
Pastor Fábrega Álvarez, César Parcero Oubiña e Paula Méndez Santiago. Alén dos castros de O 
Neixón: análise dixital dunha paisaxe arqueolóxica. En X. M. Ayán Vila (coord.): Os Castros do 
Neixón: recuperación dende a Arqueoloxía dun espacio social e patrimonial. Serie Keltia. Noia: 
Toxosoutos. 2005: 247-287. (Texto orixinal con figuras). 
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paisaxe arqueolóxica 

Pastor Fábrega Álvarez, César Parcero Oubiña e Paula Méndez Santiago. 

1. Presentación 
Os castros de O Neixón representan, coma se ven de amosar nos capítulos anteriores, un dos 
modelos máis utilizados á hora de comprende-lo desenvolvemento histórico do período 
castrexo. As diferencias entre o castro pequeno e o grande en termos de arquitectura, tamaño 
ou conxuntos de materiais serviron para exemplificar, a través deles, boa parte das chaves da 
secuencia arqueolóxica do período castrexo. Nembargantes, apenas se ten prestado atención 
ate o de agora a estes dous poboados alén dos límites que marcan as súas murallas. Neste 
capítulo tentaremos de botar unha ollada sobre os castros de O Neixón dende fora deles, e de 
mirar dende eles cara fora. A nosa intención é tentar de comprender un pouco mellor os dous 
xacementos ampliando o seu espacio de significación, comprendelos coma parte dun 
escenario máis extenso, segundo os principios de comprensión do rexistro arqueolóxico que 
propoñen aproximacións coma a arqueoloxía espacial, a análise arqueo-xeográfica ou a 
arqueoloxía da paisaxe.  

En realidade, a aproximación que plantexamos non é nova. E non o é nen na 
perspectiva, nen na aplicación. O certo é que os castros de O Neixón si teñen sido incluídos, 
antes de agora, en análises feitas dende un punto de vista territorial. O traballo de X. 
Agrafoxo na comarca de Barbanza (Agrafoxo 1986) propuña unha análise espacial xeral do 
conxunto de castros coñecidos nesta zona naquel momento, explorando as relacións dos 
poboados con variables xeográficas coma a topografía, a xeoloxía, a rede hidrográfica, etc. 
Este traballo, que se pode encadrar na liña dunha primeira arqueoloxía espacial, constitúe, 
pois, un primeiro referente para o que nós imos plantexar de seguido, aínda que con dúas 
diferencias esenciais. A primeira, a máis notable, é de escala e intensidade, xa que nós 
ímonos ocupar dos xacementos de O Neixón de xeito individual e singular, adoptando unha 
escala de traballo que pasa non por abordar toda a península do Barbanza, senón o que pode 
definirse coma o entorno máis inmediato dos poboados (figura 1). Estas diferencias 
traduciránse, entre outras cousas, no emprego de mapas e datos xeográficos de escalas máis 
detalladas, e nunha aproximación menos xeral e máis orientada. Pero, malia que o anterior 
constitúe a diferencia máis visible, hai un segundo nivel de novidade que nos parece máis 
significativo, e é a diferente aproximación, a diferente perspectiva. En esencia, as novidades 
a este nivel están en inserta-lo noso traballo nun conexto disciplinar no que a arqueoloxía do 
territorio ten mudado bastante, en relación á situación na que se atopaba hai unha ou dúas 
décadas. Se entón o que se buscaba era, básicamente, unha relación funcional do entorno 
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respecto ós poboados (o entorno servía para...), nestes intres os plantexamentos son máis 
complexos.  

 
Figura 1. Delimitación da zona de traballo no contexto do Barbanza e a ría de Arousa 

 

O primeiro interés polo estudo do espacio en disciplinas humanísticas viu dato pola súa 
concepción coma o marco físico no que teñen lugar as accións sociais e culturais dos grupos 
humanos. Nunha liña bastante inxenua, a primeira xeneración de estudos arqueolóxicos de 
tipo espacial reduce o espacio a un factor limitante do desenrolo das comunidades humanas, 
pasando por riba de consideracións contextuais coma o propio grao de desenrolo desas 
comunidades. Deste xeito se entende o xurdimento, coma primeiro grande fito da 
Arqueoloxía Espacial, do chamado Site Catchment Analysis, segundo o cal é a 
disponibilidade bruta de recursos no entorno o que condiciona as formas de vida dos grupos 
humanos sen que se plantexe a posibilidade de inverti-los termos (Higgs 1972, Jarman 1972; 
crítica en Ruíz Rodríguez et alii 1986). 

Paseniñamente os plantexamentos da Arqueoloxía Espacial vanse enriquecendo e a 
extensión da chamada Nova Arqueoloxía difunde unha concepción máis elaborada do 
espacio: pénsase agora coma unha conxunción do entorno natural e máis da acción social do 
ser humano, a través das súas actividades de carácter económico e, en segundo plano, socio-
político. O espacio xa non é simplesmente unha precondición da acción social senón que 
pasa a ser concebido coma parte dela, só existe en relación coas actividades nas que está 
implicado (Tilley 1994: 10).  

A partires de mediados dos anos 80 a concepción do espacio benefíciase da 
introducción dos puntos de vista denominados contextuais, ó igual que outros ámbitos da 
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investigación humanística en xeral e arqueolóxica en particular (Hodder 1988). O rexistro 
arqueolóxico deixa de ser un obxecto de traballo potencialmente explicable e o pasado xa 
non é cognoscible, senón só reconstruible. Este tipo de plantexamentos terminaron, nalgúns 
casos, por xerar un efecto  indesexable, coma foi a adopción do subxectivismo coma pretexto 
para aceptar todo tipo de visións sobre o pasado que, en moitos casos, utilizan o rexistro 
arqueolóxico non coma documento senón coma mera excusa (sinálao p.e. Geertz 1995: 35 e 
ss.). Nembargantes os fundamentos desta arqueoloxía chamada contextual posibilitaron unha 
reformulación acertada de moitos aspectos da disciplina, entre eles o propio concepto de 
espacio, que deixa de ser pensado únicamente coma un obxecto universal froito de prácticas 
sociais inmediatamente materiais coma a producción ou a territorialidade. Postúlase que a 
plena comprensión do espacio pasa polo recoñecemento de que éste deriva en grande medida 
de prácticas sociais non funcionais (Criado 1993b, Tilley 1994) e chégase a concebilo no só 
coma producto social senón coma creación cultural. É así como xurde a idea de paisaxe, que  
sería o resultado da conceptualización do espacio, a paisaxe é o espacio pensado. Por isto o 
obxecto de traballo da Arqueoloxía da Paisaxe é máis amplo que o mero espacio.  

Pero non é ésta a única diferencia coa Arqueoloxía Espacial. Tamén se recoñece dende 
entón que a paisaxe non é algo eterno e inmutable, senón un producto dinámico da acción 
social, que se vai construindo de xeito progresivo e que, nun momento concreto calquera 
(por exemplo no presente), é resultado da superposición de numerosas paisaxes sucesivas 
(Ingold 1993). A paisaxe, coma obxecto de base espacial, é, a diferencia do tempo, 
permanente, no senso de que a súa materialidade nunca desaparece por completo e é 
constantemente reconstruida e reinventada. A análise da paisaxe ha de ter en conta, pois, este 
dobre carácter: en primeiro lugar é dinámico, en constante proceso de reformulación e 
reconstrucción; en segundo lugar é estratigráfico, resultado da superposición e a destrucción 
de elementos preexistentes que rara vez desaparecen por completo. A paisaxe como tal, en 
singular, é únicamente a nosa paisaxe, a que somos capaces de recoñecer plenamente porque 
forma parte do noso universo socio-cultural (entendido coma sistema de saber-poder en 
términos de Foucault, 1979). A súa xénese é, nembargantes, resultado da imposición do 
presente sobre todas as paisaxes, en plural, que nos precederon e que se corresponden con 
toda-las racionalidades socio-culturais pretéritas (sistemas de saber-poder). Unha paisaxe é, 
deste xeito, o producto material e a creación cultural resultante da acción social cotiá de 
comunidades humanas rexidas por un determinado sistema de saber-poder, e é a un tempo 
tan dinámico e tan perdurable como o sexa éste. 

Estudar as formas de construcción da paisaxe no pasado supón, pois, tentar de 
compreder de qué xeito as comunidades que as produciron artellaban a súa presencia no 
espacio, o alteraban en función das súas necesidades de producción e de relación social, e o 
concebían a partir de todo o anterior. E unha das formas máis inmediatas de achegarnos a ese 
problema é preguntarnos por qué os restos máis visibles e directos desas comunidades, os 
xacementos arqueolóxicos, están onde están dentro do espacio e adoptan a forma que 
adoptan. Ou sexa, non buscamos tanto reconstrui-la apariencia orixinal dos xacementos 
coma comprendela. Partindo destes plantexamentos, neste capítulo imos ensaiar unha análise 
arqueo-xeográfica dos castros de O Neixón, a cal, a través dunha aproximación de detalle na 
que se terán en conta unha ampla serie de variables xeográficas, vainos servir para tentar de 
comprede-la lóxica da localización dos dous xacementos. O obxectivo é entender un pouco 
mellor por qué os poboadores dos castros de O Neixón decidiron asentarse nestes lugares e 
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non noutros, e qué implicacións tivo esta decisión á hora de construir unha determinada 
paisaxe cotiá. De xeito complementario, e seguindo o modelo de análise que se ten ensaiado 
noutras áreas (Martins 1990, Carballo 1990, 2002, Parcero 2000, 2002, Fábrega 2005,...), un 
traballo deste estilo debería de aportar tamén elementos para unha comprensión histórica 
(temporal) do desenrolo do poboamento neste lugar, ou sexa, para entender por qué se 
produce o cambio de asentamento, se abandona un dos xacementos e se constrúe outro novo. 
Como veremos máis adiante, nos últimos anos os traballos citados (e outros) foron sentando 
as bases para propoñer un modelo que comprende cómo e por qué se produce o fenómeno 
xeral de transformación do poboamento castrexo contra o século IV a.C.  

