
Yontw 
de ~ot fRacbtígttez 

VÍCTOR ALONSO TRONCOSO 
(Coordinador) 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 



Co patrocinio da 

Eql 
fundación endesa 

Outubro, 2003 

Edita: 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

Foto cuberta: Ponte baixomeclieval (D.S.L. e M.L.B.) 

Imprime: 

Gráficas Sementeira, S.A. 

Chan de Maroñas, 2 - Obre - 15217 Noia 

Correo electrónico: sementeira@telefonica.net  

Depósito legal: C-2064-2003 

I.S.B.N.: 84-9749-073-8 
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En 1895, a través da publicación La Ilustración Artística, algúns dos xace-

mentos e materiais arqueolóxicos máis importantes de As Pontes e o seu en-
torno inmediato adquirían difusión a nivel nacional da man do que niña se 
convertería nunha das figuras máis senlleiras da arqueoloxía galega, o ortegano 
Federico Maciñeira Pardo de Lama (1870-1943). Os datos e fotografías repro-
ducidos, de maneira moi sintética, eran froito dos traballos desenvolvidos por 
el mesmo e, de xeito independente, por Santiago de la Iglesia, un médico eru-
dito afincado en Ferrol que moi pouco antes da publicación desas breves notas 
viña de practicar sondaxes nalgúns túmulos da zona. A partir deste salientable 
acontecemento editorial, Maciñeira continúa divulgando os resultados das Bú-
as investigacións sobre a prehistoria pontesa en diferentes medios escritos, al-
gúns deles de difusión estatal.' 

Hoxe as investigacións de Maciñeira ocupan un lugar certamente destaca-
do na historia da arqueoloxía galega; os materiais da súa colección, así como 
os recuperados por Santiago de la Iglesia, teñen sido obxecto de varios estudos 

e incluidos nos diferentes corpora da nosa arqueoloxía. Resultan, sen embargo, 
moito menos coñecidos outros aspectos como o contexto social no que se des-
envolveron estas primeiras pescudas, o marco teórico que as sustentou, os pro-
cedementos que se empregaron para a recuperación dos materiais e a excava-
ción dos depósitos ou os trámites efectuados para o ingreso das pezas na 
institución que hoxe é depositaria das mesmas. 

Ó final deste estudo ofrécese a relación das publicacións de Federico Maciñeira sobre temática arqueolóxi-

ca e etnográfica. 
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Cando se me encargou unha conferencia para o curso de verán que deu lu-
gar a estas actas era bastante pouco o que se sabía sobre estes e outros temas 
afíns. Xa que logo, a necesidade de profundizar na cuestión facíase evidente 
nun intre no que os estudos sobre historia da arqueoloxía están a experimentar 
un amplo desenvolvemento (Díaz-Andreu e Mora 1997; Olmos 1997; Fer-
nández Martínez e Sánchez Gómez 2001). Por outro lado, parecía fora de to-
da dúbida a pertinencia de inserir esta aportación no marco dunha análise do 
patrimonio histórico e cultural de As Pontes, tendo en conta as diferentes ma-
nifestacións que cabería considerar (patrimonio arqueolóxico, bibliográfico, 
documental...) e, moi particularmente, a historicidade e o carácter socialmen-
te condicionado —ó tempo que moi subxectivo— dos valores e actitudes respec-
to ós diversos bens patrimoniais (Bailan 1997; Prats 1997). 

Así pois, procurei abordar a investigación destes aspectos sendo conscente 
de que elo implicaba eleccións no seu enfoque. Se ben hoxe case ninguén dis-
cute a incidencia dos factores ideolóxicos do presente na teoría e práctica ar-
queolóxicas2  (Vicent 1990; Bate 1998; Mansilla 1999; Fernández Martínez 
2000: 21ss, 225ss), a proliferación de estudos delta índole tradúcese en múlti-
ples propostas á hora de escribir historiografía. Elo non impide recoñecer a 
predominante implantación do paradigma positivista na arqueoloxía peninsu-
lar e a serodia aceptación da subxectividade e contexto sociopolítico como fac-
tores de incidencia crucial na investigación, aínda que os últimos anos do sé-
culo XX supuxeron no panorama español e galego unha explosión da práctica 
historiográfica que consolida os esforzos que comezaran a investirse na década 
dos 80 (Díaz-Andreu e Mora 1997; Vera e Sánchez 2000: 329s). 

As primeiras aportacións que incorporaban contidos historiográficos, de 
cando en vez acompañados dunha considerable carga teórica, adoptaron un 
enfoque predominantemente internalista (Martínez Navarrete 1989). Pouco 
despois foi cobrando forza un punto de vista máis externalista, que asume a 
influencia do presente na reconstrucción do pasado e atende ás relación entre 
arqueoloxía e política, ó proceso de institucionalización da disciplina ou á súa 
contextualización no marco das posicións téoricas e filosóficas dominantes en 
cada período (Díaz-Andreu 1998a; Fernández Martínez 2000: 18, 21ss, 225- 

2  Evidentemente, o binomio teoría-práctica emprégase aquí pola súa operatividade a nivel de 1 nguaxe ordi-
naria, non resultando sosrible na mesma medida en niveis de maior profundización. 
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300). Parellamente, o debate nos terreos teórico e historiográfico ten servido 
para a contestación de determinadas situacións herdadas e en curso de repro-
ducción, como o emprego da arqueoloxía para a xustificación dun presente 
capitalista (Vicent 1990; Bate 1998) ou o androcentrismo imperante na inter-
pretación do pasado, na práctica arqueolóxica e mesmo no discurso historio-
gráfico (Díaz-Andreu 1998b). Cómpre subliñar asimesmo que o tratamento 
crítico e diacrónico de determinados conceptos, como pode ser o de celtas 
(Ruiz Zapatero 1993; Burillo 1998: 13-120), resulta ineludible para entender 
a súa evolución e emprego actual e, en último lugar, tamén debemos recoñe-
cer a utilidade de consultar amigas publicacións cando tratamos de definir o 
contexto e condicións de aparición de determinados achádegos. 

Dado que os dous enfoques antes citados, internalista e externalista, esta-
ban practicamente sen explorar no caso de Maciñeira, optei por ofrecer aquí 
unha aproximación que recollese elementos de ámbolos dous, a sabendas que 
elo la prolongar considerablemente estas páxinas. Mais resulta ó mesmo tem-
po evidente que ningunha destas dúas aproximación, presentadas de xeito in-
dependente, pode dar conta da complexidade do discurso sobre o pasado. É 
dicir, todo texto historiográfico é froito de condicionantes externos (contexto 
sociopolítico, marco institucional da disciplina, etc.) e internos (produCción 
historiográfica anterior, etc.), polo que a maior ou menor incidencia dos mes-
mos debe ser analizada en cada caso particular. No que atinxe á arqueoloxía, 
ademais, adquire unha particular significación a relación do suxeito investiga-
dor coa realidade que investiga, o que deriva na necesidade de considerar os 
métodos e procedementos empregados para a recuperación da información e 
as súas relacións cos presupostos teóricos de partida.' 

3  Esta problemática é atinadamente plantexada por Bate (1998), quen subliña que «el problema central a 
considerar, en este punto, es que la información producida guarda diversos nexos y grados desiguales de correspondencia 
con los datos o propiedades. observables en los contextos arqueológicos en que se originan (...). Ningún arqueólogo desco-
noce la existencia de este problema, pero aún es muy poca la atención que se le ha prestado. No hay de hecho, conceptos 
y procedimientos generalizables que permitan una evaluación medianamente aproximada de la magnitud de estos efec-
tos en la información disponible. 

Por ello la teorización de las características de los procesos que conducen a la producción de información arqueoló-
gica resulta necesaria para: 

a) Sistematizar los procedimientos de producción de información de acuerdo con los niveles del desarrollo histórico 
de la disciplina arqueológica —desde las técnicas a la teoría—, optimizando el registro evaluable de propiedades empíri-
cas potencialmente relevantes al conocimiento de la realidad histórica estudiada. 

b) Sistematizar el análisis de confiabilidad de la información producida disponible, en términos de su correspon-
dencia con las propiedades que pudieron presentar en los contextos arqueológicos"(Bate 1998: 131). En similar direc- 
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Dende o punto de vista temático, Margarita Díaz-Andreu e Gloria Mora 
(1997: 11), como responsables científicas dun recente congreso sobre a insti-
tucionalización da arqueoloxía, subliñan uns cantos camiños a percorrer: evo-
lución das teorías e das ideas, lexislación e profesionalización da actividade, 
técnicas arqueolóxicas e forma de presentación das publicacións, estudo das 
institucións e laboura de documentación... O obxectivo principal sería a ela-
boración de traballos ben documentados que poidan constituir o xérmolo de 
futuras visións de síntese.4  As pescudas e a obra de Federico Maciñeira confi-
guran un magnífico prisma dende o cal observar ó longo de 50 anos, aplica-
dos ó caso galego, toda esta serie de problemas. É, xunto a José Villaamil y 
Castro e Antonio López Ferreiro, o iniciador da actividade arqueolóxica en 
Galicia e personifica mellor que ningún outro autor o tránsito entre o celtis-
mo romántico do século XIX e as investigacións do Seminario de Estudos Ga-
legos.5  Pero ademais implícase en diversas institucións con finalidade investi-
gadora e mantén con certa regularidade contactos epistolares e persoais con 
investigadores extranxeiros, dos cais a miúdo dá conta nas súas publicacións. 
Por outra parte, e como acabo de subliñar, o seu traballo posúe o valor engadi-
do de prolongarse de forma sostida ó longo de varias décadas, aparecendo os 
seus primeiros artigos en 1891, cando contaba 20 anos, e proseguíndose ata o 
intre da súa morte en 1943, aínda que a súa obra mestra será un libro póstu-
mo publicado catro anos máis tarde. Outro factor de interese constitúeo o fei- 

ción apuntan Vera e Sánchez (2000). Para o autor citado, Thla obtención de datos y la producción de información 
arqueológica constituye probablemente la actividad más <exclusiva' de la especificidad de la arqueología, por lo que a la 
atribución de competencias se refiere" (Bate 1998: 148). 

4  Acerca dos fundamentos teóricos da análise historiográfica e os seus principais ámbitos de investigación, 
presentes e futuros, poden verse ademais Bermejo (1993), Olmos (1997) ou Vera e Sánchez (2000). 

5  O cal resulta particularmente relevante na medida en que, como ten sinalado Fernando Pereira (1996b e 
1997), pode existir —e de feito existe na Galicia do XIX— emprego de información arqueolóxica (ruinas de edifi-
cios, monumentos, moedas, inscricións, etc.) sen arqueoloxía propiamente dita (prospección, escavación, estudo 
de materiais). Sobre Villaamil y Castro poden consultarse ademais Llana Rodríguez (1994) e López García 
(1991 e 1997), mentres que da obra arqueolóxica de López Ferreiro ocupouse Acuña Castroviejo (1981). Inci-
dindo nos factores de continuidade na historiografía galega cf. Barreiro Fernández (1993). Compre subliñar, po-
lo demais, que o contexto sociocultural que se atopa detrais destas investigacións, tal como explica precisamente 
Barreiro (1993), é dunha precariedade absoluta en canto a medios e posibilidades, tanto a nivel estatal como por 
suposto en Galicia, o que se traduce en investigacións de baixa calidade —consideradas no contexto europeo do 
momento—, na importación sistemática de ideas —limitada polas dificultades para acceder á bibliografía extran-
xeira— e nunha reducida capacidade para innovar. Esta situación exponse e denúnciase en publicacións da época, 
tanto dende dentro (Saralegui 1894: 284; cf. Armada 1999: 247) como por parte daqueles arqueólogos doutros 
países que se achegan á Península a desenvolver as súas investigacións (respecto a Hübner, cf. Luzón 1995: 3s). 
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to de representar unha actitude ben concreta ante o patrimonio arqueolóxico, 
a do coleccionismo con vocación científica e proteccionista, o cal deu lugar a 
un rico conxunto de pezas e materiais hoxe conservados na Universidade de 
Santiago por doación testamentaria do autor. Maciñeira é, sen embargo, un 
intelectual do seu tempo: nado nunha familia de orixe fidalga, desempeñou 
cargos políticos e loitou arreo pola modernización do agro. As súas pescudas 
sobre o pasado de Galicia, xa que logo, incardínanse nun máis amplo proxecto 
de progreso impulsado polos sectores máis cultos da sociedade galega do mo-
mento. Un perfil complexo e apaixoante a un tempo do que tentarei dar boa 
conta nas páxinas que seguen. 

Tanto pola temática deste volume como por razóns de espacio e, sobre to-
do, polas miñas inquedanzas e coñecementos, non entrarei a analizar na medi-
da en que sería desexable estas outras vertentes da vida de Federico Maciñeira, 
aínda que si podo ofrecer algunhas referencias bibliográficas de mínimos para 
paliar esta ausencia.6  Porén, este artigo iníciase cunha breve aproximación á vi-
da do autor, comentando os diferentes eidos nos que salientou, ademais do ar-
queolóxico. Detéñome a continuación na cuestión que máis nos preocupa e a 
respecto da cal o meu traballo tentará aportar maiores novidades: o Maciñeira 
estudoso das antigüidades do Norte de Galicia. Por suposto que neste particu-
lar quedará aínda moito por dicir, malia encetármolo asunto dende unha pers-
pectiva ampla. Procurei determe nos fundamentos teóricos do autor, subliñan-
do as súas relacións de dependencia e ruptura con respecto á tradición anterior 
e coetánea (a súa postura ante paradigmas como evolucionismo, celtismo, me-
galitismo céltico, etc.), así como as fontes bibliográficas nas que se apoia; un 
segundo aspecto importante é a súa práctica como arqueólogo, na triple ver-
tente de prospección, escavación e estudo de materiais; conxunto de tarefas 
que, neste caso, acadan unha plasmación por escrito, que se concreta en tres 

6  Resulta sorprendente que, a diferencia do que sucede con outros autores, a obra de Federico Maciñeira, no 
que a arqueoloxía se refire, non fose obxecto ata o momento dun estudo en profundidade, á marxe de breves 
mencións en traballos de carácter máis amplo (por exemplo Rodríguez Casal 1990: 28s; 1993: 60s; Suárez Otero 
1995a: 478; 1996a: 152). Escribiron sobre este autor, entre outros, Dávila Díaz (1902: 7), Martínez Santa-Ola-
lla (1942), Bouza Brey (1943), Taboada Chivite (1970), Chao Espina (1987: 136s; s/d) ou López Foxo (1988: 
11, 17-21). No tocante a aspectos concretos, como poden ser a súa implicación no agrarismo galego, a súa loita 
a prol do ferrocarril da costa ou as súas preocupacións en temática educativa, cf. Burgo (1943), Rosende (1988), 
Peña Saavedra (1990), Puentes (2001) ou Grandío (1999). Resultan asimesmo de suma utilidade os prólogos ós 
seus libros, a cargo de Barreiro de Vázquez Varela (1892), Alvarez Martínez (1991) e, tal vez o máis ilustrativo, 
Bouza Brey (1947). 
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Fig. 1: Federico Maciñeira pronunciando unha conferencia. 

