zonas de monte e domésticas, ou creando 
unha rede de relacións visuais significativas (10). 
Mesmo máis, neste sentido hoxe podemos dicir 
que os monumentos serviron para materializar un 
modelo de concepción do espazo (11), o modelo 
de codificación do espazo que é intrínseco a cada 
cultura (Criado e Villoch 1998), algo que aparece 
noutras tradicións monumentais tan diferentes 
á Europea Atlántica como son os cerritos de in-
dios construídos a partir do 2000 a.C. nas terras 
baixas do Cono Sur Americano (Gianotti García 
2015). Desde hai tempo recoñeceuse para todo 
o megalitismo europeo a orientación dominante 
das portas e corredores de acceso das súas cáma-
ras cara a eventos astronómicos especiais, sobre 
todo a saída do sol no solsticio de inverno (12). 
Pero máis recentemente empezamos a ver que as 
mámoas están dispostas de modo que configuran 
entre elas e en relación con accidentes topográfi-
cos da súa contorna, unha malla de orientacións 
astronómicas significativas (González García et 
al. 2017): unha mámoa veciña coincide coa posta 
do sol no solsticio de inverno, outra coa saída no 
solsticio de verán, unha roca ou outeiro especial-
mente visible coa posta do sol ese mesmo día, etc. 
(13). É máis, a relación cos eventos astronómicos 
xera efectos lumínicos especiais, non só dentro 
dos monumentos senón fóra deles (González-
García, no prelo), como é o reflexo da sombra 
da cámara iluminada pola saída do solsticio de 
inverno sobre unha roca próxima (14). Mesmo se 
ven de propor (Corujo Tilve et al. 2015) que as 
mámoas sitúanse nas zonas que son iluminadas 
polos primeiros raios do sol nacente (15), algo 
que é moi suxestivo pero que con todo aínda hai 
que chequear a fondo pois este efecto podería 
ser unha consecuencia doutros factores distintos, 
como é a orientación preferente cara ao SE. En 

suma, indo máis aló do factor 11 anterior, as má-
moas foron o resultado dun proceso construtivo 
para materializar o concepto de espazo-tempo 
propio desa formación cultural (16): o tempo dos 
mortos asociouse a unha determinada concepción 
do espazo, creándose deste xeito a ordenación do 
espazo-tempo desa cultura (Criado-Boado 2014).

Como se pode ver, a paisaxe megalítica é o re-
sultado dunha lóxica locacional moi complexa. A 
súa maior complexidade radica en combinar todos 
estes factores para situar cada monumento indivi-
dual e construír grupos organizados de mámoas. 

O feito de que a maior parte dos monumen-
tos, tomados individualmente ou en grupos, cum-
prisen simultaneamente estes criterios de empra-
zamento, mostra que a través deles creouse un 
sistema de ordenación do medio que o sistemati-
zaba baixo coordenadas humanas e incorporábao 
como parte da sociedade. Non só a “ordenación 
do territorio” non é recente, senón que a “enxe-
ñaría megalítica” da paisaxe foi capaz de equili-
brar condicións territoriais dun modo que serve 
de modelo ás modernas tecnoloxías de xestión e 
ordenación do medio.

Por tanto isto ensínanos moito, e achéganos 
recursos interesantes para o estudo e revaloriza-
ción do patrimonio desde a paisaxe. Exporei en 
forma de decálogo algúns enunciados sobre o que 
é e non é a paisaxe, e sobre cousas que hai que ter 
en conta para traballar con el.
1. A paisaxe non é un escenario físico, non é a 
terra (land, chan) nin a natureza nin un marco 
territorial. Facer paisaxe non é pór as cousas e 
os sitios sobre un espazo. É crear un espazo de 
relacións significativas.
2. A paisaxe está feita por seres humanos; non 
é natureza, non é ecoloxía e non é o resultado 
simple de procesos ecolóxicos, senón o produto 
das accións humanas sobre un marco físico, é a 
consecuencia por tanto da co-evolución de proce-
sos sociais e naturais.
3. A paisaxe é unha rede de relacións, de rela-
cións entre seres humanos, deles con entes non 
humanos, animados e inanimados, de todos eles 
co ambiente, e de todo iso con outras sociedades.

