
Introducción
1

O obxectivo do presente traballo é plantexar unhas breves reflexións sobre o sig-
nificado e os problemas interpretativos dos torques castrexos, que proporcionen un marco
xeral no que integrar o coñecido como torques de Centroña. Os torques son obxectos com-
plexos, na medida que conteñen múltiples dimensións (tecnolóxica, económica, funcional,
simbólica, etc.) relacionadas entre si e que deben ser consideradas de maneira integrada
na súa interpretación. Por outra parte, os torques posúen tamén una carga simbólica vin-
culada á súa diacronía histórica e especialmente ó seu pasado contemporáneo (noticias
sobre achádegos, exhibición en museos, valoracións no discurso académico e no popular,
etc.) que inevitablemente condiciona calquera análise que se faga no presente (Armada et
al. 2013).

A interpretación tradicional e máis extendida do torques considera este obxecto un
adorno persoal de pescozo, masculino e de propiedade individual. Os torques contan
cunha longa tradición na protohistoria europea (Castro Pérez 1990 e 1992) e, de feito,
algúns autores consideran que existe un vínculo particular entre o torques e os celtas2.
Tirando deste fío, a abundancia de torques podería ser sinónimo de celticidade3. Castro
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1.  Este traballo enmárcase no proxecto de investigación Do obradoiro ó corpo: o metal como expresión de poder na protohis-
toria do Noroeste peninsular (10 PXIB 606 016 PR), financiado pola Xunta de Galicia.

2.  Non entraremos aquí a analizar a problemática de conceptos tan complexos como os de indoeuropeos ou celtas, nin tam-
pouco a súa longa diacronía, connotacións ideolóxicas e polisemia. Para unha visión en profundidade, remitimos a Collis
(2003), Ruiz Zapatero (2001 e 2005), Renfrew (1990) ou Villar (1991). 

3.  Así por exemplo, a propósito das estatuas de guerreiro do Noroeste, Álvarez-Sanchís (2004: 57) sinala “El uso de torques
al cuello, de viriae o brazaletes en los antebrazos y de cascos evidencian el carácter céltico de estos aristócratas, para lo
que se ha buscado su origen en la Meseta”. Nunha liña similar, Lorrio (2011: 72) refírese a “…algunas evidencias arqueo-
lógicas que pueden considerarse como de tradición céltica y que parecen plenamente asimiladas (continúa nota →)
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Pérez (1992: 32) ten precisado que os torques non son exclusivos dos celtas, pero é entre
eles onde contamos cunha documentación máis ampla para interpretar “su función, su
sentido y uso”. Unhas décadas atrais, Cuevillas escribía sobre a “arrogancia y fanfarro-
nería” dos celtas e sinalaba que “gentes dotadas de tal carácter tenían que ser por nece-
sidad aficionadas a lucir joyas, pues el mismo impulso de vanidad que las obligaba algu-
nas veces a despojarse de sus ropas para combatir, las incitaba otras a engalanarse con
preseas” (López Cuevillas 1951: 17-18).

Na actualidade, sen negar que o torques é un adorno individual asociado en moi-
tos casos ó sexo masculino, asúmese que a realidade pode ser máis plural e diversa. Nun
innovador artigo publicado hai uns anos, Armbruster e Perea (2000) cuestionaron boa
parte das premisas asumidas polo discurso académico ata entón. Á idea do torques como
adorno persoal opuxeron a hipótese de que é unha inversión colectiva e comunitaria4. Ó
tan manido argumento da descontextualización respostaron afirmando que o contexto do
torques é, precisamente, a ausencia de contexto e reinterpretando como auténticos depó-
sitos arqueolóxicos intencionais os achádegos casuais sen estructuras asociadas atopados,
xeralmente no curso de traballos agrícolas, nas proximidades dalgúns castros5.

Estas propostas, lonxe de gozar de aceptación unánime (entre outras críticas,
Parcero-Oubiña 2002: 222; Ladra 2011: 79-80), contribuiron a renovar uns estudos que
naquelas datas amosaban algúns sinais de esgotamento. Por outra parte, o papel do tor-
ques non ficou alleo ás interesantes discusións sobre as formacións sociais castrexas que
tiveron lugar nos últimos anos. Así, en opinión dalgúns autores (Sastre 2001: 70-77;
Fernández-Posse, Sastre e Sánchez-Palencia 2004) a ourivería castrexa debe contextuali-
zarse no marco das comunidades agrarias segmentarias castrexas, dominadas por ideolo-
xías igualitarias nas que impera o peso da comunidade como estructura de poder (Sastre
2001: 77); o ouro sería unha materia prima relativamente accesible e de difícil restricción
social, obtida mediante bateo fluvial -unha actividade estacional e comunitaria- e transfor-
mada no ámbito de produción doméstico. A posición de González Ruibal (2006-07: 419-
429) é oposta, ó vincular directamente ourivería e poder. Na súa opinión, “la rica orfe-
brería del Noroeste debería ser argumento suficiente para demostrar el carácter desigua-
litario de las sociedades prerromanas en la zona” (González Ruibal 2006-07: 427).
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(continúa nota →) por la Cultura Castreña, como sería el caso de los torques”, engadindo que certos tipos de torques pode-
rían interpretarse “como verdaderos emblemas étnicos” (Lorrio 2011: 71). En opinión de Marco (2002: 69), “aunque no
privativo de los celtas, el torques es uno de los emblemas más característicos de la cultura céltica y, en concreto, del siste-
ma de valores existente”.

4.  “Creemos que los torques, en un momento de su larga trayectoria, constituyen una inversión comunitaria, un seguro colec-
tivo ante situaciones de incertidumbre de una sociedad campesina en un mundo fragmentado (…) actuaría de seguro eco-
nómico, pero también político, necesario para la subsistencia y reproducción del grupo. El torques carece de sentido indi-
vidual, no pertenece a un jefe o a una élite, sino que se constituye en emblema ideológico de los diferentes grupos campe-
sinos castreños” (Armbruster e Perea 2000: 111). Esta liña argumental inspírase en propostas previas de Fernández-Posse
e Sánchez-Palencia (1998: 135).

5.  Cabería engadir, por outra parte, que esa suposta ausencia de contextos débese en moitos casos á ausencia de revisións deta-
lladas das condicións e do entorno de achádego das pezas, que poden ser re-contextualizadas mediante unha metodoloxía
axeitada (García-Vuelta e Armada 2003; Armada et al. 2013).
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Cómpre sinalar, nun dossier adicado precisamente a un torques “de tipo ártabro”,
que a vinculación entre morfotipos e territorialidade, ou incluso etnicidade, ten sido outra
vía de aproximación. Os traballos de López Cuevillas (1951: 49-51) e Monteagudo (1952)
son pioneiros a este respecto e posteriormente outros autores, como Rey Castiñeira (1995:
167, mapa 6) ou González García (2011: 126-128), incidiron na cuestión. A análise máis
sistemática debémola a Ladra (2005), que se amosa prudente sobre o significado destas
asociacións de morfotipos a determinadas áreas xeográficas.

Así as cousas, ¿cómo podemos avanzar nas cuestións da funcionalidade, significa-
do e simbolismo do torques? Na nosa opinión, as vías principais para facelo son tres: 1) a
análise das propias pezas trascendendo a mera lectura tipolóxica (tamaño, características
morfolóxicas, desgastes por uso, presenza de sonaxeiro nos remates, etc.); 2) os contex-
tos arqueolóxicos; e 3) a iconografía. Aínda que un estudo globalizador debería integrar
estas tres perspectivas cunha axeitada estruturación cronolóxica, aquí desenvolveremos
principalmente a terceira, que por si soa pode aportar argumentos interesantes para a dis-
cusión.

As representacións de torques no rexistro material castrexo concéntranse principal-
mente en dous grupos de pezas: os bronces con motivos de sacrificio e a escultura en
pedra, na que sobresaen as estatuas de guerreiro. Existen,  ademais, algunhas outras repre-
sentacións máis heteroxéneas na cerámica ou na propia ourivería que tamén ofrecen infor-
mación pertinente para o debate. Acheguémonos, pois, á iconografía do torques no
Noroeste peninsular.

¿Torques como ofrenda e símbolo ritual?