libros e numerosos artigos, a cuio análise conságrase outro apartado, na medi-
da en que varias das publicacións non dependen estreitamente da actividade 
arqueolóxica e polo tanto son reveladoras dos intereses e preocupacións temá-
ticas de quen asina; por último, ocúpome das relacións de Maciñeira —episto- 
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lares e persoais— con outros cultivadores da disciplina, así como da súa partici-
pación en institucións vinculadas á investigación do pasado ou á difusión cul-
tural. A última parte deste traballo conságrase ó patrimonio arqueolóxico mu-
sealizable que nos legaron Santiago de la Iglesia e Maciñeira; falo de 
patrimonio arqueolóxico —de materiais en concreto— porque, naturalmente, 
ambos autores —pero sobre todo o segundo— tamén nos deixaron un fermoso 
patrimonio documental e bibliográfico, no que debemos incluir ese fato de es-
tudos ós que aquí me refiro. Neste punto concreto, o primeiro asunto a tratar 
é o da historia e características das coleccións, dende os momentos da súa pau-
latina conformación ata que chegan á Universidade de Santiago; logo adícanse 
unhas hitas a comentar o papel xogado polos materiais na construcción do 
discurso acerca do pasado prehistórico de Galicia, é dicir, a súa presencia nas 
publicacións sobre a materia ó longo do século XX; finalmente, tamén fago al-
gunhas valoracións acerca da información que, dende os coriecementos ar-
queolóxicos actuais, nos poden suministrar as pezas para a reconstrucción do 
pasado de Galicia en xeral e de As Pontes en particular, se ben esta última 
cuestión completarase coas achegas dos arqueólogos que traballaron en datas 
recentes nesta zona do Eume, algunhas delas recollidas no volume que o lector 
ten nas Búas mans (cf. ademais Pombo 1991; Vaquero 1995, 1996 e 1999; 
Eguileta 1996). 0 traballo péchase cun listado dos estudos publicados por Fe-
derico Maciñeira no tocante a temas de prehistoria, etnografía ou arqueoloxía, 
ó cal por outra parte remiten as referencias que cito a todo o longo deste texto. 

1. MACIÑEIRA ARQUEÓLOGO, LABREGO, POLÍTICO: UN ESBOZO 
BIOGRÁFICO 
A finais do século XIX e durante as primeiras décadas do XX, a vida políti-

ca e sociocultural na vila de Santa Marta de Ortigueira e nas parroquias do seu 
concello amosa unha destacable riqueza e dinamismo (Rosende 1988 e 1990; 
Grandío 1999). Maciñeira, pola súa condición familiar, vese implicado dende 
moi novo nas coxunturas sociopolíticas da comarca, participando activamente 
no fecundo movemento agrarista, colaborando na prensa local e impulsando a 
publicación de novos xornais, preocupándose pola problemática educativa...? 

7  A tradición xornalística do Ortegal é unha das máis importantes de Galicia, tomando sempre parte activa 
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Esta polifacética persoalidade nacera o 3 de setembro de 1870 na parro-
quia de Santa María de Mogor (Marión), sendo o único representante por Jiña 
materna dos Pardo de Lama, unha familia fidalga da comarca de Ortigueira 
asentada en Torre de Lama. Esta posición familiar coloca ó xoven Maciñeira 
nunha situación de certa estabilidade, pero tamén obrígao, dende moi novo, a 
preocuparse do rendemento das súas propiedades e da correcta explotación 
agrogandeira das mesmas. O seu espírito inquedo e unha mínima formación 
académica —non superior ó que hoxe chamamos bacharelato— incítano á lectu-
ra dé libros e folletos sobre o tema, accedendo así a diferentes novidades que 
tenta introducir no seu traballo. 

Hai; sen embargo, outro factor que contribúe a explicar esta inclinación do 
fidalgo ortegano polos asuntos do agro. Na súa comarca natal florece a finais 
do século XIX e primeiras décadas do XX un activo movemento agrarista que 
favorece notablemente o cooperativismo, promove innovacións tecnolóxicas e 
a adquisión de novos productos (fertilizantes, etc.) e impulsa a publicación de 
boletíns, folletos informativos e xornais. Este rico proceso, analizado coa pro-
fundidade necesaria por A. Rosende (1988), conta coa activa participación 
doutras persoalidades como os irmáns Pita Sánchez-Boado, se ben tamén o 
propio E Maciñeira ten un activo papel no mesmo. Quero dicir con isto que, 
efectivamente, a historia do movemento agrarista non pode escribirse sen ter 
en conta a figura de Maciñeira, pero tamén é certo que a súa laboura neste ei-
do non tería sido a mesma de non existir un fecundo movemento ó seu redor 
que dotase de senso e continuidade a dito activismo. 

Estas preocupacións polos problemas do agro e, en xeral, polo desenvolve-
mento cultural e sociopolítico da terra que o víu nacer motivan a publicación 
de numerosos escritos, uns de crítica política e dialéctica moi directa e outros 
máis pausados, de reflexión e investigación. Abrangue o publicado por este 
autor un amplo número de cuestións, ascendendo a súa producción a máis de 
250 artigos, dos cais non chegan a 50 os de temática arqueolóxica; circunstan- 

nas confrontación de carácter político e acollendo investigacións e obras de creación dun amplo número de au- 
tores. O feito de existir na vila de Ortigueira unha imprenta dende o século XIX deu lugar á aparición de nume- 
rosos xornais, boletíns e diferentes tipos de publicación. Obviamente, esta cuestión non é irrelevante, dado que 
o propio Maciñeira publicou nos medios de prensa locais as súas primeiras contribución de carácter político e 
os primeiros resultados das súas investigacións en temática etnográfica, arqueolóxica e histórica. Acerca destes 
medios de prensa, ademais dos traballos citados de Rosende e Grandío Seoane, véxase Rivera Losada (1956) e 
Celeiro Alvarez (1989). 
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cia que, entre outras cousas, amosa ata que punto é claramente tendencioso e 
reduccionista limitar a figura de Maciñeira ó mero perfil de erudito e investi-
gador das antigüidades comarcais. Moitos dos escritos na prensa versan sobre 
asuntos do agro, mais pódese detectar tamén unha verdadeira teima no con-
xunto dos mesmos: a reivindicación do ferrocarril da costa, infraestructura 
que o propio Maciñeira non chegou a ver convertida en realidade e que na súa 
opinión arranxaría boa parte dos problemas da comarca (Puentes 2001). 

Outra vertente da súa completa biografía, derivada en parte das circunstan-
cias expostas, é a participación activa en política. Por cinguirme ós cargos de 
maior renome, direi que ocupou os de Alcalde de Ortigueira —en dúas oca-
sións— e Deputado Provincial. Como soe ser habitual, elo ábrelle portas e acre-
centa a súa popularidade, mais tamén o convirte en obxectivo de críticas vora-
ces, algunhas delas procedentes dende o vecino pobo de Cariño, daquela 
inmerso en plena loita segregacionista para deixar de pertencer ó concello de 
Ortigueira. Paga a pena ofrecer un botón de mostra da dialéctica política da-
queles anos, neste caso a través dun medio de prensa local: "D. Federico Maci-
ñeira, persona que como particular, vecino y ciudadano nos inspira el mayor respe-
to y la más alta consideración es, en su carácter oficial de alcalde de Santa Marta, 
el verdadero causante de este anómalo estado de cosas que tiene en desasosiego y 
alarma a las gentes laboriosas del condado (...) El señor alcalde titular ha menos-
preciado tratar con el pueblo de Cariño como de igual a igual, olvidándose lamen-
tablemente del derecho que radica en la fuerza colectiva de la nación (..). Para el 
señor Maciñeira el pueblo de Cariño no tiene más derecho que la obediencia sin 
objeción de ningún género; la sumisión servil al poderoso encumbrado en la Admi-
nistración a quien hay que venerar como a un ídolo (..) Tal es, en síntesis, la oli-
garquía maciñeirana a quien combate este periódico, no de un modo sistemático y 
cerrado a la reflexión, sino con abundamiento de antecedentes y con la serenidad 
de espíritu que son norma de conducta en quienes lo escribimos".8  

Mais xa daquela as investigacións en temas históricos déranlle a Maciñeira 
un certo prestixo a nivel galego. Dende esta perspectiva podemos entender 
que o xornal A Nosa Terra, entón firme defensor da independencia municipal 
cariñesa, reaccione así ante as críticas verquidas contra este autor: "Os nazona- 

El Pueblo de Cariño, n° 4 (30/1/1919). Como se sabe, as aspiracións segregacionistas de Cariño non terán 
o seu froito ara o ano 1988. 
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listas galegos non podemos ser sospeitosos no noso amore á libertade dos pobos e dos 
cidadáns. Dend'o primeiro momento nos puñemos á devoción dos cariñeses rebel-
des. Mais hoxe vemos a algús d'eles collendo un atallo perigoso. Tódal-as mas xen-
reiras bótannas sobre o alcalde d'Ortigueira, loubando en troques, inda sin citala, 
a outra repersentación caciquil mais dina d'enemistade no senso político que o 
mesmo alcalde. 

O Sr. Maciñeira, persoalmente é novo na política, con autuación direita, e 
deixaraa axiña. O Sr. Maciñeira, home culto, un dos poucos inteleutuás d'esa te-
rra, da exemplo a moitos por ser un siñorito que no traballo do agro busca o pan 
da sua familia, coma Deus manda e o porvir de Galicia o esixe. O siñor Maciñei-
ra, agora alcalde por compromiso, non foi diputado provincial, non caciqueou 
direitamente na coya noxenta da provincia, nin subeu coma os piares caciques da 
terra, dende o posto homilde de escribente do concello a tirán dos probes e asoballa-
dor da cidadanía. Hainos piores, amigos de Cariño, e entr'os piares dos piores está 
ese que o voso boletín louba sin nomealo. Xa as vellas habilidades fracasan. Non 
vos deixedes engayolare".9  

Precisamente o interese pola investigación histórica e arqueolóxica é o máis 
difícil de contextualizar na figura de Maciñeira, moi particularmente no que 
se refire ás súas orixes. A medio camiño entre a vila de Ortigueira e a emigra- 
ción movíanse por aquel entón algunhas xentes cultas, que destacaron en cam- 
pos como a poesía e o teatro (Ramón Armada Teixeiro) ou a xeografía (Julio 
Dávila Díaz); é posible que neste fecundo ambiente intelectual alguén inculca- 
se a este xoven inquedo a afección pola historia local. Tamén debemos ter en 
conta que as súas orixes fidalgas deberon inspirarlle o interese polos asuntos de 
liñaxes —seguramente tería na súa casa documentos antigos— ós que non en 
van adica algúns artigos. En todo caso, a súa paixón polo estudo de cuestións 
históricas e arqueolóxicas comeza moi cedo, como amosa o feito de que publi- 
que os resultados das súas primeiras investigacións na fronteira dos vinte anos. 

Este interese polo estudo arqueolóxico non se limita á condición de mero 
pasatempo. Maciñeira invirte diñeiro, entra en contacto con destacados espe- 
cialistas e realiza dúas viaxes moi próximas no tempo que o marcan para o res- 
to da súa vida, primeiro a Portugal —narrada por el mesmo nunha serie de arti- 
gos (1899-1900)— e logo a Francia. Xa dende anos atrais coñecía a outros 

9  A Nosa Terra, n° 79 (5/2/1919), p. 6. 
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estudosos e historiadores galegos, cos que mandria un contacto regular. Na 
Exposición Rexional de 1909, unhas cantas pezas prehistóricas e fotografías 
súas móstranse da Sección Arqueolóxica, presidida por López Ferreiro con 
Oviedo Arce na secretaría (Acuña 1981: 78s). 

En consecuencia, pódese concluir que tres vertentes en certo modo inter-
conectadas —agro, política e arqueoloxía— vertebran toda a traxectoria vital de 
Maciñeira ata a súa morte o 25 de xaneiro de 1943, ós 72 anos de idade. As 
páxinas que seguen só se deteñen nunha destas tres facianas, mais perseguín 
con estas notas pór de manifesto que estamos ante unha figura máis complexa 
do que a primeira vista poidera pensarse, e que o seu interese pola arqueoloxía 
debe contextualizarse no marco exposto, que nos presenta ó investigador orte-
gano como unha persoa moi activa, culta e politicamente comprometida. Po-
rén, é ben certo que o perfil de arqueólogo foi o que acadou maior proxección 
logo da súa morte. Entre outros eventos, o Instituto Padre Sarmiento conme-
morou o centenario do seu nacemento coa celebración da vixésimoterceira Ex-
posición de Prehistoria de Galicia e a Real Academia Gallega adicoulle un nú-
mero do seu Boletín.i° O Patronato del Camino a San Andrés de Teixido, 
vinculado á Diputación Provincial coruñesa, mantivo durante un tempo un 
premio co seu nome (Usero 1992: 169s) e unha Fundación encamiñada á in-
vestigación e posta en valor do patrimonio cultural da comarca do Ortegal pú-
xose en marcha moi recentemente tamén co nome deste pioneiro da investiga-
ción arqueolóxica galega. 

2. FEDERICO MACINEIRA NA ORIXE DA ARQUEOLOXFA GALEGA 
Tal como deixei escrito ó comezo deste traballo, na miña opinión un dos 

aspectos que confire salientable importancia á obra de Maciñeira é o servir de 
ponte entre os autores celtorrománticos do século XIX e os investigadores da 
Sección de Prehistoria do Seminario de Estudos Galegos (despois no Instituto 
E Sarmiento), quenes dende 1925 e durante uns anos practican unha arqueo-
loxía de considerable altura, case homologable á que se facía noutros lugares 
do continente europeo. Dende finais do XIX e durante os primeiros vintecin- 

1° Boletín de la Real Academia Gallega, )00{1352 (1970): "Volume editado en homenaxe ao esclarecido acadé-
mico numerario D. Federico Maciñeira e Pardo de Lama con motivo do centenario do seu nascimenton, contendo un-
ha breve semblanza do arqueólogo a cargo de Taboada Chivite. 
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co anos do século XX, as máis das veces en absoluta soidade, o erudito do Or-
tegal tenta aplicar modernas técnicas de prospección e escavación, afina a des-
crición e estudo de materiais e pon a punto os métodos de representación grá-
fica do rexistro arqueolóxico. Todo elo en permanente contacto cos máis 
importantes especialistas europeos do momento e da man dunha bibliografía 
por entón escasa pero en paulatino crecemento. 