Agora ben, para o caso de O Neixón semella que, de partida, a resposta ás preguntas 
contidas no párrafo anterior é ben sinxela: o reemplazo do castro pequeno polo grande 
respostaría a unha ampliación da superficie do asentamento, ampliación que non sería 
posible realizar nos estreitos límites do istmo no que se asenta o castro pequeno e que, por 
tanto, forzou ós seus poboadores a despraza-lo asentamento uns metros terra adentro, onde o 
solo disponible é máis extenso. Semella, pois, que estamos ante un cambio de emprazamento 
pouco traumático, moi continuista, afastado da liña de transformación que se ten observado 
noutras áreas (e que de seguido resumiremos en detalle). Pero, postas así as cousas, son dúas 
as cuestións que podemos tentar de resolver. En primeiro lugar, é efectivamente o cambio 
tan evidentemente simple como semella, ou poden rastrexarse outros factores explicativos? 
En segundo lugar, e aínda que o cambio resposte únicamente a unha necesidade de máis 
espacio para o asentamento, non é posible que tivese implicacións subsidiarias, intencionais 
ou non?  

2. Os castros no conxunto do noroeste: transformacións 
nas formas do asentamento ó longo do período 
castrexo  
Para comezar, e antes de achegarnos ós castros de O Neixón, imos partir de presenta-los 
modelos xerais de poboamento castrexo que se veñen manexando ate o de agora. Como 
vimos de comentar uns párrafos máis arriba, existe toda unha liña que pode definirse coma 
de análise locacional do poboamento castrexo que, ó longo do tempo e aínda que con 
diferentes criterios e aproximacións, ven definindo as distintas tendencias na localización 
dos poboados fortificados no NW. Como se verá a continuación, e como avanzamos, en 
termos xerais existe unha ruptura locacional moi clara entre os primeiros poboados 
fortificados (os da Primeira Idade do Ferro) e aqueles que xorden a partir do século IV a.C. 
(a Segunda Idade do Ferro), marco xeral no que se poden insertar respectivamente os castros 
pequeno e grande de Neixón. A cuestión é, pois, escomenzar por coñece-lo que ocorre no 
contexto amplo xeral do conxunto do noroeste, para logo tentar de analiza-los castros de O 
Neixón a partires deste contexto de referencia. 

2.1.  Os castros na Primeira Idade do Ferro (ca. ss. VIII-V a.C.) 
O xurdimento dos primeiros castros no noroeste, que, segundo os datos dispoñibles, pode 
facerse xeneralizable a partir do século VII a.C., representa unha enorme novidade. En 
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primeiro lugar porque, por primeira vez, o asentamento faise permanente: a vinculación 
estable a un lugar indica, necesariamente, a vinculación tamén estable a un conxunto de 
terras que garantan a supervivencia do grupo. Pero a estabilización non é a única novidade, 
xa que, cando a ela, os poboados amosan outras novidades, algunhas necesariamente 
derivadas do anterior, outras non tanto. Estabiliza-lo asentamento e facelo permanente 
supón, por forza, incrementa-la nitidez coa que se delimita. Malia que existen formas claras 
de delimitación dos poboados en momentos anteriores, dende finais do Neolítico, a 
diferencia vai ser notable en variedade, tamaño e intensidade das obras artificiais que se van 
a desenvolver agora. Por vez primeira, existe unha forte inversión de traballo social na 
construcción de estruturas comunitarias de asentamento, na adecuación xeral do espacio que 
vai a ocupa-lo poboado e na súa delimitación. Os escasos castros de ocupación temperán 
escavados con certa extensión amosan que un dos rasgos máis recurrentes é a aparición de 
obras artificiais destinadas a marca-los límites da área ocupada, especialmente foxos coma os 
de Torroso (Peña 1992a), Alto do Castro de Laxos (Parcero 2000b) ou Chao Sanmartín 
(Villa 2002). Estes foxos delimitan obras de adecuación que, básicamente, consisten en 
aterrazamentos que adaptan para o asentamento superficies inclinadas e pouco aptas; esto se 
documentou, por exemplo, en Torroso, Chao Sanmartín, Penalba (onde existe un muro de 
contención de grandes bloques de pedra, Álvarez Núñez 1986), ou Castrovite (Carballo 
1998). Pero tamén se construen estructuras ‘en positivo’, que obviamente reforzan esa 
delimitación do espacio, pero que engaden unha componente nova: a defensiva. Isto é tal vez 
menos evidente no caso das empalizadas, coma a de Chao Sanmartín ou Punta do Tallo 
(Ramil 1989), pero empeza a ser máis obvio cos parapetos de terra (Alto do Castro de Laxos) 
e incluso murallas ou parapetos careados con pedra, coma os de As Croas (Peña 2000), Os 
Penedos do Castro (González Ruibal 2003, a partir de un informe inédito de M. García 
Valdeiras) ou Sâo Juliâo (Bettencourt 2000). 

A delimitación é, pois, un principio elemental na construcción destos poboados, pero 
tamén o son as condicións defensivas. Isto se comprende moito mellor se se examinan as 
localizacións deste poboados. Ó respecto, as diferencias co poboamento anterior son tamén 
notables. Nos primeiros castros escolleranse emprazamentos en altura, que posibilitan unha 
visibilidade destacada a longa distancia sobre o territorio. Nembargantes, a amplia 
visibilidade a longa distancia contrasta cun dominio visual discreto do entorno máis 
inmediato. Paralelamente, o emprazamento en lugares destacados e rodeados de fortes 
pendentes determina unha relación de mala accesibilidade dende o castro ó seu entorno. Ista 
relación varía a medida que nos alonxamos do poboado, xa que as pendentes suavízanse 
consonte aumentamo-la distancia. A prominencia, a relación de inaccesibilidade co entorno 
inmediato e máis o control visual de amplas superficies marcan que o criterio principal para 
determina-la localización foron as condicións defensivas naturais. Coma contrapartida, non 
existe un interese dominante por vencella-los poboados ós terreos máis aptos para unha 
explotación agrícola intensiva; de feito, moitos castros da Primeira Idade do Ferro están 
rodeados, no seu entorno máis inmediato, por terreos completamente pedregosos, con 
pendentes fortes ou moi fortes, que os fan perfectamente inadecuados para calqueira tipo de 
explotación intensiva. Isto reforza a importancia que se pode outorgar á compoñente 
defensiva á hora de determinar cáles foron as variables con máis peso para decidir en qué 
lugares se construirían os poboados. 
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Os asentamentos aparecen, pois, fortificados, a lo menos en certa medida. 
Nembargantes a aparatosidade destas defensas é relativa. Non hai exemplos de murallas 
esaxeradamente voluminosas (raros son os casos coñecidos que superan os 2 metros de 
anchura), de torreóns, de sistemas de acceso complexos; dunha arquitectura, en suma, que 
faga ostentación manifesta da fortificación. É certo que ésta existe, pero se fundamenta na 
conxugación de dous elementos que non cabe caracterizar coma propiamente ‘militares’. En 
primeiro lugar, o propio emprazamento. O único elemento que aparece sempre reforzando 
esa inaccesibilidade son os foxos, que son estructuras funcionalmente moi ventaxosas, pero 
cuia percepción é reducida. Un foxo só pode ser visto a curta distancia e non é, en todo caso, 
un elemento arquitectónico que influa decisivamente en guia-la percepción visual dun lugar 
do mesmo xeito que, por exemplo, unha muralla. En síntese, a fortificación do asentamento é 
evidente, pero se fundamenta sobre todo no aproveitamento das condicións orográficas do 
espacio antes que na imposición sobre él dunha disciplina arquitectónica. 

Os primeiros castros supoñen a imposición da presenza das comunidades humanas no 
territorio a través da modificación profunda e intencional do espacio e da súa conversión en 
asentamento, construindo foxos, aterrazamentos, parapetos e murallas. Pero isto pode ser 
matizado, xa que éste será un rasgo que se manifestará en maior grao na segunda metade do 
milenio. Nestos primeiros poboados fortificados, os recintos defensivos son menores en 
número, os parapetos e murallas de menor altura e os foxos menos profundos e máis 
estreitos. Un sistema de preparación e delimitación do espacio doméstico baseado sobre todo 
na construcción de aterrazamentos e na excavación de foxos supón unha modificación só 
relativa do espacio preexistente: o que as obras artificiais fan é adaptar e parcelar un espacio 
que é xa de por sí prominente, e o resultado final é un producto no cal algúns elementos 
naturais (coma afloramientos rochosos, Carballo 1990, 2002) seguen actuando coma puntos 
máis destacados e coma estructuradores da percepción e resalte do lugar. 

Amáis desta modificación relativa, hai outro rasgo que incide na mesma liña: hai unha 
plena coincidencia entre a extensión dos asentamentos e a superficie das formas topográficas 
sobre as que se sitúan, cerros de pequenas dimensións, que marcan non só a base para a súa 
situación senón tamén os límites da súa extensión. O que logo ocorre é que estos límites son 
explicitados, reforzados e materializados a través das obras artificiais sinaladas, pero ístas 
non rompen as condicións naturais do lugar. Ou sexa, o que existe é unha adaptación dos 
poboados ó lugar seleccionado para o emprazamento, antes que unha adaptación deste a 
aquéles.  