Os bronces con motivos de sacrificio

Imos comezar cunha serie de bronces con representacións relacionadas coa temá-
tica do sacrificio de vítimas animais. Aínda que algunhas destas pezas eran coñecidas
dende finais do século XIX ou comezos do XX, no ano 2003 publicamos un artigo que
describía e analizaba de maneira sistemática o material existente ate a data (Armada e
García Vuelta 2003): unha peza, de procedencia descoñecida, conservada no Instituto
Valencia de Don Juan (Madrid) (figura 1.2); outra procedente de Celorico do Basto
(Portugal), actualmente en paradoiro descoñecido (figura 1.1); dous exemplares conserva-
dos no Museo Arqueológico Nacional (Madrid), tamén de procedencia descoñecida (figu-
ra 1.3-4); un bronce de procedencia atribuida a Lalín e conservado no Museo de
Pontevedra (figura 1.5); e, finalmente, outro atopado en Cariño e conservado no Museo
Arqueolóxico e Histórico do Castelo de San Antón (figura 1.6). Posteriormente, publicou-
se outro bronce procedente das escavacións do castro de Punta Atalaia (Cervo, Lugo)
(Castro Vigo 2009; Acuña e Casal 2010: 396-399) (figura 2); deuse a coñecer un peque-
no fragmento procedente da cidade de Lugo que seguramente pertence tamén ó grupo
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Figura 1. Bronces con motivos de sacrificio: (1) Celorico de Basto, paradoiro descoñecido; (2)
Procedencia descoñecida, Instituto Valencia de Don Juan; (3) Procedencia descoñecida, Museo
Arqueológico Nacional (MAN I); (4) Procedencia descoñecida, Museo Arqueológico Nacional (MAN II);
(5) Procedencia atribuida a Lalín, Museo de Pontevedra; (6) Cariño, Museo Arqueolóxico e Histórico do
Castelo de San Antón. Fotos: autores (excepto 1, tomada de Blanco Freijeiro)
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(González Fernández 2005: 128, nº 20; Rodríguez Colmenero 2011: 57, nº 38) (figura 3);
e engadimos ó repertorio outro fragmento con dúas figuras zoomorfas conservado no
Museu Episcopal de Vic (Armada, García-Vuelta e Graells 2011-12) (figura 4). En total,
trátase polo tanto de sete exemplares completos ou case completos e de dous fragmentos.

A principal característica destes bronces de pequeno tamaño –os coñecidos sitúan-
se entre os 7’9 e os 17 cm de lonxitude– é a reiteración de seis motivos iconográficos que
poden combinarse de diferentes maneiras: torques, machados, caldeiros, prótomos zoo-
morfos, zoomorfos e sogueados ou trenzados. Calquera das sete pezas en estado de con-
servación íntegro ou case íntegro amosa como mínimo catro destes seis motivos e en todas
elas atopamos representacións de torques (figura 5). Os motivos citados aparecen nuns
casos en disposición estática, mentres que noutros as pezas representan escenas de sacri-
ficio (Armada e García-Vuelta 2006: 170-171). O sacrificio ritualizado de vítimas animais
é, xa que logo, o marco referencial ó que remiten as pezas, ben sexa mediante a súa repre-
sentación explícita ou ben mediante a asociación estática de elementos vinculados ó
mesmo.

Non imos incluir aquí unha descrición pormenorizada dos bronces, para a cal remi-
timos a un traballo anterior facilmente accesible (Armada e García-Vuelta 2003), pero
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Figura 2. Bronce con motivos de
sacrificio do castro de Punta Atalaia
(Cervo, Lugo). Foto: X.-L. Armada

Figura 3. Fragmento de bronce con
motivos de sacrificio de Lugo. Foto
de González Fernández (2005)
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Figura 4. Fragmento de bronce con motivos de sacrificio do Museu Episcopal de Vic. Foto: R. Graells.

torques03COLOR_catedra21  08/10/2014  13:54  Página 62



consideramos necesario comentar as súas características principais, con particular aten-
ción ó papel que ocupa o torques.

Entre as pezas con escena de sacrificio, a máis complexa é a conservada no
Instituto Valencia de Don Juan (IVDJ) (Madrid), de procedencia descoñecida (Armada e
García-Vuelta 2003: 50-57). Neste caso, a escena disponse sobre unha placa de base de
16’7 cm de lonxitude e 3’1 cm de anchura, cun extremo proximal redondeado rematado
nun anel e un prótomo de touro no extremo oposto; tamén nesta zona distal sitúase un
apéndice en forma de folla de machado con dous trenzados que unen os laterais coa placa
de base. Un motivo trenzado delimita todo o perímetro da peza. Na escena, personaxes
humanos, algúns ataviados con torques, conducen a unha serie de animais cara un caldei-
ro, onde agarda o sacrificador. Dende o extremo curvo identificamos un osiño atado polo
pescozo (figuras 6.1 e 7.4), que sería arrastrado cara o caldeiro por un personaxe humano
practicamente perdido (figura 6.3); un animal incompleto, probablemente un ave (figura
6.2); un animal pequeno non identificable (figura 6.4); unha cabra suxeita polo pescozo
por un sacrificador (figura 6.5); un porco ou xabarín pequeno (figura 6.6); un sacrificador
aparentemente nu (figura 6.7), que suxeita á cabra descrita e a un xabarín ou porco gran-
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Celorico IVDJ MAN I MAN II Lalín Cariño Atalaia

Torques * * ? * * * *

Machado * * * * * * *

Caldeiro * * ? * * ? ?

Prótomo * * * * * * *

Zoomorfo(s) * * * * *

Trenzado(s) * * * * * *

Figura 5. Táboa-resumo dos elementos iconográficos representados nos bronces con motivos de
sacrificio

Figura 6. Esquema de situación dos elementos ornamentais no bronce do Instituto Valencia de Don
Juan (anverso). Debuxo: O. García-Vuelta
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de de sexo masculino, con colmillos e grandes orellas (figura 6.8); un pequeño animal,
posiblemente un porquiño (figura 6.9); unha figura humana con torques (figura 6.10),
cunha espada que apunta cara o pescozo dun carneiro (figura 6.11) ó que suxeira coa man
esquerda; e outra figura humana con torques (figura 6.12), que suxeita coa man ó carnei-
ro anterior apoiando a outra sobre un caldeiro (figuras 6.14 e 7.7). O máis importante, para
o tema que nos ocupa, é o torques de gran tamaño con terminais angulares ou de doble es-
cocia situado no chan (figuras 6.13 e 7.8), entre o caldeiro, o apéndice que interpretamos
como fío de machado, o sacrificador e o carneiro que está a piques de ser sacrificado.

Un dos bronces conservado no Museo Arqueológico Nacional (que chamamos
MAN I) (figura 1.3), tamén de procedencia descoñecida, ten unha morfoloxía moi similar
a esta peza, aínda que máis sinxela e esquemática (Armada e García-Vuelta 2003: 57-60).
A escena contén tres animais e un sacrificador sobre unha estructura de base que, nova-
mente, presenta un prótomo de touro, un apéndice en forma de machado e un trenzado,
que neste caso non é perimetral senón que forma o propio corpo da peza. Especial intere-
se posúe o obxecto representado sobre o característico apéndice en forma de folla de
machado (figura 8.2). En anteriores publicacións decantámonos por interpretalo como un
caldeiro6, pero unha nova revisión da nosa documentación deixa aberta a posibilidade de
que se trate dun torques, ou incluso dunha representación híbrida de torques-caldeiro,
especialmente polo que semella un remate de periña nun dos extremos do obxecto; porén,
sería o primeiro exemplar no que a abertura do torques represéntase en sentido oposto ó
fío do machado.

A peza procedente de Castelo de Moreira (Celorico de Basto, Braga) (figura 1.1.)
foi atopada casualmente por unha campesiña no século XIX e formou parte da colección
Manuel Negrão, descoñecéndose o seu paradoiro actual (Armada e García-Vuelta 2003:
49-50). Neste caso trátase dun obxecto de 11 cm de lonxitude consistente nun corpo cen-
tral rectangular rematado nun dos seus extremos por un prótomo de touro e, no oposto,
por un anel moldurado. Na súa parte superior presenta unha fila de animais (un carneiro
con grandes cornos enrolados, unha cabra con cornos puntiagudos, un animal non identi-
ficable e un porco). Nun dos laterais sitúase un caldeiro e unha figura antropoforma cun
machado ó ombro. Nesta ocasión, o torques atópase na parte inferior e cara el dirixe un
dos seus brazos o sacrificador antes mentado; o torques estaba incompleto no momento
de publicarse a peza, pero apréciase con claridade un remate de periña7.

No subgrupo de pezas con escena sacrificial debemos incluir tamén dous fragmen-
tos incompletos, un de procedencia descoñecida e o outro procedente da cidade de Lugo.
O primeiro deles (figura 4) consérvase no Museu Episcopal de Vic e contén a representa-
ción dun porco pechando a escena, a continuación do cal sitúase un probable ovicáprido,

6. Debido ó seu mal estado de conservación e ó notable grosor e altura que presenta este elemento.

7. Os primeiros autores que se ocuparon desta peza, como Severo ou Cuevillas e Bouza Brey, identificaron esta representación
como unha serpe en lugar dun torques (López Cuevillas e Bouza Brey 1929: 133-134), proposta que debe ser rectificada ó
abeiro da iconografía dos bronces que foron aparecendo posteriormente. 
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Figura 7. Bronce do Instituto Valencia de Don Juan. Detalles. Fotos: autores
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ambos sobre unha superficie lisa (Armada, García-Vuelta e Graells 2011-12). Ten maior
interese, para o caso que nos ocupa, o fragmento procedente de Lugo (figura 3), que
amosa un porco ou xabarín sobre unha decoración en trenzado; o remate da peza semella
imitar un terminal de torques.