A partires dos anos 20, Maciñeira recibe o acompañamento nesta ardua ta-
refa de xente como Florentino López Cuevillas ou Fermín Bouza Brey, quen á 
súa vez entronca coa tradición investigadora que xorde nos 60-70 e que, en 
boa medida, hoxe segue en vigor. Existe relativa unanimidade á hora de subli-
ñar tres acontecementos que na primeira metade de século contribúen ó pro-
greso da arqueoloxía galega: 1) a viaxe de Hugo Obermaier a Santiago de 
Compostela en 1922 para pronunciar un ciclo de conferencias; 2) a creación 
do Seminario de Estudos Galegos en 1923, no cal axiña comeza a colaborar 
Maciñeira; e 3) a incorporación de Luis Pericot á Universidade de Santiago en 
1925 (non en 1923!), aínda que por pouco tempo (Barreiro Fernández 1993: 
190; López Foxo 1988: 17s; Mato 2001; Peña e Rey 1997: 307s; Prado 
1997).11 

Pode dicirse, sen medo a errar, que con anterioridade ós traballos de Villaa-
mil y Castro e Maciñeira non existe en Galicia arqueoloxía propiamente dita. 
Si podemos falar dun emprego de información arqueolóxica, é dicir, de autores 
que mentan e prestan atención a ruínas, monumentos, moedas, cerámicas, 
productos metálicos... Pero en ningún caso os restos materiais se obteñen me-
diante metodoloxía arqueolóxica (escavación, prospección, etc.) (Pereira Gon-
zález 1996b: 9s). Ben ó contrario, o rexistro soe subordinarse á construcción 
dun discurso sobre a identidade de Galicia de carácter marcadamente teórico e 
especulativo; é certo, sen embargo, que o exame das pezas e dos vestixios do 

Constithe un erro abundantemente reiterado, tamén por mín mesuro, afirmar que a chegada de Luis Pe-
ricot á cátedra de Santiago de Compostela se produce en 1923 (Barreiro 1993: 190; Armada 1999: 250). Con 
total seguridade este acontecemento ten lugar en 1925, tal como subliñan outros autores (Cebriá 1999: 10; Pa-
samar e Peiró 2002: 489); concretamente, Pericot foi catedrático de Historia Antigua y Media de España con su 
acumulada de Moderna y Contemporánea na Universidade de Santiago entre o 9 de decembro de 1925 e o 27 de 
xuño de 1927, intre no que obtén a cátedra na Universidad de Valencia. Constan entes datos nos expedientes 
persoais do propio Pericot na Universidade de Santiago (que puiden consultar no Arquivo Histórico Universita-
rio) e no da Universidade de Barcelona (que me facilitou M. Díaz-Andreu, o que aproveito para llo agradecer 
dende estas páxinas). Teño en preparación un breve artigo sobre a etapa de Pericot en Galicia. 
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pasado é un recurso cada vez máis empregado, e por exemplo en Barros Sive-
lo, Saralegui y Medina ou mesmo Murguía podemos rastrexar unhas liñas ar-
gumentais —non propiamente unha arqueoloxía— debedoras dun maior intere-
se polos testemuños materiais, que atopamos igualmente nos primeiros 
escritos de Maciñeira e que constitúen o seu punto de partida.12  

Na opinión de Fernando Pereira, Villaamil foi a figura máis importante da 
arqueoloxía galega durante o século XIX; "a el débenselle as primeiras escava-
cións realizadas en Galicia cun carácter minimamente científico, seguindo méto-
dos e ideas víxentes noutros países europeos. Poi tamén o iniciador das investiga-
cións sobre o Paleolítico galego J. Con Villaamil atopámo-la información 
arqueolóxica elevada á categoría de primeira información, e incluso da única in-
formación posible, para un longo periodo da historia de Galicia, a súa prehistoria. 
Vemos como nas súas escavacións empregaba Villaamil nocións de estratigrafla, ou 
a tipoloxía aplicada ós útiles de pedra, ós obxectos de bronce ou á cerámica primi-
tiva; é o emprego do método arqueolóxico"(Pereira González 1996b: 18). 

Aínda que a Maciñeira non Ile preocuparon gran cousa as cuestión de ar-
queoloxía paleolítica e as orixes da humanidade, coñecía a Villaamil, a quen 
algunha vez chama "mi respetable amigo" (1909: 1). Mandria un trató máis es-
treito con Murguía, tal como podemos deducir das súas publicacións, onde 
reiteradamente aparece mentado como amigo (1895: 174; 1896b; 1902a: 443; 

1908a) ou incluso como nuestro venerable maestro (1930: 225). Con Leandro 
de Saralegui y Medina podemos intuir unha relación de colaboración se cadra 
máis intensa; tamén o erudito afincado en Ferrol aparece citado en termos de 
amizade (1895: 126, 174; 1896c: 123), incluso como suministrador de infor-
macións orais (1929c: 19); e publica con certo detalle pezas da colección Ma-
ciñeira ata entón practicamente inéditas (Saralegui 1894: 23ss), novidade edi-
torial que previamente avanzara o investigador ortegano (1893: 136). Outra 
proba desta fecunda amizade é a inserción de catro artigos por parte de Maci-
ñeira no Almanaque de Ferrol (1905, 1906, 1907 e 1908b), publicación de te-
mas científicos e culturais dirixida polo propio Saralegui (Alonso Troncoso 
1997a: 207, 214). En fin, o trato era tamén frecuente con Santiago de la Igle- 

12  En efecto, na obra de Maciñeira aparecen continuamente citados entes autores máis apegados a un estudo 
crítico do rexistro (Murguía, Saralegui, Barros Sivelo ou Villaamil), mentres que sucede o contrario con outros 
eruditos —por outra parte anteriores— próximos a unha tradición maiormente especulativa (Verea y Aguiar, Mar-
tínez Padín ou Vicetto). 
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sia, que se adianta a Maciñeira na escavación dalgúns túmulos da zona de As 
Pontes, mais deste asunto darei tonta logo con maior detalle.'3  

Coido que con estas breves notas temos definido brevemente o enlace de 
Maciñeira coa tradición historiográfica inmediatamente anterior, coa cal este 
autor -en maior ou menor medida segundo os casos- convive algúns anos. 
Evidentemente aquí cíngome a uns cantos nomes significativos, que non esgo-
tan o amplo abano de contactos e influencias. A continuación tentarei perfilar 
con maior precisión o incardinamento do intelectual ortegano nas torrentes 
de finais do século XIX para, a partir delas, esbozar a súa evolución cara a pos-
turas persoais máis elaboradas e asentadas en boa medida nas labouras de 
prospección e escavación. 

2.1. Un primeiro encadramento: o marco teórico e a construcción da 

cronoloxía 

Dacordo cos cánones do seu tempo, durante os seus primeiros anos como 
investigador Maciñeira sitúase a nivel teórico no evolucionismo. Creo, e ten-
tarei demostralo, que esta adscrición rastréxase sen dificultade nos artigos 
iniciais. Posteriormente, sobre todo a partires de 1920 (aínda que na década 
dos dez publica moi pouco sobre arqueoloxía), os seus traballos inclínanse 
máis ó positivismo, describindo materiais arqueolóxicos e comentando fon-
tes textuais con concesións moi puntuais a problemas teóricos e de historia 
cultural. 

O marco de explicación evolucionista profésao asimesmo o seu amigo Le-
andro de Saralegui, para quen toda a humanidade estaba abocada a pasar 
polos mesmos estadios de civilización, se ben será a raza branca a que acade 
un desenvolvemento máis pleno. Saralegui concretamente combinaba o evo-
lucionismo unilinear (progreso cultural continuo por evolución interna das 

13  Ás relación epistolares ou persoais ternos que engadir as reiteradas ocasións nas que estes autores apare-
cen citados ó longo da obra de Maciñeira. Aínda que non pretendo ofrecer unha relación completa e minuciosa, 
segue un elenco dos lugares onde se cita algunha publicación ou opinión súa: Murguía (1891b; 1982b: 5s, 12s, 
16, 30, 139, 212; 1893: 136; 1895: 126, 174; 1896a; 1896c; 1905: 89; 1906: 129, 131, 135ss, 139, 144ss; 
1907: 87; 1923b: 10s, 13s, 20; 1924: 73, 75, 145, 147; 1929c: 26, 34; 1930: 225; 1942-43: 24; 1947: 42, 67, 
73, 107, 130, 147, 190, 200, 215, 240ss, 255, 270, 322, 376, 387), Saralegui (18916; 1893: 136; 1895: 126, 
174; 1896c; 1905: 88s, 91; 1906: 137; 1907: 83s, 87s; 1923b: 6; 1929c: 34; 1933a: 300; 1942-43: 18; 1947: 
29, 54, 147) e Villaamil y Castro (1893: 135s; 1895: 126, 174; 1905: 84; 1906: 144; 1909: lss; 1911a: 10; 
19236: 9s, 14, 16s, 19s, 22; 1929c: 26; 1934: 7; 1947: 70, 236, 356, 379, 389). 
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sociedades) con perspectivas invasionistas e discontinuas do progreso cultu-
ral, mediante as cais pobos máis avanzados (v.g. os indoeuropeos) transmití-
an novidades tecnolóxicas e pautas de comportamento máis elaboradas a 
aqueles outros culturalmente inferiores (Pereira González 1996a: 15). 

Igual que Saralegui, Macirieira cita e comenta a Lubbock e Mortillet, 
dous dos autores evolucionistas máis reputados e influíntes.14  Gabriel de 
Mortillet (1821-1898), quen se movía a cabalo entre a xeoloxía, a paleonto-
loxía e a arqueoloxía, adicou considerables esforzos á periodización das etapas 
da prehistoria, concedendo destacable protagonismo ós criterios estratigráfi-
cos, froito da súa formación en ciencias naturais; a evolución cultural da hu-
manidade correspondíase cunha secuencia simple e podería lerse na sección 
dunha cova, o cal poñía de manifesto a dependencia con respecto ós presu-
postos da xeoloxía, algo común á arqueoloxía deste período (Trigger 1992: 
98ss; Daniel 1986: 58ss; Harris 1991: l6ss). Pola súa parte, a Lubbock 
(1834-1913) debemos a incorporación do enfoque de Darwin sobre a natu-
reza humana á arqueoloxía prehistórica, o cal engadía unha compoñente ra-
cista —e incluso elitista— ó modelo evolucionista. Firme defensor da evolución 
cultural unilineal, Lubbock lanzou críticas viscerais contra as teorías dexene-
racionistas, que imaxinaban idílicas humanidades primitivas e cuestionaban 
que o progreso conlevase un incremento da felicidade dos homes; os seus 
postulados, xa que logo, subordinábanse claramente á defensa dos ideais da 
clase burguesa e á xustificación das situacións coloniais (Trigger 1992: 113-
18, 141-43). Dende os presupostos someramente esbozados, resulta facil-
mente comprensible que, con diferentes matices, tanto Mortillet como Lub-
bock prestasen atención ás sociedades primitivas e á actividade dos etnólogos 
que por entón traballaban en afastados lugares dos continentes americano e 
africano.15  

14  Aínda que Lubbock aparece citado en traballos de madurez. Ofrezo de novo algúns lugares da obra maci-
ñeirana nos que se mentan teorías ou publicación destes dous autores: Mortillet (1895: 126, 174; 1897: 106, 
266; 1900: 497; 1909: 4; 1923a: 34; 1923b: 11; 1929c: 11, 31; 1942-43: 125, 23, 26; 1947: 57, 102, 108, 
111, 135), Lubbock (1929c: 32; 1941a: 368; 1942-43: 20). 

15  En palabras dun excelente analista: "Si los datos arqueológicos, bajo la forma de artefactos que servían para el 
diagnóstico, podían revelar el nivel de desarrollo alcanzado por una cultura determinada, los datos etnográficos refe-
rentes a las sociedades modernas que se hallaban al mismo nivel, aportaban todo lo que era necesario saber sobre la na-
turaleza de la vida asociada a aquella cultura Dentro del contexto del evolucionismo unilineal, la matriz para la 
comprensión de los datos arqueológicos no era la documentación histórica, como había sido antes de la obra de Thom-
sen o como seguía siendo en los estudios clásicos, sino la etnografita"(Trigger 1992: 142). 
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Á hora de avaliar a plasmación deste corpus teórico e conceptual na obra 
de Maciñeira, comezarei subliñando que o investigador ortegano, en ocasións, 
tamén gostaba de recorrer a paralelos etnográficos para analizar as incógnitas 
que plantexaba o seu rexistro. A mesma ferramenta de traballo era empregada 
por Saralegui, coa particularidade de que a éste a súa profesión de mariño faci-
litáballe coñecer de primeira man pezas traídas directamente de América por 
compañeiros seus (Saralegui 1894: 13; Alonso Troncoso 1997a: 207s). No 
que atinxe a Maciñeira, en datas avanzadas da súa investigación (1929c) o fi-
dalgo de Torre de Lama seguía recorrendo ós pobos americanos e a outros pa-
ralelos etnográficos á hora de explicar, por exemplo, a posible función dos cír-
culos líticos. Como bon evolucionista, opinaba ademais que as culturas 
pasaron todas por idénticas fases (1893: 128). 

Na caracterización das sociedades prehistóricas de Galicia, ó longo dos es-
critos de Maciñeira pode detectarse unha certa ambivalencia, que oscila dende 
manifestacións pseudo-denigratorias e de certa compaixón para coa rudimen-
taria vida destas culturas16, ata loubanzas do seu inxenio e capacidade empren-
dedora.17  Nun intelixente artigo, Fernando Pereira (1998) amosa que Vicetto 
e Saralegui, ó igual que moitos prehistoriadores e etnólogos do se u tempo, ca-
racterizaban ós seus devanceiros seguindo patróns moi similares ós emprega-
dos por gregos e romanos: "ó longo de dous mil anos se repiten practicamente as 
mesmas ideas e semellantes motivos, na meirande parte dos casos sen base empírica 
segura" (Pereira González 1998: 451). As pautas discursivas empregadas polos 
autores clásicos para a definición do bárbaro retómanse nos inicios da Idade 
Moderna para a súa aplicación ós pobos dunha América en proceso de con-
quista (Padgen 1988; Alonso Troncoso 1993) e seguen presentes todavía no 
XIX, para acentuar a idea de progreso e presentar ó traballo individual como 
único motor de evolución. 

No caso que nos ocupa, evidentemente este marco interpretativo funda-
méntase nun seguemento ó pé da letra das noticias fornecidas polar fontes tex- 

'6  Por exemplo cando afirma que os castros interiores corresponden "al pobre elemento aborigen, que desen-
volvía sus actividades con mayor preferencia hacia el abrupto interior de la comarca, para una elemental estrategia por 
grupos aislados" (1934. 5)• más adiante refírese ó lwrácter esencialmente pecuario de la economía de aquellas pobres 
gentes" (1934: 16). 