— o patrimonio, cuxa natureza 
primaria é ser materia e memoria, 
non existe sen estar pegado 
ademais a unha valoración, 
a un acto de atribución de valor 
que unha comunidade ou grupo 
de persoas fan dun elemento 
material ou inmaterial concreto 
que representa de forma prioritaria 
unha identidade, un sentido, 
ou unha vontade. 
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4. Por tanto, a paisaxe é un sistema.
5. Pero de feito é un sistema roto, fracturado en 
anacos, un sistema que incorpora sistemas prece-
dentes dentro dunha imaxe que nos é dada dunha 
vez diante de nós; por tanto a paisaxe é un mosai-
co multi-estratigrafiado.
6. As paisaxes están organizadas, articuladas, 
mesmo aínda que parezan desordenadas á vista 
dos que non entenden a súa lóxica; son o resul-
tado de interaccións humanas co espazo que se 
axustan á súa propia lóxica antiga (ou orixinal), 
que implementan unha orde cultural que, de feito, 
emerxe en todas as partes, niveis ou dimensións 
da paisaxe. A paisaxe está construída pola lóxica 
do bricoleur.
7. A paisaxe está viva; non só involucra a xente 
e a seres vivos, senón que ela mesma está viva, 
reacciona e causa efectos sobre os seres que a 
poboan, relaciónase con eles; por tanto esas co-
munidades non poden ser postas fóra da paisaxe, 
están nela, e este “ser-estar” (being) é para todo e 
para todo tipo de efectos.
8. Por esta razón, as paisaxes “arqueolóxicas” non 
existen; isto é un erro habitual da forma de falar 
e entender as paisaxes arqueolóxicas; o que hai 
son paisaxes que poden ser estudadas pola ar-
queoloxía, e nelas a miúdo descóbrense restos de 
paisaxes antigas.
9. É máis, ningunha paisaxe pódese deter ou fosi-
lizar. O que a arqueoloxía pode facer é reconstruír 
as vellas paisaxes, facer unha viaxe no tempo a 
outras paisaxes e, por esa vía, acceder a outras for-
mas de vida e sociedade, a outros mundos.
10. Por tanto, reconstruír unha paisaxe antiga é xe-
ralmente re-activar esa lóxica vella, facer un “play it 
again, Sam” a través dun proceso de deconstrución.

Tomando xuntas estas reflexións, creo que se 
poden formular aproximacións exitosas á paisaxe 
no patrimonio arqueolóxico: as rutas, os camiños, 
as orientacións, os movementos, as relacións, os 
sentidos, as sensacións, as razóns, todo está dentro 
da paisaxe, forma parte dela e, conseguintemente, 
poden ser utilizados para experimentar a paisaxe.

Xuntando a anterior análise sobre a paisaxe 
monumental megalítica coas referencias anteriores, 
emana unha actitude cara ao patrimonio arqueo-
lóxico (ou outro calquera) que permite levar a efec-
to prácticas de revalorización do patrimonio non 
só baseadas en narrativas espaciais, senón resoltas 
en forma de xogos, experimentos ou performances. 

A mellor forma de presentar isto é en vídeo. 
Mentres en http://hdl.handle.net/10261/154985 
explícase todo iso, en http://hdl.handle.net/10261
/154986 preséntase de forma máis esquemática, 
como un time-lapse dunha performance recons-
tructiva da paisaxe megalítica. Estes vídeos non 
son só unha forma innovadora de presentar re-
sultados de investigación para facelos máis acce-
sibles, fáciles de lembrar ou máis comprensibles. 
Son sobre todo unha forma de lembrar á xente a 
posibilidade de actuar para construír a súa propia 
paisaxe, de xogar un xogo espacial para producir 
o espazo social, de experimentar  que a paisaxe 
emerxe cando os humanos se relacionan coas pe-
dras, os espazos, outros humanos e por suposto 
os sentidos. Son un exemplo que, baseado no que 
sintéticamente presentei aquí, mostra que a pai-
saxe é producida, percibida e entendida a través 
dunha experiencia multisensorial, con todos os 
sentidos: vendo, andando, movéndose, ouvindo, 
cheirando, tocando … falando. Non hai paisaxe 
fóra da linguaxe, a acción e o sentimento.
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