As tres pezas que mostran os motivos en disposición estática son a de Cariño, a de
procedencia atribuida a Lalín e unha das conservadas no Museo Arqueológico Nacional
(MAN II). Esta última (figura 1.4), de procedencia descoñecida, mide 10’5 cm de lonxi-
tude e consta dun corpo macizo prismático de sección plano-convexa cos extremos rema-
tados por un prótomo de touro e outro de carneiro. Na súa parte central e por un dos seus
laterais inclúe as representacións dun torques e un machado (figura 9.1); probablemente
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Figura 8. Representacións de torques (vista xeral e detalle) en bronces con escena de sacrificio: (1)
Punta Atalaia; (2) Museo Arqueológico Nacional I; (3) Instituto Valencia de Don Juan. Fotos: autores
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estes elementos repetíanse pola outra cara, aínda que hoxe consérvanse unicamente algúns
restos de metal. A parte superior da peza acolle un caldeiro. Neste caso, o torques presen-
ta tamén remates piriformes, dispoñéndose o mango do machado entre a abertura que for-
man (Armada e García-Vuelta 2003: 60-62).

O bronce conservado no Museo de Pontevedra (figura 1.5), de procedencia atribuí-
da a Lalín, posúe unha estrutura de base cun perímetro semellante ó dun coitelo de fío
curvo, rematado cun prótomo de carneiro; mide 15’9 cm de lonxitude. Case a totalidade
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Figura 9. Representacións de torques (vista xeral e detalle) en bronces con motivos de sacrificio en
disposición estática: (1) Museo Arqueológico Nacional II; (2) Procedencia atribuida a Lalín; (3) Cariño.
Fotos: autores
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da peza está decorada con finos motivos de sogueado e posúe no seu lado recto un apén-
dice en forma de folla de machado, actualmente fracturado, con dous cordóns laterais
nunha disposición moi semellante á que teñen no bronce do IVDJ. Sobre o apéndice dis-
ponse un torques con remates piriformes (figura 9.2). Á mesma altura do mentado apén-
dice, e sobre a estructura de base, disponse un caldeiro con decoración de sogueado, repre-
sentado con gran detalle, xunto ó que atopamos unha figura de animal, probablemente un
bóvido (Armada e García-Vuelta 2003: 62-65).

A terceira das pezas con motivos en disposición estática foi atopada casualmente
na praia da Basteira (Cariño, A Coruña). Ten forma de machado e mide 17 cm de lonxi-
tude (figuras 1.6 e 10). Remata nun prótomo de touro (figura 10.1), baixo o cal sitúase a
folla do machado (figura 10.5) no medio de dous pequenos aneis (figura 10.C-D); un ter-
ceiro anel (figura 10.B), de maior tamaño, sitúase na parte superior, oposta ó fío do
machado, e o cuarto anel (figura 10.A) atópase xunto ó extremo proximal, que ten forma
esférica. Un torques con remates piriformes (figura 10.2) sitúase nun dos laterais, entre os
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Figura 10. Esquema de situación dos elementos iconográficos do bronce de Cariño. Debuxo: O.
García-Vuelta
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aneis pequenos e o arranque da folla do machado; na súa parte superior disponse un moti-
vo trenzado (figura 10.3). Unha decoración semellante atópase na cara oposta, aínda que
o torques aparece reemprazado por un motivo circular con botón central (figura 10.7), que
ten sido interpretado como un escudo ou caetra, aínda que na nosa opinión esta adscrición
non está plenamente confirmada; podería tratarse dunha pátera, tal e como propuxo
Luengo (1964: 150), o que sería congruente coa representación de recipientes metálicos
(caldeiros) neste tipo de pezas. Outro posible torques (figura 10.4) sitúase sobre a metade
superior do enmangue, perpendicular ó anterior e delimitando o desenvolvemento dos
trenzados. Está formado por unha estreita moldura redondeada que se adapta ó contorno
do enmangue e remata, a cada lado da peza, nun voluminoso resalte semiesférico que
representaría o terminal do torques.

O último bronce incorporado ó grupo (figura 11) é o único atopado en contexto no
marco dunha escavación arqueolóxica8. Provén do castro de Punta Atalaia (Cervo, Lugo)
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Figura 11. Bronce con motivos de sacrificio do castro de Punta Atalaia. Debuxo: Anxo R. Paz (Incipit,
CSIC)

8. Queremos agradecer a Eva Castro Vigo, arqueóloga directora da escavación, as facilidades prestadas para o estudo desta peza.
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e, cunha lonxitude de 12’1 cm, integra un corpo trenzado de sección trilobulada que rema-
ta nun mango liso e moldurado no extremo proximal. No extremo oposto, a peza ten un
prótomo de bóvido que simula ó mesmo tempo o fío dun machado. Na parte superior dis-
póñense catro animais en fila de difícil identificación; comezando polo extremo do próto-
mo, no primeiro animal aprécianse dúas protuberancias que poderían interpretarse como
cornos ou colmillos, no segundo destaca un posible corno ou colmillo de gran tamaño, o
terceiro tamén semella presentar uns pequenos cornos e unicamente o cuarto animal care-
ce deles, polo que podería tratarse dun porco. En ambos laterais da peza, nas proximida-
des dos cornos do prótomo e coa abertura apuntando hacia eles, sitúanse dous torques con
remates piriformes representados de maneira esquemática (figura 8.1). Nun dos laterais,
preto do torques e xunto á fila de animais, atópanse dous pequenos elementos circulares
e lixeiramente cóncavos, que poderían interpretarse como caldeiros. No outro lado, xunto
ó segundo animal con corno ou colmillo de gran tamaño, apréciase tamén un corpo de
forma esférica de difícil interpretación.

Unha das peculiaridades principais desta peza é que combina elementos dos dous
subgrupos anteriores. A presenza dun pequeno mango ou empuñadura e a posición dos
torques lembra ás pezas que representan os motivos en disposición estática (Cariño, Lalín
ou MAN II). Sen embargo, ningunha desas pezas presenta unha ringleira de animais, que
é habitual nos exemplares con escena de sacrificio (Celorico do Basto, IVDJ, MAN II e
os fragmentos de Lugo e do Museu Episcopal de Vic). Deste xeito, o bronce de Punta
Atalaia podería considerarse un híbrido entre os dous subgrupos.

Os bronces que vimos de describir presentan varios problemas de interpretación,
en parte relacionados coa dificultade para determinar os contextos arqueolóxicos e a súa
cronoloxía. Aínda que a maior parte das pezas carecen de información sobre as condicións
de achádego e incluso a súa procedencia, dúas delas asociaríanse a contextos habitacio-
nais, concretamente castros (Lalín e Punta Atalaia), e unha terceira á cidade romana de
Lucus Augusti9. O bronce de Cariño, atopado nunha praia da que tamén procede un puñal
de antenas, podería tratarse dunha ofrenda votiva ás augas, se ben podería atribuirse igual-
mente a un arrastre das augas mariñas dende algún dos dous castros costeiros situados nas
proximidades. A cronoloxía das pezas semella poder situarse na segunda Idade do Ferro,
especialmente nos seus intres finais e pervivindo en datas posteriores á conquista romana,
como poñen de manifesto o contexto arqueolóxico da peza de Punta Atalaia (Castro Vigo
2009) e o fragmento atopado en Lugo.