17  Moi patentes cando se refire ós celtas: "Es indudable que los Celtas y Romanos han sido los dos pueblos de la 
antigüedad que más gratos recuerdos han dejada  de su paso por Galicia"(1891b). 
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tuais, o cal nestes momentos —e noutros todavía posteriores— é práctica unáni-
me. Neste particular Maciñeira é un home moi do seu tempo:8  De seguro en 
boa medida depende das fontes clásicas cando insiste, unha e outra vez, na re-
ducida incidencia da agricultura na prehistoria da zona e no predominio do 
réxime pastoril (1906: 145; 1923a: 32s, 35; 1934: 6); sostén igualmente a 
existencia dun estado de guerra case continuo para os primitivos arrotrebas, 
con roubo de gando e asento nas montañas, o cal non exclúe pequenas explo-
tacións cerealícolas (1923a), así como dun "régimen comunista de condición se-

dentaria" (1905: 90). 
A adopción dunha matriz evolucionista implica, naturalmente, a necesida-

de de periodizar en fases, de establecer cronoloxías e taxonomías culturais. As 
postrimerías do século XIX coinciden coa plena recepción en España do fa-
moso sistema das tres idades (Daniel 1986: 90ss), ó tempo que se mantén o 
debate sobre a antigüidade do home, que enfronta ós sectores máis conserva-
duristas cos científicos e intelectuais partidarios da teoría da evolución (Igle-
sias Diéguez 1999). Saralegui asumía o citado esquema das tres idades (Idade 
de Pedra —que abarcaba á súa vez Paleolítico e Neolítico—, do Bronce e do Fe-
rro) e aceptaba a grande antigüidade do ser humano, aínda que, contra Villaa-
mil, sostiña a inexistencia dun Paleolítico galego, admitindo sen embargo un 
Neolítico de entronque asiático e unha posterior celtización; previamente Vi-
llaamil propuxera tamén a súa periodización acorde cos criterios manexados 
noutros países europeos (Pereira González 1996a: 14, 19s; 1996b: 20). 

Os conflictivos debates sobre a orixe da humanidade acadan en Galicia un-
ha especial viveza a partires de 1870 (Pereira González 1997). Pero, insisto, 
trátase dun tema que nunca preocupou gran cousa a Maciñeira, dende un 
principio orientado ó estudo dos túmulos megalíticos, dos castros e das nave-
gacións fenicias e romanas. Sen embargo, pese á parquedade de indicios, po-
demos sen dúbida situar a este autor entre os sectores máis receptivos ós avan-
ces da ciencia e, polo tanto, moi proclive ó recoñecemento de datas moi 
antigas para a orixe do poboamento no planeta. Nun dos seus primeiros arti-
gos (1893) expón o esquema das tres idades, aínda que non se refire a el de 

18  É posible que nalgunhas das súas consideracións sobre este tema —tal como facía no referente a cuestión 
políticas e culturais— siga a Joaquín Costa, a quen cita nos seus estudos de prehistoria e arqueoloxía (1897: 104; 
1908b: 120, 128; 1923a: 32; 1924: 78; 1934: 16; 1947: 70, 89, 272). Sobre a aportación de Costa á Historia 
Antiga de Hispania e o seu influxo posterior cf. García Quintela (1999: 54ss). 
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primeira man, senón a través de Rada y Delgado, plantexando a continuación 
o atraso da investigación arqueolóxica española fronte á doutros lugares de 
Europa, >or efecto de la apatía, que, con respecto á protección á las ciencias, 
muestran siempre nuestros gobiernos" (1893: 128). Neste mesmo texto plantexa 
unha evolución da prehistoria galega sintetizable nos termos seguintes: 1) ha-
bitantes das covas (trogloditas da Coya do Rei Cintolo en Mondoñedo, investi-
gada por Villaamil); 2) habitantes lacustres, que establecen palafitas nos pe-
quenos lagos e tranquilas rías; 3) dolmens do Neolítico (civilización superior á 
troglodita e inferior ós celtas); 4) introducción do bronce. 

Á marxe do asunto —sempre tentador— dos burgos lacustres19, sen dúbida o 
tema capital nestes primeiros artigos de Maciñeira é a relación entre os megali-
tos e os celtas, dado que estamos ante un dos autores clave para a definición 
historiográfica galega dun megalitismo non céltico, en aberta contradicción co 
que se postulou en todo o estado español —e por suposto en Galicia— ata finais 
do século XIX (Ruiz Zapatero 1993: 26-37; Martinón-Torres 2000). 0 autor 
que nos ocupa parte da mesma base, tal como podemos ler nas lúas primeiras 
publicacións; así ó falar dun cumio da comarca do Ortegal, afirmando que 
"quizá, y esto es muy posible, en su cúspide se hubiese levantado siglos atrás, la ma-
moa, encargada de encerrar los restos de algún distinguido Celta"e sostendo que 
algúns castros teñen unha función de mausoleo, pois ás veces cercan mámoas 
(1891b); mais axiña aparecen claros sinais de cambio, dado que no citado arti-
go de 1893 atribúe ós celtas a introducción do bronce, polemizando aberta-
mente co seu amigo Murguía.2° O certo é que en ocasións seguen apreciándo-
se algúns indicios de apego á tradición anterior, por exemplo cando vincula os 
círculos líticos —ó seu entender centros de culto e reunión— co druidismo, 
aportando o informe de Estrabón (III, 3, 7) verbo da xerarquización de asen- 

19  ó igual que mohos outros autores da mía época, E Maciñeira trae a colación en repetidas ocasións o tema 
do palafitismo, dos poboados lacustres e das lendas de cidades asolagadas (1905: 90; 1942-43: 178, etc.). De fei-
to, considera a zona de As Pontes o "asiento indudable de una población lacustre" (1895: 174). Sen dúbida a cues-
tión merece un estudo historiográfico en profundidade, na medida en que, ó longo dos anos, ofrece unha boa 
perspectiva do manexo de bibliografía e información foránea por parte dos autores galegos. Diferentes aspectos 
desta problemática nos traballos de Monteagudo (1957b), Alonso Troncoso (1997a: 209-12; 1997b) e Novo 
Guisan (2000). 

2° "El señor Murguia no está conforme con esta opinión que muchos arquólogos sustentan, pues considera la edad 
de la piedra en Galicia casi tan céltica como la del bronce" (1893: 136); noutro artigo posterior, falando acerca dos 
túmulos afirma tras citar a Mortillet: "...refiriéndose á los de esta región, nuestro buen amigo el conspicuo historiador 

Murguía disiente de tal doctrina y supónlos fruto legítimo de la civilización céltica"' (1895: 126). 
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tos entre os montañeses do Norte (1929c: 34ss); en todo caso, as referencias 
ofrecidas non arroxan ningunha dúbida no que atinxe a unha ruptura bastante 
prematura con respecto ós postulados tradicionais. Ruptura aínda máis fasci-
nante se ternos en conta a permanente inspiración que Maciñeira atopa en Sa-
ralegui e Murguía, dous autores que por aquel entón seguen aferrados ó mega-
litismo céltico (Saralegui tira do prelo en 1894 a terceira edición dos Estudios 
sobre la época céltica en Galicia). 

Así as cousas, imponse necesariamente unha pregunta: por qué muda de 
opinión o historiador do Ortegal. A verdade é que non hai moitos indicios pa-
ra respostar; cando expón os seus postulados ó respecto cita a algúns autores 
foráneos (Fergusson, Mortillet), pero elo non arranxa gran cousa, posto que 
estas referencias tamén eran coriecidas por Murguía ou Saralegui, que seguían 
inamovibles. Si podemos, en ton hipotético, esbozar alguna posibilidade a 
partires dos contactos de Maciñeira. Un dos primeiros investigadores españois 
en negar a conexión céltica dos megalitos foi M. Sales y Ferré, nunha obra ti-
tulada Compendio de Historia Universal. Edad Prehistórica y Período Oriental e 
publicada en Madrid en 1883 (Ruiz Zapatero 1993: 36); trátase ademais dun 
pioneiro no estudo do marco ecolóxico como condicionamento esencial para 
comprender a acción das sociedades humanas (Escacena 2000: 83). Pois ben, 
as publicacións de Maciñeira dan conta da súa relación de amizade con este 
autor —por certo tamén evolucionista—, con quen mantén correspondencia e a 
quen atribúe informacións, referidas precisamente ó fenómeno tumular 
(1895: 126; 1897: 104). Non podo asegurar que este feito tivese algo que ver 
co xiro do autor galego cara a novos presupostos, pero o certo é que os indi-
cios conflúen nesta dirección?' 

No referente á cronoloxía e función dos castros pode detectarse igualmente 
unha evolución. En estudios non tan iniciais eleva as datas dalgúns destes po-
boados ó Neolítico (1902a: 440; 1902b: 4); posteriormente sostén que xorden 
inmediatamente despois dos túmulos, comezándose a erguer nos inicios do 
Bronce e chegando á romanización e incluso ó medievo (1905; 1923a: 34; 
1934: 12); finalmente, sitúaos na segunda Idade do Bronce, en relación cunha 
expansión cultural vinculada ós machados de dous aneis (1935: 179). Os cas- 

21  Pode completarse a información sobre M. Sales y Ferré (1843-1910) nos traballos de Ortiz García (2001: 
275-77) ou Pasmar e Peiró (2002: 560-62). 

45 



XOSÉ-LOIS ARMADA PITA 

tros indíxenas terían unha función similar á dos castelos feudais, serían resi-
dencias nobiliares que servirían para o refuxio da poboación en situacións de 
perigo (1897: 103; 1905; 1934: 15s), mentres que nos romanizados vivirían 
os romanos para protexerse dos celtas (1891b). Cre ademais que os castos 
prehistóricos non se atopan combinados para o mutuo auxilio, mentres que 
nos romanos advírtese unha correlación formando filias militares en torno ás 
rías, para dominalas; o seu modelo de sociedade castrexa xira en torno a co-
munidades moi reducidas en continuo enfrontamento (1934). Este aparente 
desartellamento acaso contrasta con mitras propostas do autor, como a exis-
tencia de camiños de longo percorrido en época neolítica, a función comuni-
taria dos círculos líticos ou os seus estudos sobre as tribos, indicios todos eles 
que fornecen a imaxe dun Maciñeira pensando sociedades cun maior grao de 
integración e complexidade. 

Malia os diferentes vaivéns entre continuidade e ruptura coas tendencias 
historiográficas anteriores e coetáneas, un denominador permanece inaltera-
do: o celtismo, auténtico fío conductor da historiografía galega dende Verea 
ou Padín ata Risco e Cuevillas (Barreiro Fernández 1993). En Maciñeira este 
influxo é moito menos patente, en boa medida pola súa principal adicación a 
temas corno o fenómeno tumular, as navegacións fenicias ou as factorías de 
salgadeira romanas. Sen embargo, elo non exclúe que atopemos alusións a 
que os celtas conservan indeleble a súa nacionalidade nas montañas (1893: 
136), a que `1..la civilización del hallstadt adquirió por estas tierras gran expan-
sión" (1909b: 5) ou ás "invasiones de las gentes célticas del centro de Europa" 
(1911a: 12). 

No que a etnicidade se retire, pon un maior énfase na definición dun subs-
trato fenicio na prehistoria galega. Non se trata en absoluto de algo novidoso; 
autores como Verea, Vicetto, Barros Sivelo, García de la Riega ou López Fe-
rreiro escribiran antes acerca dos fenicios en Galicia, mais os argumentos pro-
batorios, salvo excepcións, limitábanse polo común á Torre de Hércules, a al-
gúns topónimos e pouco máis (Acuña Castroviejo s/d; 1981: 66s). Maciñeira, 
unha vez máis, conecta con esta tradición, pois sostén a orixe fenicia do porto 
de Bares no primeiro traballo que publica sobre temática arqueolóxica 
(1891a), contando polo tanto con moi poucas evidencias para a defensa de tal 
hipótese. Nestes primeiros artigos afirma que os fenicios ilustran ós galaicos 
no manexo dos metais e que explotaron ós celtas, pero a cambio éstes adquiri- 
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ron riqueza e cultura (1891b). Consagra logo un breve artigo á cuestión, su-
bliñando que a chegada dos fenicios a Galicia é un dos acontecementos máis 
importantes da nosa historia e tivo como motivación principal a explotación 
do estaño; defende a orixe púnica dos restos de Bares22, considerando este lu-
gar un punto privilexiado na viaxe ata as Sorligas na procura do mineral 
(1896c). Pero o máis importante é que, nesta ocasión, a cousa non queda 
nunha mera digresión ou repetición acrítica dun topos historiográfico. Dende 
bases científicas, Maciñeira esforzarase reiteradamente en dotar dun contido 
arqueolóxico á idea dos fenicios no Noroeste peninsular, focalizando as súas 
análises na problemática que plantexan os restos de Bares; asume non obstante 
a orixe fenicio-púnica da Torre de Hércules e de moitas das factorías de salga-
deira, pero tamén dunha parte dos restos de Bares e dalgúns topónimos da co-
marca. 

A nivel cronolóxico, afirma en 1910 que os fenicios navegaron por estas 
costas entre 1700-1200, sendo relevados logo polos cartaxineses, entre 600 e 
200 ane. Os seus esforzos presentan certo interese, e dende logo supera en ri-
gor e vontade de actualización a moitos dos autores anteriores. Mais a celeri-
dade coa que afirma a orixe fenicia do porto de Bares obriga inevitablemente a 
establecer a súa conexión con tendencias interpretativas do século XIX, que 
dun xeito ou doutro poden estar condicionando a traxectoria investigadora de 
Maciñeira ó longo de toda a súa vida. Estamos, sen dúbida, ante a pedra de 
toque da obra deste autor, polo cal voltarei sobre este particular en apartados 
posteriores do presente artigo. 

2.2. Maciñeira arqueólogo: prospección, escavación e estudo de materiais 

En Maciñeira o traballo arqueolóxico pasa a ser a principal ferramenta para 
a reconstrucción do pasado prehistórico e romano de Galicia, sendo un autor 
pioneiro, xunto a Villaamil y Castro, no establecemento dunhas primeiras 
metodoloxías no que se refire a escavación e prospección. Son ben coñecidas 
unhas hilas de Bouza Brey que salientan esta vertente do autor: 'Pero la prime- 

22  Non remato de ver claro que, ó menos nestes primeiros escritos de Maciñeira, a distinción entre fenicio e 

púnico posúa as connotación cronolóxicas que Ile hoxe atribuimos. Semella máis ben darse un emprego bastante 
indiscriminado dunha serie de termos —como poden ser oriental, fenicio, púnico, tartésico ou incluso micénico-

para a caracterización dunha serie de estímulos orientais naquel entón pouco definidos cronolóxica e cultural-
mente. 
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ra excavación sistemática de un yacimiento con fines puramente científicos, se debe 
a un joven de fuerte complexión y batallador espíritu que, con poco más de veinte 
años de edad, hacia el año 1893, emprende la investigación, con arreglo a moder-
nos métodos, de las estaciones prehistóricas de la comarca costera en donde el Cabo 
Ortegal, con su aguja de cuarzo, señala el comienzo del mar Cantábrico. Este mo-
zo inquisitivo que a los veinte años publicaba audaz la historia del antiguo conda-
do de Santa Marta de Ortigueira (1892), era D. Federico Maciñeira y Pardo de 
Lama" (Bouza Brey 1947: 9). Esta preocupación podemos ratificala nun dos 
seus artigos iniciais, onde recoñece que «cada objeto que se desentierra y cada 
monumento que se descubre es un dato, más para reconstruir nuestra historia; á 
veces uno de estos encuentros destruye la argumentación sofística sobre una epoca" 
(1891b). 