Os novos poboados convíertense, pois, en fitos destacados que organizan a paisaxe. A 
monumentalidade estructural e a súa localización os convirten en lugares moi visibles, moi 
obvios. O carácter permanente do asentamento afirma a súa importancia coma novo 
referente, o que altera completamente a semántica da paisaxe anterior. Por primeira vez, o 
asentamiento convírtese en monumental, con plena proxección visual, tanto no espacio coma 
no tempo. Antes de agora, a presencia das comunidades na paisaxe se tiña marcado de xeitos 
diferentes. Os poboados terían imposto a súa presencia artificial de xeito sutil, ó localizarse 
en posicións abrigadas, recollidas e nunca conspicuas, pero, sobre todo, carecían de 
visibilidade temporal, de permanencia. Ista perduración no tempo, e, de feito, tamén a 
meirande visibilidade espacial, materializábase sempre con elementos funerarios (coma os 
túmulos) ou, en todo caso, non domésticos (coma os petroglifos). Non é casual, amáis, que 
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ista emerxencia do asentamento coma fito fundamental coincida coa desaparición doutras 
formas de visibilidade material, especialmente da visibilidade dos enterramentos.  

Pero esta inversión dos patróns de estructuración da paisaxe vai alén da conversión do 
asentamento no fito principal do mesmo. Dende a nosa perspectiva contemporánea, o 
desenvolvemento dos primeiros castros marca tamén unha novidade en termos de relación 
global entre os grupos humanos e o espacio. Antes de agora, e por varios milenios, as zonas 
preferentes de actividade humana teñen sido sempre as terras altas. Non quere isto decir que 
as poboacións se movesen únicamente por elas, xa que hai bós exemplos de actividade 
humana en terras baixas; o que significa é que as terras altas representaban o espacio 
principal, cotiá, da actividade social, o espacio principal de asentamento, de ritual e de 
enterramento. Os castros van a crear unha nova forma de estar no espacio, situándose, coma 
vimos, en posicións destacadas e prominentes, pero localizadas polo xeral en espacios de 
transición entre as terras altas e os vales. De momento, e á espera do cambio locacional que 
se rexistrará na Segunda Idade do Ferro, os poboados se alonxan todavía das terras máis 
profundas, que non son inmediatas nen preferentemente accesibles. Nembargantes, asómanse 
a elas, vincúlanse visualmente, e o fan a través dun modelo de posición no cal o poboado 
ocupa un espacio medio entre as terras baixas e as altas, en puntos de ruptura entre as serras 
e o val. 

2.2. Os castros a partires da Segunda Idade do Ferro (ca. s. IV a.C. en 
adiante) 
A partires do século IV a.C., e segundo as análises deste estilo realizadas en diferentes áreas 
do noroeste, semella detectarse unha profunda transformación nas formas do asentamento, 
no modo de localización e na estructura dos poboados, que sen dúbida hai que por en 
relación con cambios de orde social e cultural. O castro segue sendo o modo de asentamento 
único coñecido neste momento, aínda que se aprecia un troco significativo na estructura e 
localización dos poboados. A inversión de traballo social na preparación do asentamento 
segue sendo unha característica chave neste intre, pero este traballo concrétase en productos 
diferentes e implica un esforzo tamén distinto. Cecáis o máis evidente sexa o incremento da 
complexidade, pois agora os asentamentos vanse rodear de unha maior cantidade e variedade 
de estructuras defensivas. O modelo característico da fase anterior, de castro cun recinto 
único, delimitado por foxos e terrapléns ou pequenos parapetos ou murallas vese sustituido 
por estructuras máis complexas, nas que non é estraño documentar unha adición de 
diferentes recintos, delimitado cada un deles por complexos defensivos que se fan máis 
barrocos, esaxerados incluso. Foxos, murallas e parapetos fanse máis numerosos e tamén de 
maiores dimensións.  

Isto supón que os castros xa non se adaptan de xeito estricto ás condicións do empra-
zamento elixido, senón que máis ben éste é manipulado en función das necesidades do grupo 
que o vai ocupar. A parcelación e delimitación do espacio doméstico segue sendo un rasgo 
elemental, pero se materializa de xeito diferente. Agora os límites da área ocupada xa non 
están claramente marcados polo terreo, senón que máis ben ocorre que é o terreo o que se 
modifica significativamente. Unha boa proba disto procede da comprobación do alcance 
cuantitativo dos movementos de terra que se involucran na erección de estructuras 
delimitadoras do asentamento. Outra proba son as propias preferencias formales destas 
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estructuras. Fronte ó predominio de sistemas de foxo e terraza, os elementos máis 
característicos dos castros da Segunda Idade do Ferro son os parapetos ou murallas. Fronte a 
unha delimitación fundamentada en estructuras negativas, agora créanse en tódolos casos 
corpos arquitectónicos positivos, emerxentes. Isto significa que a creación dun poboado 
altera de xeito evidente e permanente a apariencia formal do espacio, introducindo novos 
volúmenes visibles a longa distancia. Os límites do espacio propio de cada comunidade fanse 
máis tanxibles para todos, propios e alleos. O límite xa no o é só para o desprazamento senón 
tamén para a percepción. Os poboados tenden agora a ser espacios constreñidos, pechados 
sobre sí mesmos, cunha posibilidade de escape visual limitada. No só ocorre un troco na 
forma na que se delimitan os asentamentos, senón tamén na intensidade coa que se fai. 
Agora multiplícanse as estructuras de peche, sendo infrecuente que existan complexos 
inferiores a un parapeto e un foxo; xeneralízanse os chamados antefoxos e complícanse sobre 
todo as zonas de acceso ós poboados.  

Istas transformacións formais corren en paralelo a trocos na localización dos 
asentamentos; de feito, ambos fenómenos compréndense moito mellor se se contemplan 
xuntos. O emprazamento característico segue centrándose en posicións elevadas, malia que 
agora se trata, polo xeral, de lugares menos prominentes. Consonte co desprazamento 
xeneral da ocupación cara zonas máis baixas, as posibilidades de atopar puntos elevados e 
moi conspicuos diminúen. Nembargantes, os pobodos seguen localizándose nas posicións 
máis elevadas dispoñibles, pero se trata xa dun entorno diferente, de cotas máis modestas. De 
aquí deriva unha perda significativa de visibilidade a longa distancia, que semella deixar de 
ser un criterio esencial para o emprazamento. Igualmente, as condicións de desprazamento 
entre os poboados e os terreos máis próximos melloran moito, xa que as pendentes 
circundantes son menos pronunciadas. A cambio, e en consecuencia, disponse dunha 
relación máis directa co entorno, concretada en esa mellor accesibilidade e tamén nunha 
mellora do control visual do entorno máis inmediato, que marca unha diferencia máis ca 
perda de visibilidade a longa distancia. 

Estos cambios nas localizacións hai que relacionalos, sen dúbida, coa aparición dun 
factor primordial diferente: a proximidade ás terras máis profundas, potencialmente máis 
axeitadas para un aproveitamento agrario intensivo. Fronte ó predominio, na fase anterior, de 
decisións locacionais que poderíamos definir coma estratéxicas, onde as condiciónes 
defensivas, o control visual e a dificultade de acceso son os factores máis relevantes, agora a 
proximidade ás terras de fondo de val semella converterse no máis importante. Desenrólase o 
que poderíamos definir coma unha forma de relación máis positiva co entorno, na medida na 
que se busca unha mellor integración (acceso, control visual inmediato) cos terreos máis 
próximos, que, amáis disto, soen ser prioritariamente terras aptas para o laboreo intensivo, 
coma se documentou no caso do Deza (Carballo 2002). Coma apuntamos, isto non significa 
o abandono doutro tipo de consideracións, pois, dentro destas posicións baixas, os poboados 
seguen ocupando puntos destacados e elevados. Nembargantes, o peso dos factores 
locacionais invírtese, dando lugar a un modelo de paisaxe diferente, a unha forma distinta de 
significación do asentamento no espacio. Neste caso, os poboados deixan de ocupar 
posicións de transición entre ámbitos ambientais e xeográficos diferentes para integrarse 
plenamente nun deles, o val, e situarse marxinalmente respecto ás terras altas. Este modelo 
de relación entre os asentamentos e o seu entorno concrétase no que temos definido coma un 
modelo de paisaxe cóncava (Criado 1993b, Parcero 2002), que representa unha forma de 
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estar no espacio que rompe cos diferentes usos vixentes ó longo de cáseque toda a prehistoria 
no noroeste e marca o inicio dunha fórmula de relación perdurable entre as comunidades 
rurales e a paisaxe (o cal non quere dicir, evidentemente, que non sufra transformacións e 
variacións, algunhas moi relevantes, coma o propio abandono do modelo de asentamento 
fortificado). 

Se se examinan as relacións que se establecen entre os poboados, a lo menos a nivel 
puramente espacial, obsérvase o desenvolvemento dun patrón moito máis cohesionado, a lo 
menos en zonas analizadas extensivamente coma o Cávado (Martins 1990), Deza (Carballo 
1990, 2002), Campo Lameiro e A Coruña (Parcero 2000a, 2002) ou Ortegal (Fábrega 2005). 
Nestas áreas vese cómo as relacións de intervisibilidade entre os poboados son intensas, pero 
agora o son de xeito máis significativo que na fase anterior, xa que a prominencia dos 
asentamentos e a cantidade de superficie visible dende cada un deles é menor, e 
nembargantes a malla de conexións visuais é moito máis densa. Todavía son máis 
rechamentes as diferencias a outros niveis, coma a proximidade entre castros, que pasa a ser 
unha característica significativa, sobre todo cando a accesibilidade entre os poblados e os 
seus entornos mellora ostensiblemente. A polarización locacional característica da Primeira 
Idade do Ferro desaparece e o val convírtese nun espacio compartido, ou a lo menos nun 
espacio convivido. Isto levou a plantexa-la posibilidade de que existan certas formas de 
estructuración territorial por riba dos poboados individuais. Se ben semella claro que o 
castro, coma comunidade, constitúe unha célula esencial de estructuración social (proposta 
asentada tanto desde a análise epigráfica, a partires da obra de Albertos 1975, coma dende a 
arqueolóxica, Fernández-Posse e Sánchez Palencia 1998), alén disto existen propostas 
encontradas. Vense plantexando que, efectivamente, o castro non é só o nivel fundamental 
de estructuración territorial, senón o único (p.e. Pereira Menaut 1988, Sastre 2001, 2002, 
Fernández-Posse 2002), anque tamén se ten proposto a existencia de diferentes formas 
posibles de territorialidade supralocal (Silva 1986, Carballo 1990, Martins 1990, Rey 1999, 
Parcero 2000a, 2002), que irían adquirindo unha importancia progresiva consonte nos 
achegamos ó cambio de era (González Ruibal 2003).  