A información que nos proporcionan os bronces é coherente co que coñecemos
sobre os rituais de sacrificio do occidente peninsular a través de diferentes testemuños.
Cómpre mentar, por exemplo, o carriño de bronce de Costa Figueira (Vilela, Paredes,
Portugal), conservado no Museo de Guimarães, no que se representan catorce figuriñas
antropomorfas e o sacrificio dun carneiro (Silva 2007: 299-300, est. XCIV). No tocante
ás fontes clásicas, destaca o texto de Estrabón (III, 3, 7) onde se narra que os pobos nor-
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9. Según referencias orais, a peza de procedencia atribuida a Lalín tería sido recuperada no interior dun castro.
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teños fan hecatombes ó modo grego e sacrifican a Ares un carneiro, prisioneiros e caba-
los10. En terceiro lugar, no eido da epigrafía destacan catro inscricións en língua lusitana
pero alfabeto latino, nas que se recolle o sacrificio combinatorio de animais que son ofren-
dados a diversos deuses prerromanos, amosando a pervivencia en época romana destes
rituais de tradición indíxena. As dúas máis coñecidas atópanse en Cabeço das Fráguas
(Pousalofes do Bispo, Sabugal, Guarda) e Lamas de Moledo (Castro D’Aire, Viseu) e, a
pesar das diverxencias existentes na súa tradución, reflexan sacrificios cun número de víti-
mas semellante ó que amosan os bronces (Rodríguez Colmenero 1993: 99-105; García
Quintela 1999: 225-242; Armada e García-Vuelta 2003 e 2006; Schattner e Correia Santos
2010). Pola súa parte, a inscrición de Arronches (Portalegre, Portugal), publicada recen-
temente, refire o sacrificio de máis dunha trintena de animais, principalmente óvidos, pero
tamén bóvidos e cápridos aínda que existen novamente algunhas diferencias na tradución
(Carneiro et al. 2008; Prósper e Villar 2009; Cardim Ribeiro 2010). A elas habería que
engadir as inscricións de Arroyo de la Luz I e II (Cáceres), desaparecidas cando menos
dende o século XIX e que probablemente formaban parte dun mesmo epígrafe de nature-
za sacrificial11. Outra inscrición romana de Portugal en língua latina, procedente de
Marecos (Penafiel, Porto), testemuña tamén este tipo de sacrificios (Vázquez Varela e
García Quintela 1998: 169-177).

Outro testemuño sumamente relevante, aínda que distante a nivel xeográfico, pro-
vén do castro de Capote (Higuera la Real, Badajoz), en plena Beturia céltica (Berrocal-
Rangel 1994). As escavacións realizadas neste xacemento documentaron unha mesa de
altar cun banco corrido aberto á rúa principal do poboado, no entorno da cal aparecen ins-
trumentos de sacrificio e banquete (coitelos, un asador, unha parrilla, etc.) e os restos
óseos de 23 ou 24 animais, que foron sacrificados formando combinacións semellantes ás
representadas nos bronces. A continuación, as vítimas foron consumidas na rúa principal
do poboado celebrando un gran festín colectivo. Dito ritual debeu ter lugar a mediados do
século II ane, con motivo dalgún acontecemento excepcional, seguramente de carácter
bélico (Berrocal-Rangel 1994).

Xa que logo, as fontes grecolatinas, a epigrafía e o rexistro arqueolóxico testemu-
ñan a existencia de rituais sacrificiais moi semellantes ós representados nos bronces.
Trátase de sacrificios cun máis que probable vencello relixioso, nos que as vítimas se con-
sagran a divinidades, tal e como queda reflexado nas inscricións lusitanas e no texto de
Estrabón. Porén, os bronces introducen novos matices e significados de interpretación
complexa e que só podemos chegar a atisbar. Tanto estes obxectos como as inscricións
lusitanas téñense posto en relación con rituais de tradición indoeuropea, principalmente
coa suovetaurilia romana pero tamén con outros sacrificios similares indios, escitas, gre-
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10. Entre as edicións dispoñibles, recomendamos Estrabón: Geografía de Iberia. Tradución de J. Gómez Espelosín; presenta-
cións, notas e comentarios de G. Cruz Andreotti, M. V. García Quintela e J. Gómez Espelosín. Alianza. Madrid 2007: 219.

11.  Así pois, asumindo que Arroyo de la Luz I e II formaban parte dunha única inscrición, das cinco inscricións lusitanas coñe-
cidas unicamente a de Arroyo de la Luz III non semella ter un carácter sacrificial (Almagro-Gorbea, Ortega e Villar 1999;
Villar e Pedrero 2001).
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gos ou iranios. Sen embargo, e como xa apuntara García Quintela (1999: 225), semella
claro que non hai una contaminación entre rituais galaico-lusitanos e romanos, senón máis
probablemente un desenvolvemento autónomo dos primeiros tal vez a partir dunha orixe
indoeuropea común12.

Os bronces suscitan moitas outras cuestións cuia análise pormenorizada alonxaría-
nos dos obxectivos deste traballo, polo que imos limitarnos ás que consideramos de maior
interese para o asunto que nos ocupa. Atopámonos ante obxectos non funcionais, ou polo
menos de funcionalidade descoñecida. Dende logo non son puñais nin tampouco “man-
gos”, como se ten publicado en ocasións, sendo máis axeitado aludir á súa natureza de
exvotos ou de representacións plásticas de tipo simbólico. De feito, o que lle confire uni-
dade ó grupo é a súa iconografía, a reiteración dos seis motivos citados que aparecen de
maneira bastante uniforme en todo o material coñecido. Este feito parécenos especialmen-
te relevante se temos en conta que entre os achádegos de localización máis septentrional
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12. “…en ningún caso, parece haber una contaminación entre los usos romanos y los lusitanos: estos últimos presentan ras-
gos específicos posiblemente elaborados autónomamente a partir del fondo tradicional común” (García Quintela 1999:
225).

(Cariño e Punta Atalaia) e o situado máis ó sur
(Celorico de Basto) hai uns 260 km en liña recta
(figura 12). Os bronces reflexan, pois, un elevado
grao de estandarización iconográfica e ritual que
non atopamos noutras facetas do rexistro arqueo-
lóxico. Esta cuestión, sen dúbida, abre perspecti-
vas prometedoras para a investigación. Ó mesmo
tempo, os remates ou prótomos de touro aparecen
noutros obxectos de claro significado ritual, por
exemplo en dous enmangues de coitelo da zona
de Palencia conservados no MAN ou nos enman-
gues dun grupo de simpula -cazos metálicos- cuia
distribución sitúase na Meseta norte da Península
Ibérica (Armada e García-Vuelta 2003 e 2006).

En calquera caso, voltemos ás representa-
cións de torques que constitúen o obxectivo prin-
cipal do presente traballo. Como xa subliñamos,
as sete pezas que se atopan completas ou case
completas amosan representacións do referido

Figura 12. Mapa do Noroeste peninsu-
lar coa localización dos bronces con
motivos de sacrificio que contan con
información sobre a súa procedencia

obxecto. Nas pezas cos motivos en disposición estática destaca a asociación torques-
machado, que probablemente posúe un significado específico de difícil definición. No
bronce de Lalín, por exemplo, o torques sitúase sobre o apéndice que interpretamos como
unha folla de machado (figura 9.2); no bronce MAN II o mango do machado está situado
entre os dous terminais do torques, tocando o seu extremo proximal a parte central do aro
(figura 9.1). É evidente que en pezas cunha recurrencia tan marcada de seis motivos, todos
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eles están relacionados entre si, pero a asociación/relación torques-machado resulta espe-
cialmente significativa. Polo demais, nun ambiente sacrificial o machado posúe unhas
connotacións claras de obxecto destinado ó sacrificio e despezado das vítimas.

As pezas con escena de sacrificio achegan unha perspectiva complementaria e cla-
rificadora. No exemplar de Celorico do Basto o único ser humano representado leva un
machado que apoia no ombro e apunta co outro brazo ó torques, quizais realizando algu-
nha acción ritual da que este obxecto forma parte. No bronce MAN I unha figura huma-
na esquemática ergue o brazo diante do obxecto que reinterpretamos como torques, ou
como unha curiosa representación de torques-caldeiro, que se atoparía no chan (figura
8.2). Por último, na peza do IVDJ un torques de gran tamaño, en proporción co resto de
elementos representados, aparece no chan, entre o caldeiro, a folla de machado, o primei-
ro sacrificador e o carneiro (figura 8.3). Estes testemuños permiten plantexar que o tor-
ques é un obxecto que xoga un rol importante no ritual sacrificial, xunto ó caldeiro e o
machado. Estes dous obxectos teñen unha función a priori máis fácil de determinar -o
machado como instrumento sacrificial e o caldeiro en relación co procesado e cociñado
das vítimas- pero o papel do torques é máis esquivo, aínda que quizais debamos conside-
ralo unha ofrenda, un obxecto que representa á comunidade ou incluso a manifestación
dalgunha divinidade. Esta posible connotación colectiva ou comunitaria do obxecto den-
tro do ritual sacrificial é unha opción razoable se temos en conta o contido das inscricións
lusitanas. Así, na de Lamas de Moledo os oferentes do sacrificio son unha comunidade,
os Veamninicori (Rodríguez Colmenero 1993: 102-103). Este carácter colectivo e públi-
co proponse tamén para a inscrición de Arronches, na que o ritual descrito tería como prin-
cipal obxectivo, en opinión de Cardim Ribeiro (2010: 57), “garantir a abundantia agrá-
ria e pecuária e a salus da(s) comunidade(s) envolvidas”13. Sen embargo, á marxe desta
posible dimensión de ofrenda colectiva, o bronce do IVDJ tamén amosa que o torques é
un obxecto que portan no pescozo dous dos individuos que forman parte da escena sacri-
ficial, non así o terceiro, que suxeita unha cabra e un porco/xabarín (figura 7).