Xa nos seus primeiros artigos, publicados cando contaba vinte anos, come-
za Maciñeira a informar dos resultados das súas excursións pola comarca do 
cabo Ortegal. Porén, cómpre lembrar que unha mera excursión campestre na 
búsqueda dun xacemento ou a visita a unhas ruinas non son, en senso estric-
to, unha prospección. Sen embargo, hai indicios para soster que Maciñeira 
non realiza excursións a xeito de observador curioso, senón un traballo de ras-
nexo minucioso similar ó que hoxe propiamente consideramos unha prospec-
ción arqueolóxica. Así, aparecen citados e descritos nos seus primeiros traba-
llos diferentes xacementos como castros, túmulos ou minas antigas. Mais en 
1911 afirma que ten localizados uns trescentos túmulos ou mámoas, uns se-
senta castros protohistóricos do Bronce e do Ferro, trinta puestos militares ou 
castris stative (o que hoxe chamamos castros costeiros) e tres enclaves portua-
rios ou pequeños emporios marítimos en Cedeira, Espasante e Bares (1911a: 
12). Evidentemente, unha cantidade tal de xacementos, á marxe de erros moi 
puntuais de identificación, non se obtén sen uns traballos de rastrexo progra-
mados que conleven un rexistro escrito dos diferentes descubrimentos. Se a 
elo lle engadimos que o autor comeza a percorrer a comarca sobre os seus vin-
te anos e que ofrece esta relación de xacementos no artigo "Arros", é posible 
concluir que en dúas décadas —ou incluso bastante antes se temos en conta 
unha carta abaixo citada— a prospección está practicamente completa; trátase 
dun ritmo de traballo bastante intenso, se temos en conta a extensión abran-
guida (actuais concellos de Marión, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Cerdido e As 
Pontes, con prolongacións puntuais a Moeche, Somozas, Pontedeume e San 
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Sadurniño), o carácter unipersoal das tarefas de prospección, a condición la-
boral do autor (un afeizoado á arqueoloxía que prospecta nos ratos libres) e as 
posibilidades de mobilidade existentes naqueles anos.23  

Os resultados da súa laboura concrétanse en diferentes publicacións, das 
que deben salientarse, pola súa exhaustividade, o inventario descriptivo dos tú-
mulos da comarca (1942-43), cuia publicación non se completou polo falece-
mento do autor, e a descrición dos túmulos do camiño prehistórico de comu-
nicación entre Bares e As Pontes, que ofrece no seu libro póstumo (1947: 
23-148). A nivel gráfico, unha contribución destacable é o seu Plano arqueoló-
gico de la comarca de Ortigueira en las épocas prehistórica y romana, que acom-
paña a un dos seus artigos (1935). No seu estudo do torques de Montoxo 
(1923b), Maciñeira comeza a aludir a este plano e a citar os xacementos pola 
súa numeración no mesmo; posteriormente indícanos que o plano está reali-
zado sobre o mapa de Fontán polo seu filio Enrique, a partires das anotacións 
do propio E Maciñeira (1935: 170); de terse elaborado con emprego de GPS 
e tecnoloxía cartográfica actual, este documento tería un incalculable valor, 
dado que recolle non só túmulos, círculos líticos e castros, senón tamén ami-
Iladoiros, necrópoles romanas e altomedievais e incluso vestixios de antigas ex-
plotacións mineiras, ademais doutras tipoloxías de xacemento, situando ta-
mén o lugar do achádego dalgúns materiais hoxe descontextuados. De tódolos 
xeitos, aínda que o mapa non permite unha localización fiable e regular dos 
puntos sinalados, si ofrece unha perspectiva moi clara da distribución zonal 
dos túmulos e asentamentos castrexos, se ben hoxe sería necesario completalo 
cos xacementos descubertos en datas posteriores. 

No que a escavación se refire, tampouco Maciñeira ofrece unha descrición 
detida da metodoloxía empregada, aínda que algo podemos deducir da lectura 
dalgúns dos seus escritos. Cómpre advertir, sen embargo, que, contra unha 
opinión moi extendida, este investigador escavou moito menos do que se su-
pón; non resulta difícil ler traballos onde se atribúe a determinados materiais 
da súa colección unha procedencia de escavación, cando o autor ortegano dei- 

23  Por unha afirmación do propio Maciñeira (1941a: 358) é posible concretar que as exploracións na zona 
de As Pontes comezan no ano 1894. 0 forte ritmo de traballo podemos constatalo igualmente a través dunha 
carta que Maciñeira remite a J. Bonsor con data de 1901 (Maier 19996: 44; vid. no apéndice final a este artigo), 

na cal comunícalle que ten localizados uns trescentos túmulos, máis de vinte castros, dous círculos líticos, obras 

hidráulicas prerromanas, etc. 
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xa moi claro nos seus escritos que foron localizados en prospección ou por 
medio das labouras agrícolas dos campesiños. Tras unha lectura detida da súa 
obra arqueolóxica, podo establecer que Macirieira practicou escavacións e son-
daxes en túmulos (sobre todo os de As Pontes e os próximos a Bares, ademais 
dalgúns da Capelada), nun dos círculos líticos de As Pontes (1929c: 14), nun 
par de castros (Ladrido e Folgosa), nas piletas de salgadeira de Espasante, na 
necrópole de Cadabarcos (moi próxima ó porto de Bares) e en diversos lugares 
do citado porto de Bares; a todo o cal debe engadirse o recoñecemento e fina-
peza con método arqueolóxico de estructuras que a acción antrópica pon ó 
descuberto, procedemento que leva a cabo nalgúns túmulos e, sinaladamente, 
nos restos da factoría de salgadeira de Bares (1928; 1947: 221ss). Hai, ade-
mais, dous períodos de maior actividade escavadora: na década de 1890-1900 
e a partires de 1930, cando recibe unha subvención do estado para a realiza-
ción de investigacións relacionadas co papel de Bares como porto de enlace na 
navegación ata as filas Británicas. 

Unha das primeiras escavacións que Maciñeira publica é a da factoría de 
salgadeira de Espasante, no actual concello de Ortigueira (1896a; 1907: 84; 
1910), describindo o achádego de piletas e proporcionando as medidas de tres 
delas. Sorprende o dominio da terminoloxía que amosa o entón xoven ar-
queólogo —daquela 25 anos—, porto que termos como tégula, ímbrice, opus 

signinum ou opus incertum aparecen manexados con total propiedade. Descri-
be de forma somera as principais ergoloxías cerámicas e outorga, asimesmo, 
especial significación ós restos de combustión aparecidos na escavación; esta 
atención ás cinzas e demais restos de Jume será unha constante ó longo de to-
da a traxectoria de Maciñeira. 

Pola contra, os traballos desenvolvidos no porto de Bares teñen lugar máis 
ben en momentos avanzados da súa vida. A raíz da concesión da subvención 
citada, a partires de 1930 empréndense ambiciosos traballos neste lugar, que 
comprenden "más de cien sondeos en el centro de la dársena formada por el cicló-
peo rompeolas, hasta tres metros de profundidad por debajo de la pleamar equino-
cial, ampliados luego con espaciosos pozos de reconocimiento"; en diversos puntos 

da súa periferia abre "varias otras calas y zanjas de puro tanteo", ademais de es-

cavar "los once túmulos dolménicos más inmediatos a la rada baresa; así como en 
la estribación nor-oriental de aquélla, sobre el mismo puerto, los vestigios de una 
amplia necrópolis de incineración, en mi concepto, celto-romana" (1947: 20). 
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O propio Maciñeira recoñece o escaso rendemento das exploracións reali-
zadas no porto e nas inmediacións da escolleira ciclópea, alegando que "la 
gran acumulación de arenas marítimas que ahora la obstruyen no han permitido 
profundizar lo suficiente allí donde la viva tradición supone la existencia de muy 
antiguas e importantes obras de fábrica de gran interés" (1947: 20). Na dársena 
efectúa sondaxes a barrena, coa intención de verificar a posible existencia de 
estructuras soterradas, tendo en tonta as noticias que recolle dos anciáns do 
lugar relativas á presencia de enlousados (1947: 191, 196).24  Estas sondaxes a 
barrena compleméntanse con algúns pozos rectangulares ou cadrados, con la-
dos de 5 ou 2'50 metros (1947: 204ss) e canles de desaugue en dirección á 
baixamar. Na descrición dos resultados destas exploracións o autor ortegano 
fai alusión a estratos, describindo a súa composición e materiais; a nivel ar-
queolóxico, só puntualmente saen restos óseos de cetáceos (debidos ó emprego 
deste enclave portuario en tempos medievais e modernos), algúns fragmentos 
de cerámica de construcción e conglomerados de signinum, que non poden 

asociarse a ningunha construcción concreta e que, como expón o propio Ma-
ciñeira, tampouco cabe consideralos nivel arqueológico (1947: 206). 

Un procedemento moi empregado por Maciñeira na escavación de xace-
mentos de moi diversas características é a apertura de zanxas. Emprégao na es-
cavación da necrópole de Cadabarcos (1947: 163) e no porto de Bares, onde 
abre unha zanxa de 48 metros de lonxitude (1947: 208). Pero tamén nalgúns 
túmulos e no castro de Ladrido, emprendendo aquí "la roturación de dos zan-
jas paralelas y distantes entre sí unos 15 metros que cortaban el castro de O a E" 

24  "El único medio económico de efectuar en primer término esas exploraciones de la atascada dársena, era por el 
procedimiento de numerosos sondeos que, atravesando las capas superiores de arena, nosfiaran indicando los cuerpos ex-

traños que por debajo de ellas pudiesen existir y la profundidad a que se encontraban, reconociéndolos luego, de revelar 
algún interés, por medio de pozos (...). A tal efecto, con una barrena-sonda de mano (única de que por aquí se pudo dis-
poner) que bondadosamente me facilitó el Servicio de Obras de Puerto de FerroL  procedimos a esa pesada operación por 

el centro de la dársena (..) No hubo manera de operar con este aparato, aun movido por cuatro hombres, a mayor pro-

fundidad de 375 metros" (1947: 203). A razón da pobreza de resultados no lugar de Bares é que este enclave de-
ben ser moito máis modesto do que Maciñeira quería supor, e presumiblemente as construccións de época roma-

na non deberon ir máis alá dunha villa, a factoría de salgadeira e sen dúbida algunha outra construcción máis, 
seudo necesario fixar, por outra parte, a eventual coetaneidade temporal das diferentes estructuras. Como o pro-

pio Maciñeira recofiece: Thhasta la fecha, exceptuando en parte el reseñado establecimiento para la salazón de pescado, 
destruido con las obras de carretera, no he tenido la fortuna de tropezar con un solo estrato arqueológico o banco de nive-
les superpuestos, pues todo aparece desperdigado y entremezclado" (1947: 243). Porén, o emprego de Bares como por-

to para navegación de cabotaxe en época visigoda proponse por exemplo en Mariezkurrena (1999: 145). Plantexo 

unhas páxinas máis aclame unha breve revisión das propostas interpretativas de Maciñeira. 
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(1900: 493). Sen embargo, para os túmulos o procedemento máis empregado 
—ou cando menos o máis ilustrado— consiste na abertura dunha zanxa dende 
un extremo do túmulo ata a cavidade central coa finalidade de facilitar a ex-
tracción da terra; trátase dunha estratexia postulada por Worsaae25, un autor a 
quen Maciñeira cita nalgunha ocasión (por exemplo en 1929c: 31). 

Na súa clásica obra sobre estratigrafía arqueolóxica, Harris (1991: 43ss) 
distingue tres fases no que atinxe ó rexistro nas escavacións. Nun primeiro in-
tre o interese céntrase na obtención de artefactos e, en xeral, elementos mate-
riais; posteriormente, os escavadores comezan a fixarse nos restos estructurais, 
poñendo énfase no seu rexistro; finalmente, a atención amplíase ós aspectos de 
estratificación. Dende logo ó investigador ortegano interésanlle máis cousas 
que a obtención de artefactos; sobre todo na escavación dos túmulos, hai unha 
moi salientable preocupación por dar conta das diferentes estructuras —sexan 
de carácter megalítico ou non— con plena consciencia de que a diversidade das 
mermas posúe implicacións de carácter cronolóxico e cultural. Maciñeira refi-
re asimesmo a existencia de capas ou estratos nalgúns dos seus artigos iniciais 
(1900), e ó longo da súa vida continúa afinando os procedementos de rexistro 
e descrición, ata amosar no libro sobre Bares unha destacable precisión ó refe-
rir detalladamente aspectos como a coloración e a composición das terras que 
compoñen os diferentes túmulos.26  Mais o certo é que, pese a estas alusións, 
en rigor non existe en Maciñeira un pensamento estratigráfico, algo certamen-
te comprensible se ternos en conta que as primeiras aportacións a este respecto 
comezan a aparecer en Europa a partires de 1915 e adquiren un forte desenro-
lo dende 1934, ano no que comezan as escavacións de Mortimer Wheeler en 
Maiden Castle (Harris 1991: 27ss). Nos traballos de Maciñeira non semella 
percibirse con claridade a idea de que a estratificación ten unhas implicacións 

25  Que Harris denomina Worsaae 2 e ilustra cunha planta similar ás que aparecen no libro de Maciñeira so-
bre Bares (Harris 1991: 36), coa diferencia de que na ilustración de Harris a cavidade central é cadrada, mentres 
que nos deseños do autor ortegano aparece cunha forma tendente a circular (1947: 82, 97, 101, 112, 117, 120). 
Sobre os métodos de escavación e áreas intervidas en monumentos tumulares, aínda que para unha etapa poste-
rior da investigación arqueolóxica galega, paga a pena consultar o artigo de Vilaseco (2001). 