En relación co anterior, é posible detectar tamén a existencia de certas formas de 
desequilibrio entre asentamentos, baseadas en diferentes factores. Por un lado, é certo que 
non se puideron documentar diferencias relevantes de tamaño entre asentamentos, a lo 
menos antes do século I a.C., pero si é posible detectar diferencias na complexidade 
estructural e a localización, que poden tomarse coma indicativas de xeitos de diferenciación 
funcional e/ou de diferentes modos de “estar no espacio”. Así, existen poboados que 
concentran determinadas evidencias que non son habituais noutros do seu entorno, coma as 
cantidades de productos agrarios recuperadas en Castrovite (Carballo 1998, González Ruibal 
e Carballo 2001) ou As Laias (Álvarez González e López González 2000), ou a 
extraordinaria abundancia de testimonios de actividades metalúrxicas en Coto do Mosteiro 
(O Carballiño, Orero 1988). Noutros casos o que se detectan son patróns locacionais 
atípicos, máis propios dos definidos máis arriba para a Primeira Idade do Ferro, co 
predominio das condiciones estratéxicas e defensivas sobre o acceso ós recursos, coma o 
propio Castrovite, Troña (que, de feito, ten unha primera ocupación nese momento, Hidalgo 
1988-89) ou A Sividá (Parcero 2002, anque, neste caso, non contamos con datos concretos 
sobre a súa época de ocupación). 
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3. Análise locacional dos castros de Neixón 
Os traballos citados e o modelo de sucesión do poboamento castrexo que vimos de presentar 
proporcionan o contexto xeral a partir do cal imos tentar de comprender mellor as condicións 
de localización dos castros de O Neixón e máis a súa relación dinámica co entorno. A análise 
que imos presentar baséase, en grande medida, no procedemento analítico deseñado noutros 
traballos anteriores (Parcero e.p., Fábrega 2005), procedemento que, á súa vez, recolle en 
grande medida unha tradición de análise espacial en arqueoloxía castrexa iniciada nos 
primeiros 90 (Martins 1990, Carballo 1990). Este procedemento pretende caracteriza-la 
localización dos castros de xeito non aleatorio, senón a partir dunha definición previa de 
cáles poden ter sido os criterios máis decisivos á hora de determina-lo solar de fundación dun 
deles. En primeiro lugar, hai unha hipótese que se pode considerar coma de validez 
universal: a accesibilidade ós recursos necesarios para o mantemento da poboación. Xunto a 
ela, temos proposto outros tres factores que poden considerarse xa específicamente 
relevantes para o caso concreto do poboamento castrexo: as condicións defensivas do lugar, 
a visibilidade (dominio visual dende o xacemento sobre o entorno) e máis a visibilización 
(resalte visual do xacemento dende o seu entorno). A idea desta proposta non é afirmar xa de 
partida que éstos sexan os únicos factores relevantes para a localización dos castros, xa que, 
en tal caso, teríamos resolto o problema antes de plantexalo; tampouco se trata  de asumir de 
partida que todos eles o sexan en tódolos casos. Do que se trata é, precisamente, de 
comprobar ata qué punto o son, e ata qué punto o son por igual en tódolos casos. Tamén é 
posible que ningún deles o sexa, pero esto, que en todo caso só se comprobará logo da 
análise, xa será en si mesmo unha primeira forma de coñecemento, que, ademáis, pode dar 
lugar á formulación de novas hipóteses e á comprobación da validez de outros criterios 
locacionais diferentes. 

A presentación da análise ímola facer en dúas partes. En primeiro lugar, faremos un 
breve relato dalgúns principios da metodoloxía empregada e do xeito no que obtivemos os 
resultados que, en segundo lugar, presentaremos. Esta primeira parte é de contido 
básicamente técnico e procedimental, sendo o epígrafe seguinte o que conten realmente a 
información arqueolóxica obtida. 

3.1. O qué analizamos: indicadores incluídos na análise 
Escomenzamos, pois, pola presentación sintética da metodoloxía de traballo que vimos de 
seguir. Esta metodoloxía baséase en grande medida no emprego de ferramentas dixitais para 
a xestión e a análise da información xeográfica. No canto de basea-la nosa análise no 
emprego de cartografía convencional, o que fixemos foi recurrir a un Sistema de 
Infromación Xeográfica como útil de traballo esencial. En concreto, fixemos uso da 
tecnoloxía ArcGIS 9.0. Malia que xa en traballos anteriores tiñamos recurrido ó emprego de 
SIX, neste caso tentamos de avanzar un chanzo no modelo analítico anterior, incorporando 
ben a análise de novos indicadores, ou ben unha forma diferente de considerar algún dos xa 
explorados. Ate o de agora, para determina-lo peso dos criterios locacionais presentados, 
viñamos analizanado catro variables, que se corresponden de xeito máis ou menos directo 
con eles: a visibilidade dende os poboados, a accesibilidade dende eles ó entorno, a altitude 
relativa e máis o potencial productivo do entorno (Parcero 2000a, 2002). Neste caso, 
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incorporamos dous elementos novos: a análise da insolación e máis a drenaxe do terreo, e 
tamén incorporamos novidades no xeito de valorar algunha das variables anteriores, como de 
seguido se presentará. 

3.1.1. Visibilidade 

A visibilidade foi considerada de dúas formas: cuantitativa (cálculo das superficies visibles 
dende cada poboado) e cualitativa (disposición espacial desas superficies en torno ós 
poboados). O cálculo das visibilidades a través dun SIX é unha operación sinxela e rápida, 
que proporciona un resultado relativamente fácil de analizar. O procedemento consiste en 
determinar unha serie de puntos para cada un dos cales se vai determina-la superficie de 
terreo visible e a non visible. Nós establecimos, para cada un dos dous castros, unha rede de 
puntos ó longo da súa superficie, a razón de 1 punto cada 25 m2 (toda a análise realizada 
baséase nunha resolución de traballo de 5 x 5 metros). Deste xeito, a visibilidade do 
conxunto do castro grande é a suma de 44 posicións, e a do castro pequeno a de 14 posicións 
(a diferencia débese, lóxicamente, ó distinto tamaño de cadanseu castro). O resultado final, a 
visibilidade dende cada un dos castros, non é só un mapa de áreas visibles/áreas non visibles, 
senón que as primeiras están á súa vez graduadas en función da cantidade de posicións de 
partida dende a que cada lugar é visible. Así, por exemplo, para o castro grande teremos 
unha escala de lugares visibles que vai dende só 1 das posicións de partida (ou sexa, dende 
só un punto do castro) ate un máximo teórico de 44 (ou sexa, o terreo que sería visible dende 
calquera punto do castro). 

3.1.2. Accesibilidade 

Por accesibilidade enténdense as condicións de movilidade entre un poboado e o seu 
entorno. Este criterio nos da unha primeira medida das condicións defensivas do 
emprazamento (determinadas pola inaccesibilidade do mesmo), pero tamén é relevante en 
conexión coa potencialidade productiva do entorno, pois permite detecta-la posible 
prioridade de acceso sobre determinados tipos de terreo. Para valoralo tiveronse en conta 
dous criterios esenciais: a rugosidade do terreo e a presencia e entidade de cursos de auga. 
Trátase de criterios estructurais, difícilmente modificables (ó contrario de, por exemplo, a 
vexetación) e máis ou menos estables no tempo (a lo menos en relación co contexto 
analizado). 

Para calcula-la rugosidade do terreo evaluáronse diferentes fórmulas, e se decidiu 
sustituir a que viñamos empregando ate o de agora, que era a proposta por Agustín Díaz, 
segundo a que a fricción do terreo ven dada pola seguinte fórmula: F = p/10, donde p = 
pendiente en %.  Trátase dunha fórmula isotrópica (isto é, non ten en conta a relación da 
pendente coa dirección do desprazamento), e foi por iso que preferimos optar por outro 
procedemento máis complexo, que valora a dificultade de movemento segundo a pendente. 
Para iso se recurríu non só a considera-la inclinación cuantitativa do terreo, senóna  ter en 
conta tamén a dirección do movemento e a orientación da superficie do terreo, combinando 
os datos de pendente cos de orientación e empregando unha componente xeométrica e non 
aritmética para valora-lo incremento do esforzo segundo aumenta a pendente. 

Tamén introducimos novidades á hora de valora-lo grao de fricción (obstáculo) que 
supoñen os cursos de auga. Ate o de agora, asignábamos un valor de fricción a cada río ou 
rego en función da súa entidade, estimada ésta segundo se tratase dun regato estacional, dun 
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rego permanente, dun río pequeno ou dun curso de auga de entidade. Nesta ocasión 
ensaiamos un modelo máis obxectivable, baseado na determinación da bacía de drenaxe de 
cada río ou rego (isto é, da cantidade de terreo dende o que a auga superficial drena cada ó 
río) e do que se chama o fluxo acumulado que cada tramo de río dispón. Deste xeito 
puidemos obter unha xerarquización dos cursos de auga da zona de traballo baseada en 
criterios numéricos e, polo tanto, máis obxectivables. 