Torques no pescozo: As estatuas de pedra

Xunto ós bronces que vimos de analizar, o outro ámbito principal de representa-
ción de torques é o da estatuaria en pedra. A plástica pétrea castrexa ten sido obxecto
dunha ampla traxectoria de investigación (Calo 1994, con referencia a toda a bibliografía
anterior; Schattner 2003; González Ruibal 2006-07: 444-450, 535-560; Rodríguez Corral
2012, entre outros). Sen embargo, as representacións de pezas de ourivería nesta escultu-
ra teñen merecido unha atención bastante máis discreta14. Non é o noso obxectivo aquí
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13. Nunha liña similar, Prósper e Villar (2009: 2) sinalaran previamente “...en ésta no caben grandes dudas sobre el carácter
institucional o colectivo del evento, dado que la magnificencia de lo ofrendado lo acerca a una hecatombe”.

14.  Entre as escasas análises específicas da cuestión, cabe mentar as catro páxinas que Castro Pérez (1992: 111-115) lle adica
na súa monografía sobre a iconografía e o significado do torques.
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paliar este déficit cun estudo pormenori-
zado da cuestión, senón unicamente rea-
lizar unha exploración preliminar que
sirva ós obxectivos deste traballo.
Tampouco entraremos polo miúdo en
cuestións de fondo –e que requerirían
moitas páxinas de discusión– sobre a cro-
noloxía e a funcionalidade destas pezas,
salvo naqueles puntos que resulten de
relevancia para o asunto que nos ocupa.

Os grupos escultóricos en pedra
que amosan representacións de xoias son
tres: 1) estatuas de guerreiro; 2) sedentes;
e 3) imaxes antropomorfas, un tanto hete-
roxéneas, que teñen sido interpretadas
como deusas e deuses, ídolos fálicos, etc.

As estatuas de guerreiro son as
que teñen merecido maior atención por
parte da investigación. Os exemplares
máis coñecidos son os que González
Ruibal (2006-07: 447-448) define como
grupo 1 ou tipo 1: estatuas de gran tama-
ño –superior ó dun individuo masculino-
de moi boa calidade técnica e cunha ico-
nografía bastante estandarizada, que
inclúe casco, torques, virias ou brazale-
tes, túnica ou sagum e coiraza, escudo
circular ou caetra sobre o ventre, cintu-
rón, puñal ou espada curta e grebas. Co-
mo xa apuntara Calo (1994: 669), o pro-
blema principal que plantexa o estudo
das representacións de torques nestas
estatuas é o estado fragmentario de moi-
tas delas e concretamente a ausencia de
cabeza, pois soen romper precisamente
no arranque dos ombros. Así as cousas,
en unicamente 5 estatuas de guerreiro
identifícanse representacións de torques:
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Figura 13. Guerreiro de Lezenho. Foto: Incipit,
CSIC

dúas de Lezenho, a de Sanfins e os torsos de Castromao e un dos dous de Armeá. A elas
temos que engadir 5 cabezas pétreas que puideron pertencer a estatuas de guerreiro e que
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tamén conteñen representacións de torques: Anlló, Ralle, Río, Rubiás e Vilarelhos15. O
catálogo de estatuas de guerreiro publicado por Calo (2003) inclúe 32 pezas16, nas cais,
polo tanto, atopamos un total de 10 representacións de torques. En 21 exemplares é impo-
sible saber se tiñan torques ou non, polo seu estado de conservación. Unicamente nun ca-
so, o exemplar de Capeludos, podemos asegurar que a estatua carecía de torques. En por-
centaxes, o 31’25 % do catálogo tería representacións de torques, o 3’12 % carecería dela
e nun 65’62 % dos casos sería imposible determinar a existencia ou non deste obxecto.

A primeira das pezas de Lezenho (Boticas, Vila Real) (figuras 13 e 14.1) ten unha
altura total de 206 cm e foi atopada no castro do mesmo nome en 1785 (Calo 1994: 292-
295; 2003: 10-11, nº 11; Silva 2007: 419-420, est. CXXI.1; Mañana-Borrazás, Seoane-
Veiga e Fonte 2011a). O torques represéntase de maneira esquemática pero explícita, con
terminais voluminosos, en posición elevada, “moi apegado á cabeza e alonxado dos
ombros” en palabras de Calo (1994: 295). O segundo dos guerreiros (figura 14.2) (Calo
1994: 295-296; 2003: 11, nº 12; Silva 2007: est. CXXI.2; Mañana-Borrazás, Seoane-
Veiga e Fonte 2011b) ten actualmente unhas dimensións de 173 cm (Silva 2007: 420) e a
información dispoñible sobre o seu achádego e avatares é a mesma que na peza anterior.
Neste caso o torques represéntase bastante aberto, menos separado dos ombros e con ter-
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Figura 14. Guerreiros de Lezenho. Según Silva (2007)

15. No exemplar de Río (Vilamarín, Ourense) a presenza de torques é dubidosa. A peza leva casco e, na parte baixa do pesco-
zo, “una protuberancia que puede ser considerada como un torques” (Calo 2003: 16, nº 19). Este elemento consérvase na
parte traseira e laterais, pero non alcanza a parte frontal onde estarían os remates. González Ruibal (2006-07: 447, fig. 4.120)
asume a interpretación como torques.

16. A cabeza pétrea procedente de Braga e atopada xunto a unha figura sedente, á que logo nos referiremos, foi interpretada
polas autoras que a deron a coñecer como pertencente a unha estatua de guerreiro (Bettencourt e Carvalho 1993-94), pero
Calo semella discrepar, pois non a inclúe no seu catálogo (Calo 2003), que tomamos como referencia para as cifras que aquí
manexamos.
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minais piriformes con punta truncada; este mesmo tipo de terminal tamén é, probablemen-
te, o representado na peza anterior (ver as dixitalizacións 3D en Mañana-Borrazás,
Seoane-Veiga e Fonte 2011a, 2011b). Ó mesmo castro atribúense outras dúas estatuas de
guerreiro, aínda que fracturadas de maneira que non podemos determinar a presenza de
torques.

A peza do castro de Sanfins (Paços de Ferreira, Porto) (figura 15) apareceu nas
escavacións de 1962 e consérvase en catro fragmentos (Calo 1994: 484-487, 493; 2003:
21-22, nº 26; Silva 2007: 424, est. CXXIV.3); tense debatido se pertencen a unha ou dúas
estatuas, pero tende a aceptarse ultimamente que estamos ante un único exemplar cuios
pes apareceron de maneira casual empotrados nuns bolos graníticos dunha das entradas do
castro. O fragmento correspondente á cabeza ten un torques con remates que Calo (1994:
485) considera de doble escocia.

Os fragmentos de Armeá (Allariz, Ourense) e Castromao (Celanova, Ourense) son
en ambos casos torsos de guerreiro e presentan torques, aínda que no caso de Armeá é bas-
tante dubidoso. Esta peza apareceu reutilizada nunha casa próxima ó castro (Calo 2003:
7, nº 3) xunto a outra moi similar (Calo 1994: 96-97, 107; Barriocanal et al. 2006: 66-69),
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Figura 15. Guerreiro de Sanfins. Según Silva (2007)

mentres que a de Castro-
mao, cun torques con rema-
tes de periña, apareceu for-
mando parte dun muro nas
ladeiras do castro (Calo
2003: 8-9, nº 7).

As cinco cabezas de
guerreiro antes mentadas
non aportan información
contextual particularmente
relevante. Na de Anlló (Cea,
Ourense) a representación
de torques é moi esquemati-
ca e os terminais apenas
chegan a intuirse (Calo
1994: 81-83), mentres que a
de Rubiás (Bande, Ourense)
está fracturada precisamente
na súa parte dianteira e non
se aprecia a forma dos ter-
minais (Calo 1994: 409-
410, 417; Barriocanal et al.
2006: 76-78). Mención es-
pecial merece a cabeza de
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Ralle (Taboada, Lugo), un achádego antigo conservado nunha casa particular (Fernández
Carballo 2001; Calo 2003: 15, nº 18). Mide 85 cm de altura e, de pertencer a unha esta-
tua de guerreiro, o que Schattner considera indubidable, estaríamos ante un exemplar que
rondaría orixinalmente os 4 metros de altura, “a maior escultura antiga da Península
Ibérica” (Schattner 2004: 16). A representación do torques, cun perímetro de 125 cm e
unha altura de 17 cm na parte traseira (Fernández Carballo 2001: 134), é absolutamente
excepcional polo seu tamaño e ten remates de periña labrados de xeito moi esquemático.