26  Compre destacar ademais que o desenrolo dunha metodoloxía de escavación e rexistro conforme ós cri-
terios sinalados —preocupación polar estructuras do túmulo e polos materiais, descrición das terras, etc.— dase 
xa nos primeiros traballos arqueolóxicos do autor. Pódese constatar este aspecto naqueles artigos nos que Maci-
ñeira reproduce as súas notas facendo constar o ano no que foron redactadas. A respecto do fenómeno tumu-
lar, pode verse o traballo sobre os campaniformes de As Pontes, onde reproduce notas de escavación do ano 
1895 (1941a: 362s). 
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cronolóxicas (coa notable excepción dun dos seus últimos artigos, cf. 1940: 
317, 320) nin se incide na explicación dos diferentes procesos de formación 
das unidades estratigráficas. Un dato moi revelador, a este respecto, é o feito 
de que os debuxos de plantas e seccións se limiten ás estructuras dos túmulos, 
ás da factoría de salgadeira de Bares e a unha vivenda do castro de Vilela. Non 
hai, pola contra, ningunha planta nin sección obtidas na escavación dos cas-
tros de Folgosa e Ladrido ou na factoría de Espasante. Algo similar sucede na 
obra de J. Bonsor, onde tamén se refiren aspectos como a textura e coloración 
das terras pero tampouco a descrición dos materiais leva aparellada a mención 
do estrato onde apareceron (Escacena 2000: 94s).27  

Polo demais, a plasmación gráfica do rexistro —é dicir, a fotografía e o de-
buxo de xacementos e materiais— é un aspecto do traballo arqueolóxico que 
atopamos moi desenvolvido en Maciñeira. O xeito de mellor valorar este 
asunto probablemente sexa facer un breve exercicio comparativo. O lector po-
de tomar unha obra pouco anterior ás que aquí comentarei do autor ortegano, 
como por exemplo a terceira edición dos Estudios sobre la época céltica en Gali-
cia de Saralegui (1894); nela pasamos unha páxina tras outra sen atopar unha 
soa ilustración, ata o punto de que en 288 páxinas só se ofrecen 12 figuras, en 
non poucos casos con motivación máis ben artística e de moi escaso rende-
mento para o/a arqueólogo/a actual. Os debuxos, dende o punto de vista ar-
queolóxico, son mellores no libro posterior de Cuevillas e Bouza Brey sobre 
Os Oestriminios, os Saefes e a Ofiolatría en Galiza (1929), onde tamén se incor-
poran algunhas fotografías; pero tamén é difícil servirse de moitas deltas ilus-
tracións cando non temos posibilidade de contrastar co obxecto ou xacemento 
representado (entre outras cousas, nunca se ofrece a escala). 

27  Esta carencia é aínda máis comprensible se ternos en tonta que Maciñeira escava sobre todo estructuras 
turnulares, en cuia investigación frecuentemente, e case podería dicirse que ata día de hoxe, ase han primado las 
cuestiones arquitectónico-estructurales, relegando a un discreto segundo plano otros importantes aspectos de carácter 
esencialmente estratigráfico"(Martínez Cortizas e Llana 1997: 73). Unha moi interesante evolución no tocante ó 
rexistro de materiais e explicación dos procesos de formación de estratos pode apreciarse na memoria das escava-
cións de Cameixa por Cuevillas e Lourenzo, redactada en 1957-58 (López Cuevillas e Lorenzo Fernández 1986: 
5, lOs e passim). Porén, a implantación definitiva en ámbito peninsular de metodoloxías nas que priman os crite-
rios estratigráficos ten lugar anos máis tarde, fundamentalmente a raíz da apertura en Madrid dunha sede do 
Deutsches Archdologisches Institut, cuia revista Madrider Mitteilungen, que empeza a publicarse en 1960, exercerá 
unha fonda influencia neste particular (Dupré 1997: XII-XV; Escacena 2000: 96-101; Luzón 1995: 10). Dupré 
destaca igualmente como experiencia moi positiva a participación de Nino Lamboglia nos cursos de Ampurias 
(1947). 
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Fig. 2: Planta do castro de Vila dos Cotos (As Pontes) (Maciñeira 1897: 105). 0 autor ortegano emprega 
dende finais do século XIX métodos moi elaborados para a representación gráfica do rexistro arqueolóxico. 
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Pola contra, no arqueólogo ortegano sorprende, dende moi cedo, a pulcri-
tude non só na descrición senón tamén na representación das diferentes ver-
tentes do rexistro, existindo unha plena consciencia de que a representación 
gráfica é un aspecto moi destacado do traballo arqueolóxico.28  Non deixa de 
resultar gratificante, por exemplo, que nun traballo do 1897 se nos ofreza un-
ha descrición moi elaborada do castro de Vila dos Cotos (As Pontes), dando 
tonta da súa localización sobre o terreo, medidas e composición das defensas 
(mención de antecastro, foxo, parapeto...); pero ademais o artigo incide un 
debuxo (1897: 105) no cal o xacemento aparece representado en planta acom-
pañado de dous cortes correspondentes a sendos eixos, dun xeito moi similar 
ás publicacións que hoxe seguen a saír (fig. 2). Tamén resulta salientable a este 
respecto o artigo consagrado ó bronce do río Dola (1902b), onde figuran tres 
magníficas fotografías da peza (anverso, reverso e perfil) que favorecen nota-
blemente a súa análise. Por outra parte, en 1927 os obxectos aparecen debuxa-
dos con indicación expresa da súa escala, publicando un machado de pedra a 
2/3 do natural e un silbato, tamén de pedra, a tamaño natural, en planta e al-
zado coas súas respectivas seccións (1927: 146s); noutro artigo posterior, pó-
dense contemplar os debuxos de dous fragmentos de crisois do castro de Vile-
la perfectamente acoutados (1941b: 10). 0 mesmo podemos aplicar a outros 
aspectos do rexistro; nun traballo estrictamente coetáneo do citado de Cuevi-
llas e Bouza Brey —e incluso publicado na mesma revista—, os túmulos e círcu-
los líticos ponteses de A Mourela debúxanse en planta, con seccións e indica-
ción expresa da escala e puntos cardinais (1929c: 13, 24) (fig. 3). En síntese, 
aínda cando se puidesen anotar máis detalles sobre o tema, o que quero salien-
tar é o meritorio avance operado por Maciñeira á hora de representar grafica- 

28  Como proba o feito de que as súas publicacións aparezan polo xeral con profusión de fotografías e debu-
xos, que ás veces teñen o obxectivo de alixeirar as descricións. A propósito do bronce do río Dola: I  fotograflas 

que acompaño dan exacta idea de todos los detalles de la figura, y por eso juzgo innecesario detenerme en describirla 
minuciosamente" (1902b: 5); e no referido ó puñal de anteas de Montoxo: "Como quiera que el grabado del com-

pleta idea del objeto, considero innecesario describirlo minuciosamente en esta nota..." (1909: 3). Un importante foco 
de debuxo e fotografía arqueolóxicos atópase tamén na Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra (fundada en 
1894), da man de persoalidades como Enrique Campo Sobrino e Ramón Sobrino Buhígas, cuia laboura culmi-
nará na publicación, por parte deste último, do Corpus Petroglyphorum Gallaeciae (1935), obra na que aparece ci-
tado o artigo de Maciñeira sobre inculturas rupestres (Sobrino 1935: 46). Foi precisamente Maciñeira quen, 
xunto a Eladio Rodríguez González e Félix Estrada Catoira, propuxo a Sobrino Buhígas para membro corres-
pondente da Real Academia Gallega o 13 de novembro de 1925. Sobre este feito concreto e, en xeral, a obra de 
Sobrino Buhígas e o seu entorno véxase o estudio de Núñez Sobrino (2000); aínda que a exposición é máis bre-
ve, tamén hai datos de interese en Peña e Rey (1997: 308ss). 

ga 
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mente o rexistro arqueolóxico, eido no que con frecuencia supera a moitos in-
vestigadores inmediatamente anteriores ou coetáneos. 

Co dito ata agora cabe agardar igualmente que os traballos do autor que 
nos ocupa supoñan tamén un notable avance no referido ó estudo e caracteri-
zación de elementos materiais. En efecto, é algo que tamén pode ollarse dende 
traballos iniciais. Contra o que sucedía en autores anteriores, agora modestos 
achádegos ou noticias puntuais sobre aspectos concretos do rexistro merecerán 
por sí sós artigos independentes, nos cais as pezas aparecen descritas detallada-
mente, trátese de ergoloxías líticas, cerámicas ou metálicas. Para ter conta des-
te particular, coido que non está de máis aludir ó tratamento que recibe o ma-
terial cerámico do castro de Ladrido (Ortigueira), nunha data tan temperá 
como o ano 1900; coas limitación comprensibles para tal momento, os dife-
rentes fragmentos aparecen descritos con referencia a aspectos como a súa for-
ma, tamaño, características das pastas, desengordurantes, etc. Vexamos unha 
das varias caracterizacións que o autor proporciona: "Cuello medio arrollado 
para fuera de una vasija muy panzuda, y fondo plano de la misma, construida a 
torno sin ornamentación ni abrillantamiento, afectando la forma aun hoy usual 
en la cerámica del país. El anillo de la boca tiene On215 de diámetro y el disco del 
fondo 0m36 Está hecha de tierra muy ordinaria con profusión de arenas gordas y 
finas de cuarzo, siendo el espesor de sus paredes de Om '008, muy roja la parte exte-
rior y negro todo el resto" (1900: 498). 

A xeito de somera recapitulación, penso que queda plenamente confirma-
do que Maciñeira é un auténtico pioneiro en moitas facetas do estudo arqueo-
lóxico, tanto no que se refire a prospección e escavación, como no concernen-
te á plasmación gráfica do rexistro e descrición de materiais. Semella que as 
súas lecturas e contactos con senlleiras autoridades na materia posibilítanlle 
unha verdadeira renovación das metodoloxías, que nalgúns casos superan ás 
empregadas polos homes do Seminario de Estudos Galegos. A confluencia en-
tre os condicionamentos ideolóxicos de Maciñeira e a aplicación das súas re-
novadas metodoloxías á análise de problemas concretos é o que se analiza nas 
liñas que seguen. 

2.3. A súa obra: producción científica e tiñas de investigación. 

Aínda que a producción escrita de Maciñeira abrangue un amplo número 
de temas, dende políticos e culturais ata económicos e agrarios, aquí limitarei- 
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me a comentar as súas contribucións en temática prehistórica e arqueolóxica. 
Dun total aproximado de 256 escritos, entre colaboracións en prensa e amplos 
traballos de investigación, uns 44 versan sobre temas de prehistoria, etnografía 

e arqueoloxía; deles, 13 son colaboracións breves en xornais ou publicacións 
de difusión e 31 podemos clasifícalos como verdadeiros traballos de investiga-
ción aparecidos en revistas científicas e actas de congresos. A todo o cal temor 
que sumar tres importantes libros: Crónicas de Ortigueira, San Andrés de Teixi-
do. Historia, leyendas y tradiciones e, sen dúbida o máis calecido, Bares. Puerto 
hispánico de la primitiva navegación occidental.29  

Xa subliñei en páxinas anteriores a importante tradición de prensa comar-
cal existente na zona do Ortegal dende o século XIX. Nestes primeiros xornais 
publica o autor, todavía moi novo, seus primeiros escritos sobre arqueoloxía, 
froito de excursións e lecturas iniciais. Sen embargo, por estas datas as súas in-
quedanzas semellan orientarse máis a etapas posteriores da historia da súa co-
marca; producto das mesmas é o libro Crónicas de Ortigueira (1892b), no cal 
Maciñeira ofrece unha mostra de madurez intelectual, amosa a súa bagaxe de 
coñecementos en temas históricos e salva do esquecemento algúns valiosos do-
cumentos do Arquivo Municipal de Ortigueira. A obra preséntase dividida en 
seis partes ou grandes capítulos cuio título reflicte nidiamente a súa temática: 
La Isla de San Vicente, Estado social de Ortigueira en el siglo XVI, Guerra de la 
Independencia, Familias ilustres de Ortigueira, El Convento de Santo Domingo e 
Privilegios. Aínda cando a arqueoloxía non protagonice ningún capítulo, ó 
longo do libro aparecen recollidos algúns datos de interese sobre este particu-
lar, como pode ser a somera descrición das ruinas do mosteiro da illa de San 
Vicente, na ría de Ortigueira. 

Mais trala publicación deste libro, os intereses de Maciñeira oriéntanse de-
finitivamente, xa durante toda a súa vida, á investigación da prehistoria recen-
te e da época romana. Comezan a aparecer artigos con certa regularidade, pri-
meiro breves e moi xenéricos pero paulatinamente centrados na análise de 
problemas concretos. Tamén se amplía o radio de difusión, e da prensa comar-
cal axiña se produce o salto a La Voz de Galicia primeiro (1891c), e máis tarde 

29  Nalgúns dos seus artigos (1895, 1896c) afirma que publicará un libro titulado Prehistoria del Noroeste de 

Galicia. Ignoro se comezou a redactalo, pero o certo é que nunca apareceu como tal; probablemente os seus po-
sibles comidos deunos a coriecer espallados nos múltiples traballos posteriores. 
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a La Ilustración Artística de Barcelona (1895) ou ó Boletín de la Real Academia 
de la Historia (1902a). Mais Galicia é unha terra que, por desgracia, sabe moi-
to de emigración e Maciñeira tampouco descoida foros iberoamericanos, co-
mo o Almanaque Gallego de Castro López publicado en Bos Aires (1910, 
1923a). Aínda que a súa obra, como pode comprobarse, aparece espallada en 
moi distintos ámbitos, é o Boletín de la Real Academia Gallega a publicación 
na que o investigador ortegano insire unha e outra vez o mellor da súa pro-
ducción, chegando a asinar nela un total de 12 artigos de diferente extensión. 
Moitos destes traballos publicados por Maciñeira han circular tamén como se-
parata ou librillo, ás veces cunha paxinación diferente á do orixinal. 

No relativo ás datas de maior productividade, cabe salientar que os diferen-
tes traballos van aparecendo de forma bastante homoxénea ó longo dos anos, 
aínda que aqueles de maior potencial —os hoxe sempre citados— saen entre 
1929 e 1942. Cómpre mentar un valeiro que se extende durante case unha 
década, entre 1911 e 1921, durante a cal este autor non publica nin un só tra-
ballo sobre arqueoloxía. Esta etapa de silencio péchase coa aparición do seu se-
gundo libro, unha monografía de algo máis de 130 páxinas consagrada ó san-
tuario de San Andrés de Teixido (1921), que amplía achegas anteriores 
(1891c, 1892a, 1906). 