Finalmente, no momento de calcula-la movilidade sobre o terreo, empregamos un 
algoritmo de cálculo (o pathdistance de ArcInfo) no que se tiveron en conta non só o grao de 
pendente do terreo e a entidade do curso de auga, senón tamén a dirección do desprazamento 
(pendente arriba, pendente abaixo, en diagonal), ou sexa, unha fórmula de cálculo de tipo 
anisotrópico que proporciona uns resultados máis minuciosos e ponderados. 

3.1.3. Potencial productivo do entorno 

Chegamos deste xeito á variable más conflictiva e complexa do conxunto, por canto pretende 
valorar non condicións reais do espacio, senón potenciais. A potencialidade productiva do 
solo non é igual ós usos do solo, como adoita pretenderse, pero ademáis é un criterio 
sometido a condicións fortes de variabilidade temporal, que non se dan nos casos das 
variables anteriores, ou non a lo menos de xeito relevante (a topografía ou a hidrografía, que 
son os elementos de referencia ata o de agora, son bastante estables a longo prazo, pero non 
así os solos). Por se isto fose pouco, hai que ter en conta que os cambios nas condicións 
socio-tecnolóxicas e ambientais supoñen variacións importantes no potencial productivo. Por 
todo isto, deberíamos concluir que existe unha imposibilidade real de valora-las condicións 
orixinais desta variable, imposibilidade que, aínda no  caso de poder desenvolver análises 
paleoambientais reconstructivos, seguirá existindo sempre que pretendamos referirnos a 
espacios medianamente amplos. Así pois, neste caso farase especialmente pertinente apelar a 
unha análise comparativa, buscar diferentes xeitos de relación dos asentamientos co 
potencial productivo do entorno antes que tentar de analizalo positivamente. Máis adiante 
será posible manexar distintas opcións interpretativas para esas distintas formas de relación, 
opcións que poden pasar ou non por unha relación directa e positiva, pero que en todo caso 
pertencen á esfera da interpretación.  

Tendo en conta o anterior, en traballos precedentes viñamos recurrindo ó emprego da 
cartografía resultante da obra Capacidad Productiva de los Suelos de Galicia (Díaz-Fierros e 
Gil 1984). Este traballo analítico atende a unha completa serie de indicadores para 
categoriza-la aptitude productiva teórica dos solos do territorio galego, tendo en conta a 
pendente, a profundidade, o risco de erosión, a pedregosidade, o réxime térmico, o réxime 
hídrico e a fertilidade. Nembargantes, xa antes de agora temos sinalado que o máis 
importante problema destes mapas é a súa escala (1:250.000), algo pequena para unha 
análise de base rexional pero definitivamente inadecuada para unha análise local, coma a que 
agora nos ocupa. Deste xeito, para o caso actual exploramos novas formas de aproxima-la 
potencialidade productiva do entorno, mediante a combinación de tres indicadores. En 
primeiro lugar, dous baseados no uso actual do solo: o derivado da clasificación da imaxe do 
satélite Landsat, sensor ETM7+ e máis o resultante da interpretación de fortografía aerea 
vertical. Evidentemente, como sinalamos un pouco máis arriba, o uso actual do solo é unha 
ferramenta problemática para as análises arqueolóxicas, pero o é ante todo na medida na que 
se poda asumir unha identidade directa entre ese uso actual e calquera uso posible. Se ben é 
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certo que o uso actual do solo únicamente é comprensible no contexto histórico e xeográfico 
do presente, non é menos certo que, en tanto que representa a única situación directamente 
observable na actualidade, non deixa de ser un indicador que pode ter utilidade na análise 
arqueolóxica. Insistimos, o problema sería asumir sen máis que este uso actual é igual ó uso 
pasado, ou é igual ó uso posible.  

De tódolos xeitos, e para tratar de amortigua-lo efecto negativo que pode ter o emprego 
exclusivo de usos actuais, incorporamos á nosa análise un terceiro indicador, que pretende 
establecer unha potencialidade productiva teórica. O que fixemos foi, en esencia, recolle-la 
metodoloxía do traballo aludido de Díaz Fierros e Gil, e aplicala á nosa zona de traballo, 
pero partindo de datos obtidos con resolucións moito máis detalladas (concretamente, a 
cartografía de base empregada foi o mapa dixital 1:5000 da COTOP, unido á imaxe de 
satélite e á fotografía aerea xa aludidas). Os indicadores contemplados para establece-lo 
mapa de potencial productivo do solo foron os seguintes: 

•  Pendente do terreo, clasificando o espacio segundo os intervalos de pendentes 
definidos pola FAO para a clasificación de solos agrícolas. 

•  Insolación potencial. O que se fixo foi calcula-la insolación potencial na zona de 
traballo ó longo de todo o ano, calculando as zonas de luz e sombra en intervalos de 
dúas horas diarias e para un día de cada un dos 12 meses. Logo sumáronse o total de 
horas de sol potenciais, e desta suma obtívose unha media de horas de sol/ano para 
cada punto da zona de traballo. De aquí resultou unha categorización do total da 
zona en cinco clases, que corresponden a unha media anual de horas de sol diarias de 
entre 8 e 12. Lóxicamente, á meirande insolación potencial asignóuselle un valor 
máis alto de potencialidade productiva. 

•  Drenaxe e risco de encharcamento do terreo. Neste caso, coma no anterior, 
procedeuse a unha clasificación relativa do espacio de traballo, establecendo 
únicamente cales son as áreas con mellores e peores condicións, e non tanto a 
aptitude productiva absoluta de cada punto. Para poder determinar esto último, 
teríamos que incorporar indicadores coma a precipitación absoluta anual e a súa 
distribución mensual, e incorpora-las correccións pertinentes para adapta-los datos ó 
contexto climático da Idade do Ferro (para o que se dispón xa dalgúns datos 
suficientemente precisos, coma os do Atlás climático de Galicia dirixido por Pérez 
Aberti e Martínez Cortizas, 1999). Polo de agora, limitámonos a esa aludida 
clasificación relativa (comparativa) da zona de traballo, que se baseou nunha análise 
das condicións de drenaxe e circulación superficial de auga polo terreo, segundo a 
orografía. O resultado foi establecer en qué medida cada posición da zona de traballo 
perde ou recebe drenaxe dende as posicións circundantes. Establecemos catro 
categorías, segundo os puntos só drenasen auga, só a recibisen ou existira un 
predominio dunha ou doutra situación. 

A combinación dos tres elementos anteriores permitinuos chegar a un mapa de 
potencialidade productiva do terreno para a zona de traballo no que, de xeito moi sintético, 
se estableceron tres categorías: terreos máis aptos para un aproveitamento intensivo, 
extensivo ou marxinal. Lembramos aquí que a clasificación non é absoluta, senon relativa: 
diferencia as zonas a partir da comparación co conxunto da área de traballo, polo que, máis 
que de solos bós ou malos, nos fala de solos mellores ou peores. O criterio máis restrictivo 
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empregouse para defini-la primeira categoría: só aquelas superficies con pendentes inferiores 
ó 10% e sen risco de encharcamento, ou ben aquelas con pendentes entre o 10 e o 20% pero 
nas que a insolación é máxima e receben máis drenaxe da que perden. As áreas marxinais 
son caseque tódalas de pendente superior ó 20% (agás as que están entre 20 e 30% pero 
teñen unha insolación máxima e un equilibrio de drenaxe), ficando as demáis na categoría 
intermedia. 

3.2. Os resultados da análise: caracterización locacional dos castros de 
O Neixón 
A pesar de que os dous xacementos están xuntos, nunha mesma posición espacial, o certo é 
que o seu emprazamento puntual difire en máis do que a simple vista pode parecer. De 
seguido imos ofrecer unha síntese dos resultados derivados da nosa análise, síntese orientada 
a por de manifesto esas diferenzas, que no apartado seguinte tentaremos de interpretar en 
termos arqueolóxicos e históricamente comprensibles. 

O castro pequeno emprázase no apéndice final do pequeno saliente de Neixón, a escasos 
metros por riba do nivel do mar (7 m na súa cota máis elevada). Esta situación fai que teña 
una prominencia negativa con respecto ó seu entorno inmediato, que está situado a unha 
altura media superior ó castro (concretamente isto é ben visible no caso do solar que ocupa o 
castro grande, xusto diante do pequeno e todo él a cota máis elevada). A visibilidade dende o 
castro pequeno  (figura 2) está claramente centrada no entorno inmediato, marítimo e litoral; 
nembargantes boa parte do sector de acceso ao poboado por terra non é visible dende o 
castro. A visibilidade a longa distancia é moderada e moi dispersa sobre a superficie 
terrestre, namentras que cara ó mar non é posible visibilizar máis alá da parte media da ría de 
Arousa debido a existencia de entrantes e saíntes, concretamente do istmo de Cabo de Cruz, 
que representa unha barreira visual insalvable. 
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Figura 2. Visibilidade dende o castro pequeno (partes raiadas) dentro da zona de 

traballo. 
 

O entorno do poboado está formado maioritariamente por terreos profundos de bos 
condicións para o cultivo intensivo, o tipo de solos que na península do Barbanza se atopan 
nas zonas litorais entre a serra e a ría. A accesibilidade a estes terreos é moderadamente boa, 
malia que no entorno de 15 minutos atoparemos unha menor porcentaxe destes terreos que 
no de 30 minutos, o que nos indica que non existe unha prioridade clara por eses terreos, xa 
que son máis accesibles consonte nos alonxamos do castro. 