Como antes sinalamos, unicamente dunha das estatuas de guerreiro, a de
Capeludos (Vila Pouca de Aguiar, Vila Real), podemos afirmar con seguridade que non
posúe representación de torques (figura 16). O fragmento conservado mide 117 cm de
altura e foi atopado por Leite de Vasconcelos na ladeira do Monte do Crasto, un posible
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Figura 16. Guerreiro de Capeludos. Según Silva (2007)

xacemento castrexo (Calo 1994: 193-195; Silva 2007: 419, est. CXX.2). A ausencia de
torques sorprende menos se temos en conta que se trata dunha peza que, malia súas alte-
racións, presenta diferencias dende o punto de vista estilístico e formal (Schattner 2004:
43-44). González Ruibal (2007-07: 447) adscríbea a un segundo grupo de estatuas xunto
ás de Santa Águeda, Castromao e Sabanle, das cais unicamente a de Castromao posúe
representación de torques, como xa vimos.

O repertorio da estatuaria pétrea castrexa inclúe cinco figuras sedentes proceden-
tes de Castelo de Lanhoso (Póvoa de Lanhoso, Braga), dúas de Xinzo de Limia (Ourense),
Braga e Pedrafita (A Teixeira, Ourense). Representan figuras antropomorfas sentadas nun
trono ou silla con respaldo e que sosteñen coas mans un ou dous vasos, probablemente
para libacións. Como sucede no caso dos guerreiros, a perda da cabeza en parte das pezas
impide determinar se orixinalmente tiñan torques. A de Castelo de Lanhoso é de pequeno
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tamaño (24’5 cm de altura), está rota polo pescozo e perdeu asemade as dúas mans e parte
dunha perna (Calo 1994: 286-291); sen embargo, a perda da cabeza prodúxose pola parte
alta do pescozo, que non semella que tivese torques. A peza de Braga, reutilizada en con-
texto urbano xunto a unha cabeza que podería pertencer a un guerreiro, mide 77 cm de
altura e non conserva o pescozo, sendo moi difícil determinar se tiña torques orixinalmen-
te; como datos significativos, cómpre mentar a presenza dun falo entre as pernas e duns
pés que as autoras da publicación consideran de natureza zoomórfica, lembrando cascos
de cabalo (Bettencourt e Carvalho 1993-94: 280). O mesmo cabe afirmar, respecto á
imposibilidade de determinar a existencia de torques, da peza de Pedrafita, que presenta
unha rotura horizontal á altura dos ombros. Este exemplar destaca pola profusa decora-
ción do trono, a ausencia de brazaletes nos brazos e a presenza de dúas pulseiras nas bone-
cas, que sosteñen un único vaso (Barriocanal et al. 2006: 70-72; González Ruibal 2006-
07: 558-559).

Así as cousas, debemos referirnos a unha das dúas sedentes de Xinzo de Limia
como a única das cinco estatuas que permite determinar, en sentido afirmativo, a presen-
za de torques. As dúas sedentes de Xinzo foron atopadas de maneira casual cando se rea-
lizaban remocións de terra para facer un pozo, o que motivou unha sondaxe exploratoria
de Ferro Couselo que, xunto a outros achádegos realizados na área, apuntan a un ambien-
te romanizado aínda que de orixe protohistórica (Calo 1994: 649). A peza que máis nos
interesa mide 67 cm de altura e, aínda que tamén perdeu a cabeza, conserva un torques
que, curiosamente, ten os remates colocados cara atrais; presenta tamén brazaletes en
ambos brazos (Calo 1994: 651-652, 654; 2002). A outra peza é relativamente similar,
tamén ten brazaletes pero a cabeza rompeu a unha altura inferior e non podemos determi-
nar se tiña torques.

En síntese, ninguna das cinco estatuas sedentes conserva a cabeza e catro delas non
permiten determinar, polo seu estado de conservación, se levaban torques; a única na que
si podemos aprecialo lévao en posición distinta ó habitual, cos terminais situados na parte
traseira do pescozo. Tense debatido sobre o sexo das figuras representadas; o innegable
influxo mediterráneo que reflexan as imaxes foi un dos argumentos para consideralas
femininas, pero a opinión maioritaria na actualidade –que compartimos- defende o seu
carácter masculino apoiándose nas semellanzas iconográficas coas estatuas de guerreiro
(presenza de brazaletes, saio, torques no exemplar de Xinzo) e na presenza dun falo na
peza de Braga (Calo 1994: 696-697; 2002; Bettencourt e Carvalho 1993-94: 282;
González Ruibal 2006-07: 558).

Temos que referirnos, por último, a un grupo pouco numeroso de figuras que teñen
sido interpretadas en termos relixiosos ou cultuais (divinidades, ídolos, etc.) e que amo-
san ocasionalmente representacións de torques. Unha escultura do castro de Briteiros
(Guimarães, Braga) (figura 17), recuperada nas escavacións de Martins Sarmento en 1876
entre as paredes de dúas casas circulares, representa unha figura antropomorfa cos brazos
dobrados en ángulo recto sobre o abdome, peitos e un abultamento cilíndrico no pescozo
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que ten sido interpretado como un torques (Castro Pérez
1992: 114; González Ruibal 2006-06: 556-557), se ben
Calo (1994: 171) ten dúbidas ó respecto e propón que
tamén podería tratarse do remate do vestido, malia recoñe-

cer que a imaxe semella estar espida. A posición dos
brazos, dobrados case en ángulo recto e coas mans xun-
tándose sobre o ventre, emparenta esta peza con outras
aínda máis toscas, como as Sendim (Felgueiras, Porto),
Carabeles (Rois, A Coruña) e as dúas de Logrosa
(Negreira, A Coruña), estas últimas de contexto inde-
terminado e que soen poñerse en relación cun castro
desa freguesía de Sta. Eulalia de Logrosa (Castro
Pérez 1992: 114; Calo 1994: 302-303). As pezas de
Logrosa son similares entre si, pero una delas presenta

no pescozo unha moldura ou resalte que se interpreta
como un torques pechado (Castro Pérez 1992: 114; Calo
1994: 303); de deseño moi esquemático, a escultura

amosa, en palabras de Calo (1994: 304), “actitude que
sospeitamos de respeto, adoración ou súplica”. Entre
as imaxes masculinas interpretadas como estatuas
ou ídolos fálicos, leva torques a procedente do cas-
tro de Vilapedre (Sarria, Lugo), unha peza de 70
cm de altura con rostro esquemático e falo con
dous testículos (Calo 1994: 638-640)17. A peza

emparéntase con outras que tamén teñen representa-
cións de falos procedentes dos castros de Genço (Ponte de
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Figura 17. Estatua de posible divini-
dade feminina de Briteiros. Debuxo:
González Ruibal (2006-07)

Lima, Viana do Castelo) e de Elviña (A Coruña), pero que non levan torques.
É evidente que os tres grupos escultóricos aquí considerados posúen implicacións

e significados diferentes. A interpretación funeraria das estatuas de guerreiro está na
actualidade practicamente abandoada, considerándose que estas esculturas formarían
parte da escenografía monumental dos castros, situándose na súa entrada. As estatuas
sedentes, ás que se tamén se ten atribuído, con argumentos diferentes, un significado fune-
rario, son interpretadas por González Ruibal (2006-07: 555) como seres divinos. O carác-
ter relixioso-cultual do terceiro grupo de esculturas, con representacións de peitos, vaxi-
nas ou falos, semella claro, aínda que existan dúbidas sobre o seu significado concreto.
Profundizar nestas cuestións alonxaríanos dos obxectivos do presente traballo.