De tódolos xeitos, ningunha das obras saídas da pluma do historiador orte-
gano acada a entidade do seu libro póstumo sobre o porto de 'Bares. Redacta-
do por Maciñeira nos últimos anos da súa vida, a publicación do mesmo foi 
unha das lúas disposicións testamentarias. Non sei moi ben cais foron os rit-
mos da súa redacción, aínda que a mediados dos trinta afirma que o está escri-
bindo (1935: 171) e a inicios dos corenta refírese a el como inédito (1941a: 
357).3° Tamén por expreso encargo testamentario, Fermín Bouza Brey asume 
as funcións de editor, redactando o prólogo, incluíndo ó final do libro unha 
relación das publicacións do autor, facendo algunhas leves modificacións ó 
texto e, sobre todo, reordeando e incluso reelaborando un abondoso arquivo 
gráfico para dotar ó volume de ilustracións, laboura esta última na que recibe 
a colaboración do filio do autor, Enrique Maciñeira, e que define como "la ta-
rea más ingrata" (Bouza Brey 1947: 17). Outra modificación, non certamente 

3° Está probado que ó menos en 1939 o libro continuaba en fase de redacción ou corrección, dado que 
nunha nota a pé de páxina insire unha referencia á victoria franquista na Guerra Civil (1947: 4 6) . 
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irrelevante, ten lugar no título da obra, que o propio Federico Maciñeira esta-

blecera en Bares. El puerto hispánico de enlace de la primitiva navegación occi-
dental a las costas bretono-inglesas e que —tal como podemos constatar— final-

mente aparece con lixeiras variacións. 
Se nos trasladamos ó eido temático, merece destacarse que moitas das súas 

aportacións, se ben non todas, son resultado directo das labouras de prospec-
ción, escavación e rastrexo de materiais ás que antes me referín. Como xa des-
taquei, a diferencia de autores anteriores, nos que os diferentes achádegos sub-
ordinábanse ó discurso de obras englobadoras sobre a historia de Galicia, en 
Maciñeira os descubrimentos dun machado neolítico, dunhas moedas ou 
dunhas tégulas —e xa non digamos dun torques ou unha estatuiña de bronce-

, merecerán por si mesmos artigos independentes (1902b, 1909, 1023b, 1927, 
1928, 1929b, 1930, 1940). Hai tamén outras publicacións de carácter xenéri-
co ou con vocación de síntese e sobresae, en fin, o fato de estudos consagrados 
ós problemas de xeografía antiga e interpretación de fontes textuais (1908b, 
1911a, 1924, 1933a). Pese a esta amplitude e diversidade, penso que é posible 
rastrexar sen dificultade uns fíos conductores e unhas liñas de estudo recurren-
tes no conxunto das publicacións do investigador ortegano. 

En coherencia co subliñado, a continuación presento unha breve síntese 
dos principais ámbitos temáticos abordados na obra deste autor, divididos en 
tres bloques ou subapartados, ós cais engado un cuarto onde reproduzo algún 
comentario interesante referido á historia de As Pontes. Fago constar de ante-
mán que a que segue é unha división persoal establecida sobre a producción 
dun autor moi dado á formulación de hipóteses englobadoras, interrelacio-
nando estreitamente os diferentes aspectos do rexistro. A miúdo xalóns moi 
distantes na secuencia arqueolóxica aparecen entrelazados nunha explicación 
histórica de carácter unilineal e, case me atrevería a dicir, teleolóxica. Así por 
exemplo, manifestacións de moi distinto signo como o camuflo tumular As 
Pontes-Bares, as moedas púnicas aparecidas preto deste último lugar ou as fac-
torías de salgadeira da zona empréganse como argumento para a defensa 
dunha única hipótese —a importancia de Bares como porto de enlace na pro-
cura do estaño— que de ser certa obrigaríanos a admitir o funcionamento deste 
enclave portuario durante máis de dous mil anos. Algo semellante sucede en 
relación ós cultos no santuario de San Andrés de Teixido, onde Maciñeira vol-
ve a conectar o rexistro nunha secuencia unilineal rastrexando estratos de reli- 
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xiosidade dende o Neolítico ó cristianismo, pasando polos cultos orientais e as 
relixións castrexa (celta) e romana. 

Conste tamén que coa división presentada non se esgota o repertorio de 
problemas abordados por Maciñeira. Tal como quedou subliñado con anterio- 
ridade, o investigador ortegano interesouse tamén polos castros, escavando e 
recollendo materiais nalgúns deles e plasmando dito interese na publicación 
dun artigo de síntese (1934), nalgunhas aportacións de xuventude (1891a, 
1897, 1900) e no sucinto estudo dos materiais dalgún asentamento, concreta- 
mente dos denominados polo autor San Sadurniño e Vilela (1905, 1941b); 
neste marco salientaremos igualmente a publicación dun torques (1923b) e 
dun puñal (1909) datables neste mesmo período, así como ensaios sobre eco-
nomía antiga (1923a). Sen embargo, a diferencia desta problemática con res-
pecto a outras das que a continuación me ocupo estriba, na miña opinión, en 
que a investigación do castrexo ten un carácter menos persoal e máis depen-
dente de aportacións externas. Quero subliñar con isto que, á marxe dalgúns 
plantexamentos concretos —o carácter romano da maioría dos castros costeiros 
ou a economía basicamente gandeira dos castrexos—, non hai en Maciñeira, no 
que atinxe á Idade do Ferro, unha teorización sobre problemas de reconstruc-
ción histórica ou uns argumentos persoais mantidos ó longo dos anos que o 
distancien do sostido por outros autores, senón fundamentalmente —e, por su-
posto, non o remarco como crítica negativa— un estudo descriptivo dos restos 
deste período. En maior medida poderiamos aplicar o dito a outros asuntos 
abordados de xeito breve e moi puntual, como poden ser o das pedras abala- 
doiras (1896b), a minería antiga (1901b) ou as insculturas prehistóricas 
(1902a, 1908a, 1940). 

a) Megalitismo e prácticas funerarias prehistóricas 6 Norte da provincia da 
Coruña 

Aínda que o manexo da terminoloxía arqueolóxica posúe a cotío un sesgo 
conservador e avanza máis paseniñamente que o coñecemento da realidade 
que —moitas veces con notable ambigüidade— dita terminoloxía refire, cómpre 
comezar sinalando que o apéndice que acompaña a megalitismo —prácticas fu- 
nerarias prehistóricas— non é en absoluto inocente. Máis ben todo o contrario, 
pretende dar conta da diversidade do horizonte funerario prehistórico galego, 
que ó menos nalgunha das súas fases contempla sepulturas que non conteñen 
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Fig. 3: Outra mostra de precisión gráfica. Tres túmulos do conxunto de Medoñas da Mourela, situado "a 
espaldas de la villa de Puentes como unos dos kilómetros monte arriba, por el viejo camino que se dirige a Be-
tanzos y Guitiriz, y en un semirellano de aquella ladera sumamente despejado y dominante" (1929c:7). 
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ningún tipo de pedra, nin grande nin pequena (Alonso e Bello 1997). Por esta 
razón, seguir falando de megalitismo coas implicacións cronolóxicas (= perío-
do histórico) que soen atribuirse a tal termo non deixa de resultar cando me-
nos impreciso, polo que considero necesario ampliar o epígrafe falando ade-
mais de prácticas funerarias, tal e como, por outro lado, tamén figura no título 
dalgúns traballos recentes (Fábregas e Vilaseco 1998). Este matiz ten unha sig-
nificación especial precisamente nun estudo consagrado a Federico Maciñeira, 
un autor cuias investigacións resultan esenciais para definir a devandita com-
plexidade funeraria do Neolítico Final, Calcolítico e incluso Bronce Antigo. 

Como antes comprobamos, nos seus primeiros artigos Maciñeira conecta 
directamente coa corrente do megalitismo céltico, unánime na Galicia do sécu-
lo XIX, aínda que se afasta dela con notable celeridade (1893), adiantándose a 
autores como Murguía ou Saralegui. A partir de entón apréciase na súa pro-
ducción un constante interese por estudar esta cuestión dende unha base cien-
tífica e profundamente renovadora, aínda que os seus traballos sobre a mesma 
non aparecen publicados ata os momentos de madurez. Así, se ben no 1895 
dá a coñecer os círculos líticos de As Pontes, non veremos un tratamento deta-
llado dos vestixios deste período ata case trinta e cinco anos máis tarde 
(1929c); paradoxalmente, resulta entón que, no plano editorial, o investigador 
ortegano desocupouse durante boa parte da súa vida do asunto que, a poste-
riori, Ile proporcionaría maior popularidade como arqueólogo. 

Dado que na revisión dos materiais da colección Maciñeira plantexada ó 
final deste traballo coméntanse as principais ergoloxías obtidas polo autor nas 
súas exploracións, non me deteño agora neste aspecto concreto. Si resulta 
obrigado, sen embargo, salientar as principais propostas a nivel interpretativo 
que resultan desta minuciosa laboura. A este respecto, merece sequer unhas 
palabras o artigo consagrado ós círculos líricos e túmulos da cunca superior do 
Eume (1929c). Nel o autor corríxese a si mesmo e sostén que é máis axeitado 
empregar "círculo de piedra" que "cromlech" (1929c: 5), mais segue manten-
do a función política deste tipo de construccións; en efecto, supón que esta es-
tación correspóndese co núcleo central dunha tribo que se comunica coa costa 
polos camiños que transcorren polos serras da Faladoira (ata Bares) e Cheiván 
(ata Cedeira) (1929c: 7); a relación entre túmulos e camiños antigos aparece 
aquí defendida con claridade, como unha sólida proposta destinada a perdurar 
(1929c: 21s; 1934: 2; 1947). Anota, por outra parte, que algúns túmulos em- 
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préganse como marcos divisorios de parroquias e subliña que non é froito da 
casualidade o seu emprazamento en zonas de ampla visibilidade (1929c: 7s). 
Ternos esbozadas, en síntese, un conxunto de propostas que inciden na idea 
dunha construcción cultural da paisaxe. 

O máis destacable é, sen embargo, que estas atrevidas interpretacións, base-
adas como queda dito nunha intensa tarefa prospectora, veñen sendo desen-
volvidas pola arqueoloxía dos últimos vinte anos con moi fructíferos resulta-
dos. En particular, publícase na década dos 80 un libro que analiza as 
relacións entre megalitismo e marco natural na provincia da Coruña (Bello, 
Criado e Vázquez 1987); se ben entran en xogo novos factores como a edafo-
loxía, certamente pouco ou nada valorados polo autor ortegano, cómpre subli-
ñar que o traballo, recollendo o facho deste último, adica un capítulo á rela-
ción entre o fenómeno tumular e os antigos camiños de comunicación de 
alcance comarcal, confirmando definitivamente a validez de tal proposta (en 
último lugar Villoch 1999). 0 mesmo sucede co emprego das necrópoles co-
mo lindes divisorias en época histórica, breve comentario de Maciñeira cuia 
solvencia analítica comprobouse decisivamente nos primeiros 90 co necesario 
apoio documental (Pena Graña 1991: 25ss). 

Polo feito de que os estudios encetados dende finais do século pasado 
abarcan as serrar da Capelada e Faladoira e a área de As Pontes, sabe captar o 
perspicaz prehistoriador a especifidade de varios dos túmulos deste último 
sector, aparecendo perfectamente definida en ergoloxías e estructuras unha 
fase eneolítica cuia verdadeira complexidade todavía non ten correctamente 
valorada a arqueoloxía actual. Na súa opinión, na zona de Bares predominan 
os enxovais líticos antigos, mentres que en As Pontes son máis evoluidos 
(1941a: 356s). Engadirei, para finalizar este breve comentario, que no plano 
das ritualizacións funerarias o autor sostén a existencia da cremación (1929c: 
23ss) e que, de non sorprendelo a morte, tería completado a publicación dun 
magnífico catálogo de 286 túmulos megalíticos do Norte da provincia da 
Coruña (1942-43). 

b) O porto de Bares, as factorías de salgadeira e os xeógrafos antigos 

Atrais fican anotadas as bases dende as que parte Maciñeira para a defensa 
da orixe fenicia do porto de Bares: a idea dos fenicios en Galicia tiña certa tra-
dición historiográfica e o xoven arqueólogo postula esta orixe para a punta ex- 
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trema da Galicia septentrional no primeiro artigo que publica sobre arqueolo-
xía, indicando que tras porto fenicio Bares pasa a desempeñar a función de as-
teleiro romano (1891a). Xa que logo, sernella claro que se está a partir dun 
certo apriorismo romántico e subxectivo —plasmado nunha serie de virtudes 
atribuidas ó elemento oriental— ó que máis tarde se tentará dotar de apoio ar-
queolóxico, o cal non impide recoñecer os acertados derroteiros polos que 
orienta Maciñeira a súa búsqueda. No eido bibliográfico os restos de Bares e o 
elemento fenicio están sempre presentes, mais hai unha serie de traballos 
(1896c, 1907, 190813, 1910, 1924 e 1928) que centran a cuestión con maior 
detalle e preparan o carriño ó libro póstumo xa citado. 

Se ben en datas anteriores vaise insistindo na orixe fenicia de Bares (1895: 
126; 19026: 8) e mesmo se dá conta da existencia dalgúns materiais de intere-
se31, a primeira vez que o tema recibe un tratamento arqueolóxico detallado é 
no artigo "Burum" (1908b). Na súa opinión a dársena que forma a escolleira 
baresa ou coido posúe un baldosado de granito oculto baixo unha grosa capa 
de area, que teríamos que atribuir "t1 gentes colonizadoras que tenían por cos-
tumbre fundar sus factorías en promontorios muy salientes, que además reuniesen 
la condición de penínsulas de fácil defensa contra los dueños del territorio que tra-
tase de hostilizados» (1908b: 122). Aínda que a primeira vista bastante invero-
símil, este dato arqueolóxico, a posteriori non confirmado, aparece citado en 
diferentes traballos de Maciñeira. A continuación este autor engade —aínda 
que sen ofrecer estudio detido dos mesmos— unha serie de testemuños arqueo-
lóxicos que, nos anos seguintes, constituirán os principais apoios esgrimidos 
en defensa da súa hipótese: moedas púnicas dos s. III-II ane (que atribúe ás 
cecas de Gadir, Abdera e Sexs), toscos e pequenos capiteis prerromanos, gran-
des piletas de salgadeira, tégulas, ladrillos, ánforas e dolia, moas manuarias pa-
ra cereais, moedas romanas, ruinas de edificacións, cinzas e carbóns e a necró-
pole romana de Cadabarcos, ademais do camiño tumular que conduce a As 
Pontes (1908b: 123). Propón asimesmo unha posible orixe semítica do topó-
nimo (Burum= 'cabeza buena') e identifica o lugar co Veneris mentado por 

31 Por exemplo as moedas púnicas (1901 13), o bronce do río Dola (1902b) ou o suposto altar de Pena das 
Radas (1896c). Pensaba Maciñeira que a chegada dos fenicios a Galicia foi un dos acontecementos máis impor-
tantes da nosa historia e tivo como motivación principal a explotación do estaño; na súa opinión a Estaca de Ba-
res sería unha zona privilexiada na viaxe ata as Sorlingas na procura de mineral (1896c). Remarca ademais que é 
o primeiro autor en Galicia en ocuparse das construcción ciclópeas (1896c). 
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Avieno, rastrexando ademais outros posibles topónimos semitas na comarca 
(1908b: 126-28). En síntese, "todo acusa, pues, á Bares como importante factoría 
de los navegantes fenicios y púnicos en sus largas y pesadas expediciones occidentales 
en busca, principalmente, del estaño de Inglaterra y de Galicia" (1908b: 125). 