Pola súa banda, o castro grande emprázase no outeiro que se atopa na parte central do 
istmo. A súa posición é máis destacada sobre o nivel do mar (30 metros na súa cota máis 
elevada), e tamén sobre o seu entorno máis inmediato. Ó igual que dende o castro pequeno, a 
visibilidade (figura 3) está centrada na franxa marítima e litoral, aínda que neste caso 
melloran as condicións de visibilidade sobre os terreos situados nas inmediacións. A 
visibilidade a longa distancia é tamén moderada, non especialmente ampla, pero é posible 
visibilizar algunhas espacios non visibles dende o castro pequeno. En todo caso a 
visibilidade do castro grande é aditiva con respecto o castro pequeno, é dicir, que 
practicamente todo o espacio visible dende o castro pequeno (e máis) o é tamén dende o 
grande. O entorno do poboado está formado en grande parte por terras profundas, ás que se 
accede con facilidade dende o castro, terreos que son neste caso prioritarios con respecto a 
distancias maiores, onde estes terreos diminúen.  
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Figura 3. Visibilidade dende o castro grande (partes raiadas) dentro da zona de traballo. 

 

Os castros de O Neixón representan un exemplo singular, non único pero sí infrecuente, 
de poboados fortificados que se atopan un a carón do outro. Esta circunstancia en principio 
fai sospeitar de que as condicións locacionais entre ambos non poden ser moi diferentes, 
pero a análise realizada revela algunhas diferenzas non banais. En termos de accesibilidade 
(figura 4), dende o castro pequeno o acceso ó entorno inmediato terrestre vese condicionado 
pola posición que ocupa no apéndice final do istmo. A existencia de pendentes moderadas na 
parte media peninsular dificulta o acceso ó seu entorno inmediato; non é que sexa unha 
barreira complexa de salvar, pero sí é un obstáculo que, amáis disto e como veremos, afecta 
tamén ó dominio visual do castro. Pola súa banda, dende o castro grande o acceso ó entorno 
prodúcese con máis facilidade, xa que ocupa unha posición dominante (pouco, pero 
dominante) sobre os terreos do entorno, o que fai que as pendentes sexan suaves cara o 
interior. Esta diferenza, que pode semellar irrelevante, faise visible ó compara-las cantidades 
de terreo accesibles nun mesmo lapso temporal dende os dous castros (en Has.): 

 Neixón Grande Neixón Pequeno 

15' 111,7880 54,2074

30' 406,4617 270,7820

45' 1.003,5553 716,3562

60' 2.132,8334 1.642,6481 
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Esta disimilitude á hora de acceder á terra non ten un correlato no acceso ó mar, xa que 
en ámbolos casos é igualmente doado, pois a franxa costeira acada pouca altura e as 
pendentes que separan mar e terra son suaves. O lugar de mellor acceso ó mar é a pequena 
cala situada ó oeste da entrada do castro pequeno, que é igualmente accesible dende os dous 
poboados. 

 
Figura 4. Accesibilidade ó entorno: isocronas de 15, 30, 45 e 60 minutos sobrepostas á 

potencialidade productiva do solo (castro grande á esquerda, o pequeno á dereita). 
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A visibilidade é tamén moi similar en termos cuantitativos, se ben o emprazamento 
destacado do castro grande posibilita, malia a escasa distancia entre ambos, unha maior 
cantidade de superficie visible: dentro da zona de traballo, o castro pequeno domina 37,63 
km2 por 41,15 km2 do castro grande. Algo similar ocorre coa visibilidade a longa distancia, 
alén dos límites da zona escollida: as cifras indican uns 127,5 km2 e 161,1 km2. Malia que a 
diferencia cuantitativa segue sen ser moi importante, si o é en termos cualitativos: o pequeno 
incremento da superficie visible a longa distancia (figura 5) permite que dende o castro 
grande se acceda, a lo menos potencialmente, a visualiza-lo emprazamento de tres castros 
ocultos ó pequeno e que, por estructura e posición, poden adscribirse ó mesmo momento de 
uso do castro grande: trátase dos castros de Garitas e Punta Ostreira, e máis o Castro dos 
Bufos na Illa de Arousa. A comprensión da mellora da rede de intervisibilidades dende o 
castro grande esixe unha análise máis profunda e orientada a unha área máis extensa que a 
que nós fixemos neste traballo, pero, aínda que sexa de xeito hipotético, haberá que sinalar 
que dende o castro grande existe unha meirande relación visual cos castros do entorno, o que 
se podería interpretar coma unha tendencia cara unha maior integración no territorio.  
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Figura 5. Comparación das visibilidades a longa distancia entre o castro grande (arriba) e o 

pequeno (abaixo). Márcase a posición aproximada dos castros de Garitas, Punta Ostreira 
(segundo Agrafoxo 1986) e máis o castro dos Bufos, na Illa de Arousa. 

 

Os espacios que rodean a ámbolos dous castros son terreos de val nos que atopamos 
terras profundas con capacidade para o cultivo intensivo cerealista e un uso actual centrado 
nel. Nembargantes, a relación con estes espacios é ben distinta en ámbolos casos (figura 6). 
Dende o castro pequeno accédese a estes terreos con dificultade, namentras dende o castro 
grande atopámolos de xeito máis inmediato. Así, se dende o castro pequeno accedemos en 
15 minutos a apenas 25 Has dos terreos máis axeitados para un cultivo intensivo, dende o 
grande o facemos a unhas 60 Has. Na mesma liña, no entorno de15 minutos do castro grande 
a porcentaxe desete solos é maior que en calquera outro intervalo temporal (30, 45 ou 60 
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minutos), namentras no castro pequeno a porcentaxe vai ser maior consonte nos alonxamos. 
Polo tanto, os terreos con máis potencialidade para un cultivo intensivo serán os preferentes 
dende o castro grande, tendencia que non se manifesta dende o pequeno. As cifras totais son 
(en Has.): 

  Neixón Grande Neixón Pequeno 

intensivo 60,7 24,9

extensivo 33,5 17,9

 
15 min 

marxinal 10,5 7,7

intensivo 200,5 140,8

extensivo 132,9 81,1

 
30 min 

marxinal 45,9 31

intensivo 474 345,5

extensivo 342,9 241,4

 
45 min 

marxinal 115,3 79,8

intensivo 1020,8 775

extensivo 685, 540,9

 
60 min 

marxinal 274,9 210,6

 
Figura 6. Porcentaxe de clases de solos nos terreos accesibles en 15 minutos e, dentro deles, 

os visibles dende cadanseu castro. 

Ista circunstancia vese reafirmada polas diferenzas do control visual establecido dende 
ambos poboados. Se ben anteriormente fixemos mención á similitude do comportamento 
desta variable en ámbolos casos, habería que engadir que as pequenas diferenzas adquiren 
especial significación ó tomar en conta sobre qué tipo de terreos se producen. A diferenza 
esencial entre o control visual de ámbolos poboados é o dominio do entorno inmediato: 
namentras o entorno terrestre é pouco visible dende o castro pequeno, dende o grande se 
acentúa, posibilitando o control sobre os terreos óptimos para un cultivo intensivo cerealista 
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situados nas súas inmediacións. As cifras son as seguintes (porcentaxe de terreo accesible en 
cad intervalo que é visible dende o castro): 

  Neixón Grande Neixón Pequeno 

intensivo 63.7 23.6

extensivo 52.7 28.2

 
15 min 

marxinal 61.4 30.6

intensivo 54.2 35.9

extensivo 87.1 110.9

 
30 min 

marxinal 93.5 111.4

intensivo 15.7 9.7

extensivo 20.3 14.5

 
45 min 

marxinal 23 19.1

intensivo 20.6 15.1

extensivo 30.3 24.5

 
60 min 

marxinal 35.1 27.1

Estas diferenzas locacionais poderían interpretarse coma diferenzas nos criterios de 
producción. Nembargantes, a nosa análise centrouse nas formas de producción agrícola, pero 
a ela habería que engadir, ó menos neste caso, outras formas complementarias de explotación 
do entorno, coma a pesca e o marisqueo. De feito o rexistro de escavación así nolo indica e, 
coma veremos, o entorno é propicio para este tipo de prácticas productivas. Anteriormente 
xa mencionamos a boa accesibilidade dende ambos poboados cara o mar, que de feito é 
claramente a entidade con máis presenza no entorno de ambos castros. Se ben o mar 
constitúe unha barreira para o desprazamento a pé, convérsese nun espacio propicio de 
comunicación. Así deberá considerarse, e máis no noso caso, xa que a desembocadura nunha 
ría sinuosa e abrigada permite a tranquilidade das augas, o cal favorece a navegación. A isto 
habería que engadir que a preferencia visual dende ambos é o entorno marítimo e litoral das 
inmediacións, onde atopamos na actualidade marismas e areais que constitúen zonas 
propicias para o marisqueo, especialmente daquelas especies que precisan augas mixturadas 
(doces e salgadas). Nembargantes, estes espacios sofren cambios rápidos e se podería 
cuestiona-la súa existencia no período de ocupación de ambos poboados. A este respecto 
habería que engadir que as desembocaduras de ríos nas rías sinuosas constitúen espacios 
propicios para a acumulación de sedimentos. Precisamente prácticas agrícolas coma a tala e 
queima da vexetación favorecen os fenómenos erosivos, prácticas que dende a Idade do 
Ferro empezan a ter certa importancia coa aproximación e conquista do val como espacio de 
producción agrícola. Nestes períodos posiblemente se acelere o proceso erosivo que 
posibilita o arrastre e deposición de sedimento necesario para a aparición destes espacios de 
acumulación que hoxe forman extensas marismas. Polo tanto, é posible que a formación 
destes espacios se acelerase neste momento no que os habitantes dos castros comezaran a 
deforestar os vales, se ben non podemos precisar a potencialidade das áreas de deposición 
neste momento. 
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Por último, e na mesma liña, habería que engadi-la posible importancia doutros recursos 
no entorno, que poderían constituir factores locacionais tamén relevantes. En concreto 
habería que menciona-la existencia nas inmediacións de indicacdores toponímicos coma 
Monte Ferreiro, a aldea de Ferreiros ou mesmo o Puzo da Mina (este topónimo aparece 
noutras rexións coma preto de Melide, Ourense, asociado a unha mina romana), que 
poderían indica-la existencia de lugares empregados para explotacións mineiras. De feito, 
durante as camapañas de traballo recentes téñense documentado, coma se expón noutro 
capítulo, referencias verbais e físicas a restos de explotacións de minerais de ferro no entorno 
inmediato do castro grande. Para poder facer unha valoración máis precisa da relevancia 
destes elementos na localización dos castros habería que dispor dunha determinación máis 
precisa da entidade e extensión destes recursos, pero compre a lo menos telos en conta á hora 
de tentar de ofrecer unha visión ampla e comprensible da relación entre os castros e os seus 
entornos. 