17. Entendemos que esta é a peza á que se refire Castro Pérez (1992: 114) como “hallada en un castro de Lugo y actualmen-
te en el museo de dicha ciudad”, describíndoa como “un bloque toscamente tallado en el que se puede distinguir tan sólo
la cabeza, el torques y el falo erecto”. Calo (1994: 639) afirma que a representación que nos ocupa non corresponde a un
torques, senón ós brazos. González Ruibal (2006-07: 557) mantén a hipótese do torques apoiándose en representacións
semellantes como a da cabeza de Anlló.
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Outro dos problemas a debate na análise da escultura pétrea castrexa, e que atinxe
de maneira directa á problemática que nos ocupa, é a cronoloxía. Calo (1994) é o princi-
pal defensor dunha datación romana para toda a plástica castrexa, encadrable entre finais
do século I ane e mediados do século I dne. O autor asenta a súa proposta na cronoloxía
dos castros nos que aparecen as pezas, aínda que en moitos casos sexan froito de acháde-
gos casuais, aparezan reaproveitadas ou os propios castros fosen escavados hai décadas e
posúan tamén niveis prerromanos. Esta proposta, criticada xa nas datas inmediatamente
posteriores á súa publicación (Carballo 1996; Rey Castiñeira 1996: 188-194), ten sido
contestada con novos argumentos en datas recentes, mentres que, ó mesmo tempo, o pro-
pio Calo (2010: 257-268) ratifícase no defendido na súa tese de doutoramento. Rodríguez
Corral (2012) achega argumentos a prol dunha orixe prerromana das estatuas de guerrei-
ro a partir dunha revisión dos contextos arqueolóxicos, sostendo ademais a diacronía entre
as estatuas e as inscricións que algunhas delas portan. Pola súa parte, Schattner (2004)
define un total de 13 características estilísticas ou formais que permitirían distinguir entre
estatuas prerromanas e de influencia romana; un total de sete características serían expli-
cables sen necesidade de recurrir á influencia romana (Schattner 2004: 32), mentres que
a posición dunha das mans nas estatuas de Capeludos e Sabanle podería analizarse a par-
tir da semellanza con exemplares da escultura monumental celta como os de
Hirschlanden, Capestrano ou Glauberg (Schattner 2004: 43-44).

Aínda que consideramos verosímiles os argumentos a prol dunha orixe prerroma-
na para a plástica castrexa, o certo é que a cuestión non resulta crucial para o tema que
nos ocupa. Non hai dúbida de que o uso dos torques castrexos seguíu estando en pleno
auxe polo menos durante o primeiro século da dominación romana e vencellado a unhas
connotacións moi semellantes ás que tería na etapa anterior. Non é difícil supor, pois, que
as dimensións sociais e simbólicas do torques que reflexan estas representacións escultó-
ricas teñan unha forte pegada protohistórica, aínda que algunhas delas puidesen ter sido
elaboradas trala conquista romana.

O repertorio que vimos de analizar proporciona cifras significativas. Unicamente
nunha das 32 pezas que compoñen o catálogo das estatuas de guerreiro podemos asegurar
que a peza carecía de torques. As cinco estatuas sedentes coñecidas perderon a cabeza,
pero no único caso que é posible determinalo con seguridade a peza posuía torques, se ben
é certo que o exemplar de Lanhoso non semella que o tivese. Por último, nas esculturas
clasificadas como ídolos ou divinidades atopamos novamente representacións deste
obxecto, se ben nunha porcentaxe inferior. Como ten sinalado Castro Pérez (1992: 114),
“en una valoración de conjunto, las imágenes antropomórficas atribuibles a la Cultura
Castreña ostentan torques –siempre en el cuello, no en la mano ni colgando desde los
hombros hasta el pecho- en una proporción muy superior a la de cualquier otro horizon-
te o cultura de su entorno más o menos inmediato”.

A lectura que obtemos da escultura pétrea é diferente á dos bronces con motivos
de sacrificio. As estatuas de guerreiro –sexan xefes, heroes ou antepasados- realzan a figu-
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ra masculina na súa faceta guerreira. O papel do torques neste caso semella acomodarse
mellor á súa lectura tradicional de símbolo de prestixio masculino e de propiedade indivi-
dual. Á marxe da interpretación que queira facerse das sedentes, o terceiro grupo escultó-
rico convida a interpretar o torques como un atributo dos deuses e deusas, ou de seres cun-
has particulares connotacións relixiosas ou simbólicas. Trátase da única ocasión na que o
torques pode vencellarse con claridade ó sexo feminino no Noroeste peninsular18.

Outras representacións de torques: 

Cerámica e ourivería

Como casos puntuais, atopamos representacións de torques noutros soportes do
rexistro material castrexo, concretamente na cerámica e na ourivería.

Das escavacións no xacemento de A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra), da ocupa-
ción situada entre os séculos II ane e II dne no coñecido como Campo da Lanzada e máis
concretamente dun contexto datable no século I ane, proveñen varios fragmentos dunha
peza cerámica coa representación dun torques de terminais piriformes, que se sitúan cara
arriba, apuntando ó borde do recipiente (figura 18). A peza é unha ola mediana, cunha
altura estimada de 35 cm, colo marcado, boca ampla e unha capacidade aproximada de 50
litros; é de pasta escura, a man, acabado interior alisado cun espatulado fino case horizon-
tal e un acabado exterior máis fino, case bruñido e formando bandas alternas verticais que
quedan cortadas no colo por unha banda ancha horizontal (Fariña 2002). A tipoloxía e a
decoración do fragmento teñen abundantes paralelos no xacemento, pero a decoración
aplicada representando un torques, situada no arranque da panza, é absolutamente excep-
cional. Ademais dos remates piriformes, os tercios distais represéntanse con liñas que imi-
tan aramios enrolados, mentres que a parte central é lisa; quixo representarse, polo tanto,
un tipo de torques recoñecible, concretamente o designado como ártabro que é típico da
Galicia septentrional (Fariña 2002: 223; Monteagudo 1952). En opinión de Castro Pérez
(1992: 115) non debería descartarse que estivésemos ante un caldeiro ritual, e en favor de
dito argumento este autor lembra a importancia do torques e do caldeiro entre os celtas;
os bronces con motivos de sacrificio constitúen outro exemplo abondo significativo da
asociación entre caldeiro e torques.

No ámbito da ourivería atopamos representacións de torques nas diademas de
Moñes (Piloña, Asturias) (Marco 1994; García-Vuelta 2007: 204-236). Forman parte
dunha complexa secuencia decorativa de claras connotacións mitolóxicas, que en opinión
de Marco, aceptada posteriormente por outros autores (García Quintela 1999: 157-169),
“simbolizan la apoteosis guerrera a través precisamente del tránsito acuático hacia el
Más Allá” (Marco 1994: 329). Entre os motivos representados atópanse xinetes de cuia
cabeza xurde unha cornamenta de cervo e que levan torques na súa man esquerda (figura
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18. Noutros ámbitos si documentamos con maior frecuencia a asociación de torques ó sexo feminino.
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Figura 18. Fragmento cerámica de A Lanzada con representación de torques. Foto de Fariña (2002)
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Figura 19. Escena da diadema-cinturón de Moñes. Foto: O. García-Vuelta

Figura 20. Apéndice triangular con representación dunha arracada do castro de Espiñaredo. Museo das
Peregrinacións e de Santiago. Foto: autores
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19) (Marco 1994: 332). A imaxe lembra a unha das representacións principais do famoso
caldeiro de Gundestrup, onde unha figura que se interpreta como o deus Cernunnos apa-
rece rodeado de animais, cunha cornamenta de cérvido e un torques na man dereita
(Castro Pérez 1992: 42, 89-90, fig. 13; Marco 1994: 332). As diademas de Moñes amo-
san, polo tanto, unha terceira dimensión simbólica e funcional dos torques. Se nos bron-
ces aparecían formando parte de rituais sacrificiais ó pé dos caldeiros e na estatuaria como
adorno de pescozo, aquí represéntanse como un obxecto que se leva na man, en escenas
mitolóxicas ou cerimonias rituais asociadas á idea de rexeneración. Esta terceira posibili-
dade funcional proporciona, se cabe, máis sentido ós sonaxeiros que posúen moitos tor-
ques, elaborados na maior parte dos casos a partir da introducción dunha pequena peza
metálica no interior do terminal oco.

A representación de pezas de outro na propia ourivería resulta excepcional no
ámbito castrexo. Porén, xunto ó caso de Moñes debemos citar o que semella o apéndice
triangular dunha arracada procedente do castro de Espiñaredo (As Pontes de García
Rodríguez, A Coruña), cunha cronoloxía próxima ó cambio de era e que presenta no seu
interior a representación dunha arracada do mesmo tipo, en forma de arete e con apéndi-
ce triangular (figura 20).

Da iconografía á sociedade: 

Os diferentes significados dun torques

A proposta de colaboración que nos trasladaron inicialmente os organizadores
deste dossier, membros da asociación Ardobriga, consistía en analizar o significado do
torques no eido cultural indoeuropeo. O reto é particularmente difícil, pola propia proble-
mática deste concepto e pola extensión cronoxeográfica que se lle atribúe. ¿Podemos falar
dun único ou principal significado do torques neste ámbito?, ¿teremos, pola contra, que
asumir unha necesaria variabilidade no tempo e no espazo? O concepto indoeuropeo,
como é ben sabido, emprégase para designar un tronco lingüístico común do que derivan
as línguas faladas en boa parte de Europa e do continente asiático. Á marxe do feito lin-
güístico, e por simplificar en poucas palabras, toda unha longa tradición investigadora ten
defendido que unha orixe lingüística común puido implicar tamén institucións, modelos
sociais ou conceptos relixiosos comúns. A cuestión chave consiste en situar en termos his-
tóricos –ou, mellor, prehistóricos- ditos procesos. A indoeuropeización como proceso
–tanto no plano estrictamente lingüístico como no cultural- ten feito correr ríos de tinta e
o debate dista de estar pechado.