4. A transformación da paisaxe ó longo da Idade do 
Ferro: os castros do Neixón e as dinámicas do 
poboamento no conxunto do Noroeste 
O resultado máis inmediato e evidente do exposto neste capítulo é a diverxencia que os 
castros de O Neixón amosan respecto ó patrón xeral de transformación do poboamento ó 
longo da Idade do Ferro, determinado incialmente nalgunhas áreas concretas pero que, en 
termos xerais, tende a ser asumido como válido para o conxunto do noroeste. En primeiro 
lugar, a posición singular do castro pequeno semella non amoldarse moi ben ó modelo de 
emprazamento dun poboado da Primeira Idade do Ferro, segundo se presentou máis arriba. 
De feito, en moitos sentidos o Neixón Pequeno é incluso contradictorio con ese modelo, 
pois, en principio, non semella moi verosimil defender para a súa ubicación a primacía de 
criterios estratéxico-defensivos, a inaccesibilidade nen a visibilidade a longa distancia. En 
segundo lugar, as diferencias locacionais entre o castro grande e o pequeno nen son moi 
notables, nen, cando se producen, seguen a liña xeral que nos marcan os patróns 
determinados noutras áreas. Se acaso, poderíamos dicir que aínda o castro grande representa 
a conquista dunha posición un pouco máis estratéxica, pero dende logo a inmediatez de 
ámbolos poboados non permite soster un plantexamento de reemprazo dramático do 
asentamento, como semella detectarse noutras áreas e como, de feito, algúns autores (e nós 
mesmos entre eles) vimos argumentando últimamente coma un dos factores máis relevantes 
á hora de marca-la traxectoria histórica do poboamento fortificado no noroeste (Martins 
1990, Carballo 2002, Parcero 2000a, 2002, González Ruibal 2003). 

Como sinalamos ó comenzo, unha simple ollada xeral ós dous castros fai lóxico pensar 
que a fundación do castro grande pode obedecer á necesidade de acoller a unha poboación 
máis ampla e, xa que logo, de dispor dunha meirande superficie de asentamento. Pola súa 
banda, o abandono do castro pequeno podería respostar a esa mesma dinámica, e deberse a 
unha insuficiencia en superficie do emprazamento. Ista lectura, que cecáis fai uns anos se 
vería dificultada pola suposta diferencia nos momentos de ocupación de cada un dos castros 
(o pequeno sería un castro abandoado ó final da Primeira Idade do Ferro e o grande sería 
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fundado logo da conquista romana), e moito máis comprensible hoxe, logo de que, como se 
ven de amosar nos capítulos precedentes, os recentes traballos de excavación veñan de 
demostrar que a fundación do castro grande hai que situala contra os séculos V ou IV a.C. 

Postas así as cousas, poderíamos pensar que non era necesario facer unha análise coma 
a que vimos de presentar simplesmente para corroborar isa impresión “tan evidente”. Agora 
ben, sen desbotar que ista lectura poda ser correcta, os resultados da nosa análise permiten 
dous tipos de precisións: en primeiro lugar, que pode haber outros factores de cambio detrás 
do que semella unha simple ampliación de superficie; en segundo lugar, que a mudanza do 
asentamento, malia a súa aparente similitude, levou aparellada a creación dunha nova forma 
de posición no espacio e de relación do poboado coa paisaxe. 

A máis evidente debilidade dunha interpretación do cambio de asentamento baseada só 
na necesidade de máis espacio é a que se basea no feito de que o castro pequeno non é 
ampliado, senón abandoado e reemprazado. De feito, malia que a punta que ocupa o castro 
pequeno é estratéxicamente pouco relevante (moi chaira e precedida por un terreo que vai en 
descenso cara á entrada do poboado), é nembargantes un espacio moito máis restrinxido e 
delimitado ca o do castro grande. O principio de adaptación do poboamento ás condicións do 
emprazamento elixido cúmprense escrupulosamente no castro pequeno, que se limita a tomar 
posesión dun pequeno istmo e a asumi-los límites do mesmo coma delimitación do espacio 
habitacional. Esta coincidencia fai que, ó final, a posición do poboado sexa tamén en grande 
medida estratéxica, xa que as posibilidades de acceso ó mesmo fican limitadas estrictamente 
ó espacio de conexión do istmo con terra, isto é, a unha estreita banda que, no seu punto máis 
estreito (xusto alí onde  se erixen as defensas) apenas chega ós 40 metros. En comparación, o 
emprazamento do castro grande resulta máis aberto, máis equilibrado entre a terra e o mar, e 
moito menos restrinxido polas condicións da topografía. Isto se ve complementado polo feito 
de que o castro grande estea delimitado por unha variedade e extensión moito máis ampla de 
estructuras artificiais, que non só se achan aló onde as condicións estratéxicas do relevo o 
aconsellan (cara ó norte), senón que definen o recinto habitacional en todo o seu perímetro, 
como demostran os aterrazamentos e o foxo documentados parcialmente nas últimas 
campañas de escavación. 

A posición do castro grande é, pois, máis elevada e dominante en certa medida, pero 
paradoxalmente garda tamén unha relación máis aberta, máis positiva co entorno 
circundante, ó carecer dunha delimitación tan estricta coma o pequeno (figura 7). Istas 
diferenzas aprécianse ben se lembramos a distinta cantidade de terreo accesible en igual 
tempo dende os dous xacementos: a pesares de que ámbolos castros están case pegados, 
dende o grande é posible acceder, nun lapso corto de 15 minutos, a máis do dobre de terreo 
que dende o pequeno, 111 fronte a 54 Has. Esta diferenza agrándase se se fai unha 
valoración cualitativa da relación entre as zonas accesibles e as posibles valencias dos 
terreos, pois, xa tendo en conta os usos actuais do solo, xa a potencialidade productiva 
diferencial baseada en criterios orográficos, o castro grande amosa unha vinculación moito 
máis evidente cos solos potencialmente máis aptos para unha explotación intensiva. Estas 
diferenzas, que se fan aínda máis rechamantes ó lembra-la escasa separazón espacial entre 
ámbolos castros, suxiren que o castro pequeno ten unha posición básicamente definida polo 
mar, namentras que o grande xoga a abrir un equilibrio entre mar e terra. 
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Figura 7. Vista tridimensional do emprazamento dos dous castros e máis do conxunto da 

zona de traballo. Montaxe dunha imaxe de satélite Spot do ano 2003 sobre un Modelo 
Dixital de Elevacións de 5 metros de resolución. 

 

A meirande integración do castro grande co entorno refórzase ó incorpora-los elementos 
socio-políticos a ese entorno. Malia que a visibilidade a longa distancia de ámbolos castros é 
moi semellante, atópanse pequenas diferenzas que poden ser cando menos curiosas. Así, e 
tendo en conta de novo a reducida distancia entre os dous, esa pequena mudanza de 
emprazamento permite ós habitantes do castro grande dispor de conexión visual teórica con 
tres xacementos que, polo seu emprazamento e estructura, cabe supor coetáneos: os castros 
de Punta Ostreira e Garitas, ámbolos dous localizados tamén en torno á beira da ría, e máis o 
dos Bufos, no extremo norte da Illa de Arousa. 