Deixando a un lado a –para nós– moi discutible proposta dunha indoeuropeización
paleolítica, as opinións dos arqueólogos divídense entre os que defenden unha cronoloxía
neolítica (Renfrew 1990) e os que optan por situala nun momento posterior, xa na Idade
do Bronce (Kristiansen 2012). En calquera destas etapas, é practicamente imposible ras-
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trexar o torques en canto obxecto coas características propias da Idade do Ferro.
Coñécense algúns adornos de pescozo (Castro Pérez 1990 e 1992), que en ocasións teñen
recibido o nome de torques, pero dubidamos que poidan ter conformado un significado ou
unha mitoloxía propiamente indoeuropeos para este tipo de obxecto. Polas razóns expos-
tas, o itinerario teórico e metodolóxico que seguimos ten un sentido inverso. Non tenta
definir un gran cadro de fondo dende o cal explicar o rexistro do Noroeste, senón que con-
cede prioridade á información do propio ámbito castrexo. Ó mesmo tempo, considera que
os paralelismos que poden detectarse nos diferentes ámbitos da protohistoria europea non
necesariamente explícanse a partir dun fondo indoeuropeo común, senón máis ben a tra-
vés da circulación de ideas, símbolos e códigos de consumo ó longo de amplas áreas xeo-
gráficas.

Como tivemos ocasión de comprobar, no Noroeste peninsular atopamos unha
variedade de representacións de torques que están vencelladas á diversidade de usos e sig-
nificados deste obxecto. Nas estatuas de guerreiro, o torques represéntase no pescozo for-
mando parte da imaxe canónica do guerreiro galaico-lusitano, con saio, brazaletes e armas
ofensivas e sobre todo defensivas19. Nos bronces con motivos de sacrificio, o torques apa-
rece no chan da escena, normalmente ó pé do caldeiro, e asociado ó machado que xoga o
papel de instrumento sacrificial. Algunhas outras estatuas de pedra, interpretadas como
divinidades ou seres sobrenaturais, levan tamén torques. Esta variabilidade supón usos
diferentes do obxecto. O torques é un adorno que levan no pescozo guerreiros, sacrifica-
dores ou divinidades, pero, como xa vimos, tamén é levado na man polos xinetes na dia-
dema de Moñes, nunha escena de claras connotacións mitolóxicas, e semella xogar o papel
de símbolo ritual, quizais a xeito de ofrenda, nos sacrificios representados nos bronces.

No ámbito que nos ocupa, cando o torques aparece asociado a seres humanos ou
antroporformos estes son de sexo masculino na inmensa maioría dos casos. A representa-
ción do guerreiro con torques semella estar no Noroeste altamente estandarizada. Nun
recente e estimulante libro, Hernando (2012) xustifica esta creación de códigos comparti-
dos na necesidade que teñen as elites masculinas de construir unha identidade relacional
que compense a perda de identificación co grupo de procedencia que resulta desa indivi-
dualización. Ó mesmo tempo, a propia lectura do torques como símbolo de poder admite
matices no Noroeste, asociados ás tres grandes formas de organización sociopolítica que
na opinión de González Ruibal (2008: 909-910) poden distinguirse na II Idade do Ferro.
As por el denominadas sociedades heroicas serían propias do ámbito septentrional e nelas
os bens mobles (especialmente xoias e gado vacún) serían, xunto ós valores guerreiros, os
elementos básicos de adquisición e sustento do poder. A segunda forma, que denomina
sociedades de casa, sería típica do sector sudoccidental, onde a casa entendida en sentido
amplo –coa riqueza material e inmaterial asociada– sería o elemento clave na competición
polo poder. Finalmente, as sociedades rurais profundas, típicas do interior de Galicia e

Os atributos do guerreiro, as ofrendas da comunidade.
A interpretación dos torques a través da iconografía 85

19.  Non entramos a discutir o tipo de personaxe representado nas estatuas (xefe, ancestro, etc.), pero cómpre precisar que non
necesariamente tódolos guerreiros portarían a mesma indumentaria e armamento.
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das áreas montañosas limítrofes, evitarían a xerarquización mediante unha economía
moral que impediría grandes acumulacións de excedentes, obxectos de prestixio e impor-
tacións foráneas. Segundo este modelo, o papel do torques como elemento de riqueza e
competición social sería máis marcado nas comunidades septentrionais. Polo demais, o
torques semellan ter connotacións de emblema e símbolo identitario no ámbito castrexo.
Os rasgos morfotipolóxicos, o emprego do ouro como materia prima (fronte á prata carac-
terística dos ámbitos meseteño, celtibérico ou ibérico), ou os motivos decorativos, singu-
larizan os torques do Noroeste con respecto ós doutros ámbitos xeográficos.

Unha característica significativa dos torques é a tendencia a distinguirse entre si a
través das variacións en tamaño, morfoloxía, decoración, etc. Como ten sinalado
González Ruibal (2006-07: 427), a énfase na decoración está relacionada coa densidade
de mensaxes (estatus, xénero e grupo) que transmite a ourivería destes momentos. Os tor-
ques son obxectos con biografía, que acumulan significados, que poden circular por diver-
sas mans ou transmitirse por vía interxeracional.

Se a idea do torques como expresión de poder vencellada a determinados guerrei-
ros conta con paralelos no ámbito europeo, os bronces con motivos de sacrificio constitú-
en unha particularidade do Noroeste peninsular, tanto no aspecto formal e iconográfico
como no papel de símbolo ritual ou de ofrenda que se lle atribúe a este obxecto no ritual
sacrificial. A ausencia de paralelos fora do Noroeste contrasta cun alto grao de estandari-
zación iconográfica e simbólica dentro deste ámbito xeográfico, que xa temos sinalado. A
valorización desta dimensión é, quizais, a novidade máis relevante que se extrae da aná-
lise que vimos de realizar. É difícil determinar a natureza destes sacrificios, pero se bota-
mos man do rexistro epigráfico semella que nos atopamos ante ofrendas da comunidade
a divinidades do panteón prerromano.

É importante subliñar que os principais testemuños que vimos de comentar, bron-
ces e escultura en pedra, teñen unha cronoloxía avanzada dentro da protohistoria castre-
xa, que probablemente debamos situar a partir do século II ane. Neste momento semella
poder situarse tamén o apoxeo no uso dos torques, no marco dun proceso de incremento
das desigualdades e da xerarquización social que é común a outras áreas xeográficas
(González Ruibal 2007: 298). Durante o proceso de conquista e os primeiros tempos da
ocupación romana o uso da ourivería castrexa mantense vixente, aínda que paulatinamen-
te transformado ata diluirse definitivamente a finais do século I - comezos do II en detri-
mento doutras formas de expresión de poder e prestixio. É máis difícil achegarse ós sig-
nificados e usos da ourivería nas etapas anteriores ó século II ane. Se asumimos, con Perea
(2003: 146-147), un longo desenvolvemento para a ourivería castrexa que conectaría nas
súas orixes coas producións do Bronce Final, enfrontámonos a unha diacronía de varios
séculos nos que as sociedades -e as súas relacións coas materialidades- foron mudando.
Perea (2003: 148) opina que é precisamente a desaceleración económica que algúns auto-
res propoñen para os séculos IV-III ane a que xustifica a inversión que supón o torques
como seguro e garante económico. En palabras súas, “el torques no lo ostenta y exhibe
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una persona como su riqueza personal, sino que se entierra y oculta en el entorno del cas-
tro, probablemente como sanción de transacciones políticas intergrupales” (Perea 2003:
148). É precisamente esta dimensión, a do torques como depósito ou obxecto amortiza-
ble, a que non aparece reflexada na iconografía e que, sen embargo, explica os múltiples
achádegos casuais realizados no Noroeste peninsular nas proximidades de castros, ás
veces en lugares de connotacións simbólicas especiais como rochedos, ríos ou humedais
(García-Vuelta e Armada 2003; González Ruibal 2007: 310)20.

En resumo, se unha característica semella definir ós torques protohistóricos é a
variedade de usos e significados, acentuada pola amplitude xeográfica e tamén cronolóxi-
ca –aínda que o seu floruit se produza a partir do século II ane- na que comparecen. Unha
atinada sentenza de Gosden e Hill (2008: 3) a propósito da metalurxia das Illas Británicas
coñecida como Early Celtic Art parécenos de aplicación no caso que nos ocupa: “If it had
multiple meanings in the past, we should not expect to generate a single meaning for it in
the present”.
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