Dende logo que non podemos facer equivalente o emprazamento do castro pequeno ó de 
outros xacementos da Primeira Idade do Ferro e que, como presentamos máis arriba, teñen 
servido como base para a formulación dun modelo xeral de poboamento castrexo no 
noroeste. É ben certo que o castro pequeno non está nunha posición topográficamente pouco 
accesible, rodeado de fortes pendentes e cunha visibilidade a longa distancia ampla. Pero non 
é menos certo que, se tomamos en conta ó mar coma factor de localización, pódense mira-las 
cousas doutro xeito. O mar sí exerce un papel de forte e estreito delimitador do xacemento, e, 
en grande medida, reforza a súa situación estratéxica, a lo menos o fai accesible (dende terra) 
por un único e estreito lugar. É ben certo e coñecido que os castros chamados costeiros, do 
período que sexan, soen ocupar promontorios ben definidos e concentra-los elementos 
defensivos nos puntos de unión con terra (p.e. Camino 1995); o mesmo castro grande 
resposta, en certa medida, a este modelo, xa que os seus elementos máis sobranceiros de 
defensa e delimitación localízanse ó norte. Por isto non é extraño que o castro pequeno 
concentre nese mesmo punto as súas estructuras defensivas, muralla e foxo. Agora ben, o 
que sí e máis atípico é que, ó contrario do patrón habitual que presentamos máis arriba, un 
castro da Primeira Idade do Ferro conte cunha muralla con caras de pedra e cunhas 
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dimensións (anchura e altura) coma as do castro pequeno. Como xa dixemos, non son 
excepcionais os castros temperáns con murallas de pedra (As Croas, Penedos do Castro,...), 
pero polo xeral trátase de elementos moi pouco monumentais, que simplesmente reforzan 
outras estructuras máis efectivas, coma terrapléns ou foxos e que, polo tanto, non soen 
superar os 2 metros de anchura e outros tantos de altura. Contra isto, os ó redor de 6 metros 
de ancho da muralla do castro pequeno e os máis de 3 de altura que ofrece a coñecida 
sección estratigráfica de López Cuevillas e Bouza Brey marcan un fito verdadeiramente 
diferenciador. Dende o noso punto de vista, se ben non dun xeito habitual, e cecáis 
subsidiariamente respecto a outros, a inaccesibilidade se constitúe tamén nun factor 
locacional significativo no castro do Neixón pequeno, inaccesibilidade que se materializa en 
forma dunha estricta delimitación natural do emprazamento e da construcción dun complexo 
defensivo que supera o normal en outros xacementos deste mesmo momento. 

A chave para comprende-lo carácter estratéxico do emprazamento do Neixón Pequeno 
pode estar en incorpora-lo mar á análise, contra o que ate o de agora viñamos facendo. O mar 
pode funcionar coma área de captación de recursos, que sen dúbida foron importantes na 
vida dos ocupantes do castro pequeno, malia que non dispoñamos de datos suficientes para 
poder valoralo. As dificultades neste punto estriban en que, contra o que ocorre coa análise 
da potencialidade productiva do solo, non contamos cun modelo para caracteriza-lo potencial 
productivo do mar. De tódolos xeitos, tampouco deberíamos facer un especial fincapé neste 
punto, ate o extremo de suxerir una vocación máis ou menos exclusiva de explotación dos 
recursos mariños neste momento. Se algo suxiren ó respecto as análises de cuncheiros feitas 
ate o de agora (p.e. Rodríguez López 1996) é, precisamente, o contrario: os recursos 
mariños, coma os cinexéticos ou a recolección, non funcionan senón coma elementos 
complementarios na dieta castrexa, a lo menos ate épocas tardías, nas que a instalación de 
factorías romanas na costa tería incentivado a especialización productiva dos recursos do 
mar. As dificultades para soster unha especialización case exclusiva na exploitación do mar 
durante a Primeira Idade do Ferro non son principalmente as que poidan relacionarse coa 
suficiencia dunha dieta baseada neles, senón as que demandan da existencia dunha estructura 
de poboamento e de rede económica o suficientemente complexa coma para que existan 
especializacións complementarias deste estilo, estructura que, por moi complexa que 
queramos ver á Primeira Idade do Ferro, semella lonxe do contexto do noroeste neste intre. 

A outra posible valencia do mar é a que se relaciona cos circuitos de intercambio de 
productos. A relevancia destes circuitos no mundo do final da  Idade do Bronce e máis do 
período castrexo ten sido posta de manifesto en muitas ocasións (Martins 1990, Alarcâo 
1992, Peña 1992b, Fábregas e Ruiz-Gálvez 1997, Ruiz-Gálvez 1998, González Ruibal 
2004,...), e o propio rexistro dos castros de O Neixón ven xogando un papel relevante nesta 
proposta. Esta idea semella máis axeitada para comprender a existencia do castro pequeno, e 
habería que tomala en conta coma un factor de localización que engadir ós de base máis 
xeográfica que vimos analizando neste capítulo. Nembargantes é claro que o castro non pode 
equipararse a unha factoría comercial, a un emporio ó estilo das fundacións fenicias e 
púnicas; por outra banda, no pouco coñecido rexistro do Neixón non se pode dicir, o mesmo 
que nos restantes castros desta Primeira Idade do Ferro, que haxa precisamente unha 
abundancia de obxectos importados que explique, por sí mesma, a lóxica do xacemento. Se 
cadra, pois, o comercio pode empregarse coma un factor de localización máis, pero non 
coma o único, e cecáis nen sequera coma o máis relevante. Dende a nosa perspectiva, a 
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selección da localización do castro pequeno reposa en grande parte na elección dun lugar 
estratéxico, pechado sobre si mesmo, delimitado e definido polas condicións naturais e no 
que a defensibilidade, en grande parte artificial, constitúe un factor importante, malia que 
supeditado á proximidade e a vinculación co mar. 

As cousas cambian no castro grande, e o feito de que a separación entre ambos sexa tan 
pouca fai este cambio, paradoxalmente, máis chamativo. Ante todo cambian porque, aínda 
no caso verosímil de supor que a necesidade de máis espacio de asentamento estea detrás da 
construcción do novo, o certo é que o castro pequeno non se amplía, senón que se abandona 
e se levanta un novo a escasa distancia. Calquera das dúas situacións (abandono dun 
poboado ó final da Primeira Idade do Ferro e construcción de novos asentamentos, ou 
reforma en profundidade e ampliación da superficie) está atestiguada en distintos casos no 
noroeste. Sen dúbida, un factor primordial á hora de optar por unha ou a outra son as 
posibilidades de facelo. En principio semella que, se as condicións do solar o permiten, sería 
máis sinxelo reformar e amplia-lo poboado que crear un novo. Nembargantes, non é esta a 
única condición, xa que, como temos suxerido ó analizar outras áreas (Parcero 2000a), tamén 
hai que ter en conta que as condicións do entorno posibiliten a posta en práctica dun sistema 
productivo que, a partir do paso á Segunda Idade do Ferro, semella mudar e facerse máis 
complexo e intensivo.  

No caso que nos ocupa, o troco nas condicións de acceso ó solo que representa o castro 
grande resulta ser, ó cabo, máis evidente do que a primeiria vista podería parecer. Agora ben, 
a diferenza non é tanta que explique por si mesma a mudanza. As propias limitacións do 
emprazamento do castro pequeno semellan unha causa máis comprensible para o cambio. 
Pero a cuestión e que, como vimos de mirar, unha vez tomada a decisión de mudar, o novo 
solar aporta certas novidades que, coma decimos, fanse máis rechamantes pola escasa 
distancia. Estas novidades converxen na creación dun asentamento que abandona o illamento 
e a vinculación preferente co mar para situarse a cabalo entre os dous espacios, mar e terra. 
Por unha banda, o mar segue a ser un factor de localización chave, e se cadra o é todavía 
máis, xa que no castro grande se incrementa en muita medida a cantidade e variedade de 
obxectos importados. Pero a vinculación coa terra pasa a ser tamén notable: non só hai unha 
accesibilidade moito máis ampla, senón un vencellamento máis directo e intensivo cos 
terreos potencialmente máis aptos para unha explotación intensiva, e tamén un dominio 
visual máis directo e intenso destes. 

A partires deste intre, o castro pequeno pasa a ficar completamente illado tras do 
grande, completamente pechado e absorbido por iste, pero non alterado nen cancelado: é 
abandoado, pero non é esquecido. Prodúcese sen dúbida unha apropiación do seu espacio, 
que marca un proceso paralelo ó que temos proposto para outras áreas (Parcero 2002) e que 
consiste na transformación dos vellos espacios de asentamento da Primeira Idade do Ferro en 
referentes chave para o artellamento da nova paisaxe, referentes que se constrúen en termos 
simbólicos, ó igual que os testimonios de finais da Idade do Bronce o foron para os primeiros 
castros (González Ruibal 2003). A apropiación do pasado sempre funciona coma unha 
ferramenta esencial na construcción e lexitimación das relacións sociais e políticas, e o que 
ocorre entre os castros da Primeira e Segunda Idade do Ferro en xeral, e entre o Neixón 
Pequeno e o Grande en particular, pode ser un bó exemplo; apropiación que, noutro lugar 
(Parcero 2002) temos interpretado en termos de creación dun senso de tradición. É por isto, 
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se cadra, que o castro pequeno non é desbotado, e que o castro grande tampouco se adosa 
directamente a él, coma gardando un espacio de prevención que non conviña violentar. 

Xa para terminar, e a modo de síntese final, se algo nos queda despois da nosa análise, e 
da comparación dos castros de O Neixón con outras áreas e con dinámicas globais de 
poboamento, é que os modelos xerais (sexan sobre o que sexan, no noso caso sobre 
asentamento e poboamento) son iso, modelos, propostas que tentar de sintetizar por unha 
banda, e de interpretar por outra, as tendencias amplas de creación, desenvolvemento e 
transformación dunha parte da realidade histórica. E os modelos, como tales, non son nen 
unha suma de casos particulares, nen unha receita para explicar calquera deles. Pola nosa 
banda, nunca pretendemos que o fosen, e de feito a experiencia que vimos de presentar 
constitúe un perfecto exemplo. Unha cousa e marcar tendencias xerais e analizar dinámicas 
espacial e temporalmente amplas (ou sexa, analizar procesos históricos), e outra explorar 
casos concretos e reconstruir decisións puntuais e singulares que, se ben condicionadas e 
inseridas no marco xeral que aportan aquélas, dependen sempre de factores contextuais 
locais que non se poden detectar se non se analizan a unha escala axeitada. Na nosa visión, 
as dúas aproximacións son mutuamente solidarias, ó igual que calquera delas o é con 
respeito a outras aproximacións posibles; a suma de todas elas, e a súa mutua relación, é o 
que contribúe a unha comprensión máis ampla e global dos problemas históricos. E, se 
falamos de problemas históricos, os castros de O Neixón representan un exemplo apaixoante. 
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