Entre o conxunto da arqueoloxía comarcal, Maciñeira amosa un especial 
interese polas piletas de salgadeira, que seguindo a Hübner considera de orixe 
fenicia (1910: 19) e cuia existencia tenta definir en Bares, Espasante (Orti-
gueira) e Cedeira. Precisamente ás orixes deste último lugar consagra un artigo 

no Almanaque de Ferrol (1907), no que relaciona o topónimo da vila co nome 
latino do atún, considerando ben sustentada a tentativa de Saralegui de atri-
buir a fundación de Cedeira a xentes semíticas (1907: 82; 1896a).32  Mais á 
marxe destas formulacións interpretativas, é necesario anotar que, se ben en 
Cedeira non pode aportar evidencias sustanciais, no caso de Espasante escava 
Maciñeira unha serie de interesantes restos que a casualidade pon a descuberto 
(1896a, 1910), e tamén en Bares aporta evidencias en favor da existencia de 
antigos traballos de salgadeira (1928; 1947: 221ss). Unhas liñas roáis abaixo 
voltarei sobre os resultados obtidos a este respecto. 

O prolongado estudo de estructuras e materiais complétase coa análise das 
fontes textuais, que non en van deben tentar clarexarse mediante as contribu-
cións da arqueoloxía (1924: 106; 1933a: 293). Como dato a ter en conta, o 
autor ortegano non só emprega os textos de autores gregos ou romanos referi-
dos ó Noroeste peninsular, senón que —a propósito de expedicións náuticas e 
contactos culturais— tamén gosta de obter informacións de fontes de moi di-
versa índole, como a Odisea (1908b) ou a épica medieval irlandesa (1924); ad-
mítense asimesmo as dificultades interpretativas das diferentes pasaxes e a po-
sibilidade de que conteñan erros e informacións tendenciosas (1923a: 33; 
1933a). A súa principal motivación na análise textual semella ser, sen embar-
go, identificar a situación dos diferentes accidentes xeográficos e núcleos de 

32  Segundo se deduce dalgunha cita, tamén pode estar pensando na existencia de industrias de salgadeira 
no porto de Cariño: pequeño puerto de Espasante (...) vivió siempre consagrado, desde los más remotos tiempos 
de nuestra historia regional á las industrias pesqueras, al igual que los inmediatos de Cedeira, Cariño y Bares (Orti-
gueira)..." (1910: 19). Paréceme contrastable un ceno pouso romántico e localista nalgunhas das súas aprecia-
cións, por exemplo cando considera ó de Espasante Id establecimiento industrial más antiguo de España, y aun 
pudiera decir quizá del mundo, si no fuese por un acto de natural prudencia" (1910: 19). Dende a perspectiva da 
cronoloxía, engade que os fenicios navegaron por estas costas entre 1700-1200 ane (afirma seguir as aporta-
ción de Siret). 
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habitación mentados polos textos dos clásicos, algo que por outra parte soe 
preocupar moito ós cronistas locais e historiadores da época, tal como ten ex- 
posto Pena Graña (1991: 83-96). Evitando prolongar en exceso o presente es- 
tudo, non vou detallar agora as diferentes propostas identificativas apuntadas 
por Maciñeira; limítome a reiterar que na súa opinión Burum (Ptolomeo) e 
Iugum Veneris (Avieno) correspóndense con Bares, e o Lapatiancorum Promon-
torium e o Trileucum, ambos en Ptolomeo, servirían para denominar ó cabo 
Ortega1.33  Como é de supor, a razón de que os navegantes orientais coñecesen 
tan ben a xeografía da Galicia septentrional sería a frecuencia das súas viaxes 
na procura do estaño; as célebres Casitérides non poden ficar ausentes, e o no-
so entusiasta investigador sitúase entre os que pensan que dito topónimo co-
rrespóndese máis ben cunha denominación xenérica ou Sammelbegrjaplica-
ble ós diferentes lugares atlánticos posuidores de estaño: "Para Obermaier 
fueron en un principio las Casitérides las de Galicia y más tarde las del golfo oes-
trímnico, esto es, las de la Bretaña _francesa y sur de Inglaterra. Es lo razonable" 
(1924: 76s). Nalgunha ocasión Maciñeira introduce tamén referencias ós tar-
tesios, ós que sitúa en tempos do megalitismo galego (ca. 3300-2500 ane) e 
chega a atribuir a fundación do porto de Bares (1924: 109, 141-45). 

Chegados a este punto, convén preguntarse qué ten que dicir a arqueoloxía 
actual de todo o proposto por Maciñeira. Evidentemente, a día de hoxe non é 
sostible a existencia na Galicia protohistórica dunha estación portuaria ó lon-
go de dous milenios, razón pola cal os elementos que o autor ortegano presen-
ta como interconectados deben ollarse dende outra perspectiva. A existencia 
dun camiño tumular Bares-As Pontes non serve para soster a coetaneidade 
temporal do porto, polo cal a cronoloxía do mesmo ten que rebaixarse a datas 
máis serodias, cando menos ós últimos tres séculos antes da nosa era, intre 
apuntado polas moedas púnicas, que son ata o momento os restos máis ami-
gos relacionables cunha actividade comercial marítima no porto e no seu en-
torno. Esta revisión do problema non invalida toda a argumentación de Maci- 

33  Unha síntese de tódalas propostas interpretativas do autor no seu libro póstumo sobre Bares (1947). Para 
obter a referencia das diferentes pasaxes, así como a historiografía das varias opcións identificativas cf. Montea-
gudo (1957a), Romero e Pose (1988) e o xa citado Pena Graña (1991: 83ss). No relativo á Ora maritima de 
Avieno, é moi recomendable a consulta da edición crítica de Mangas e Plácido (1994), aínda que non citan a 
Maciñeira nin recollen as súas opinións. Outra aportación interesante do autor ortegano reside en relacionar os 
nomes dos pobos castrexos mentados polas fontes clásicas coas denominacións das demarcacións eclesiásticas 
medievais (1911a); amosou a pertinencia desta hipótese Pena Graña (1991). 
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rieira relativa ós contactos co ámbito mediterráneo, paseniñamente mellor co-
ñecidos para as etapas do Bronce Final. A partir do achádego na década dos 
80 de cerámicas micénicas en Montoro (Córdoba), o tema dos contactos 

atlántico-mediterráneo durante o Bronce Final víuse revitalizado e aportáronse 
testemuños arqueolóxicos ó respecto (fíbulas de codo, asadores articulados, re-
cipientes de bronce, etc.), mais na zona de Bares non aparecen polo momento 
materiais importados desta cronoloxía. Tampouco ren que poida facernos 

pensar nos fenicios. 
E resulta finalmente que, á marxe das citadas moedas, nada atopamos en 

Bares ó que poidamos atribuir datas anteriores á romanización. Maciñeira 
pensaba tamén na orixe prerromana dun par de supostos capiteis atopados ó 
parecer no medio dunha morea de pedras, e avalaba esta suposición coas in-
formacións epistolares que lle proporcionaran algúns especialistas do momen-
to (Villaamil, Reinach, Bonsor, Berlanga, Mélida, Schulten) (1947: 235-40; 

Maier 1999b: 63s; vid. apéndice carta n° 5). Estas dúas pezas continúan en 
mans dos Maciñeira e, ata onde eu sei, ninguén se voltou a ocupar delas. O si-
lencio víuse favorecido polo escaso desenrolo deste tipo de estudos en Galicia, 
como proba o feito de que nunha tese doutoral sobre os capiteis romanos da 
Península Ibérica publicada hai uns anos só se recollan cinco exemplares pro-
cedentes da nosa comunidade (Gutiérrez Behemerid 1992). Así as cousas, coi-
do que non está de máis consagrar unhas hilas ós supostos capiteis de Bares. 
En primeiro lugar, é preciso destacar os problemas de clasificación de ambas 
pezas, comezando mesmo pola dificultade de establecer se son verdadeiramen-
te capiteis ou se trata de basas; esta é unha dificultade que tamén atopamos en 

tres pezas da villa romana de Noville (Mugardos) (Pérez Losada et al. 1992: 

58s). Requerida a súa opinión a respecto dos exemplares de Bares, a Dra. Car-
men Aranegui comunícame que "mi impresión es que se trata de basas puestas al 
revés y que la decoración que presentan es una extrema simplificación de lo que po-
drían ser las acanaladuras de un fuste. Pero, puesto que son tan poco canónicas, 
creo imposible atribuirles una fecha y ni tan siquiera podría asegurarse su perte-
nencia a la cultura romana".34  Ó igual que C. Aranegui, eu non tiven ocasión 
de observar directamente os materiais, pero coincido en que o xenérico da súa 

34  Correo electrónico con data 13/2/2001. 0 meu agradecemento á Catedrática de Arqueoloxía da Univer-

sidad de Valencia polos seus comentarios sobre este particular. 
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forma e carencia de todo contexto dificulta unha adscrición razoada mesmo 
dende o punto de vista cronolóxico. Dadas as máis que notables dificultades 
para pensar nunha orixe anterior ó cambio de era, compre establecer como da-
ta post quem a época romana, onde é posible situalos pola multitude de restos 
deste período existentes no lugar; neste último caso, as adaptacións e simplifi-
cacións características dos ámbitos romano-provinciais engaden unha nova di- 
ficultade. 

No caso de tratarse de capiteis, podería suxerirse unha certa proximidade 
con algúns exemplares de tipo toscano.35  O toscano é un capitel característico 
de ámbitos provinciais e ben testemuñado na Península Ibérica en datas al- 
toimperiais; posibles exemplares desta orde, máis canónicos, témolos no cita-
do xacemento de Noville (Pérez Losada et al. 1992: 59). De tódolos xeitos, 
parece incluso máis posible que se trate de basas, o que, como dixen, tamén 
sucede en Noville, onde pertencerían a subtipos neoáticos ou toscanos provin-
ciais, similares ós que atopamos en xacementos rurais como o lugués de Casti-
llos (Pérez Losada et al. 1992: 59; Arias Vilas 1992: 250). En definitiva, as dú-
as pezas de Bares que agora nos ocupan presentan problemas de clasifiCación, 
comezando pola súa identificación como basas ou capiteis e continuando pola 
súa eventual datación en época romana, algo posible polos múltiples restos 
deste período, incluso arquitectónicos, existentes no lugar. Así pois, persoal-
mente aposto por atribuirlles esta cronoloxía, aínda que recoriezo a carencia de 
apoios de cara á formulación dunha hipótese máis concluínte. O que si me 
parece evidente é a imposibilidade de pensar en momentos anteriores á con- 
quista romana. 

Un ostracismo semellante ós capiteis sufrírono as mentadas moedas púni-
cas, esta vez pola dificultade de artellar unha explicación da súa presencia no 
lugar. Malla, non determe na súa descrición36, as catro moedas son inequivoca- 

35  Por exemplo, os números 1, 16, 17, 25, 30, 32, 36 e 60 do catálogo de Gutiérrez Behemerid (1992). 
36  Segundo Maciñeira: «Tratase de cuatro medianos bronces bastante bien conservados y, en efecto, hispano-feni-

cios de las colonias de Gadir, Abdera y Sexs, del siglo III a. de J. C., con los bustos de Hércules por el anverso y pelámi-
des por el reverso de ellas, o sea las de Gadir y Sexs, y un templo tetrastilo y también dos pelámides la cuarta, de Abde-
ra, con las consiguientes inscripciones y los signos del glóbulo, la creciente y la flecha o lanza" (1947: 242; cf. tamén 
López Cueyillas 1953: 34s). Suárez Otero (1996b: 153) sostén que son tres as moedas acuñadas en Gadir e re-
baixa a datación proposta por Macifieira, describindo o conxunto da forma seguinte: "Conxunto composto por tres 
bronces gaditanos: a primeira un `shekel' con busto de Herakles, detrás crava, en anverso, e dous atúns con inscrición e 
símbolos menores. A segunda do mesmo tipo cá anterior, mentres que a terceira parece palas sisas menores dimensión 
un divisor do anterior tipo co que coincide na iconografia. A estes acompaña unha única pena de Abdera, co templo en 
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mente púnicas e apareceron na cercana ría de Viveiro ou en Bares (probable-
mente dúas en cada lugar), tendo Maciñeira que artellar non poucas peripe-
cias para facerse con elas (1947: 241s); segundo este autor, dúas corresponden 
á ceca de Gadir e as outras dúas a Abdera e Sexs, situándose a súa datación en-
tre os séculos ane. Ata hai moi pouco este achádego resultaba moi estra-
no pola escasez de moedas prerromanas do Sur peninsular en Galicia — a Bares 
teríamos que sumar Alobre e Santa Trega— e polo feito de que a presencia de 
materiais cerámicos e outros productos procedentes desta zona, en período 
púnico, tiña o seu límite septentrional no porto de A Coruña.37  As escava-
cións efectuadas dende os 80 no castro asturiano de Campa Torres (Xixón) 
ofrecen un mínimo contexto para analizar a cuestión das moedas de Bares. En 
efecto, neste castro exhumáronse doas púnicas de pasta vítrea, fragmentos de 
cerámica ática (base dunha cílica, corpo dunha crátera e parte do colo dunha 
xarra), fragmentos de campaniense A e B, un borde de ánfora greco-itálica, cá-
latos, fragmentos de ánforas Dressel 1C e Dressel 2-4 e algúns outros mate-
riais que proban a existencia de contactos —sexan directos ou indirectos— regu-
lares e prolongados co ámbito iberopúnico e romano temperán (Maya e 
Cuesta 1995: 95s; 2001: 154-59, 229, 231). 

Os resultados obtidos en Campa Torres obrigan a reconsiderar o suposto 
illamento das moedas púnicas en Bares e confiren certo creto a algunhas ou-
tras confusas informacións sobre a presencia de importacións prerromanas en 
xacementos da costa Norte peninsular. Tense suxerido que ditas presencias 
non se deben a contactos directos con Andalucía, senón máis ben a un comer-
cio a nivel rexional con centros galegos motivado pola súa escasez de recursos 
cupríferos (Maya e Cuesta 1995: 96). Como queira que sexa, o que non ofre-
ce dúbidas é que os productos de inspiración mediterránea rebasan en datas 

anverso e dous atún e lenda no reverso. As primeiras poden identificarse con emisión do s. H a. C., en tanto que a se-
gunda correspondería á centuria seguinten. Compre ter en conta que boa parte das cecas costeiras correspóndense 
con poboacións semitas que seguen acuñando co seu alfabeto en época romana; unha boa panorámica sobre as 
acuñacións que seguen o modelo gaditano e, en xeral, a problemática do denominado Círculo del Estrecho en 
época púnica en Niveau de Villedary (1998). 

37  Cf: Naveiro (1991: 24ss, mapa 3-4) e Carballo (1987: 139-42, fig. 69). A valoración deste trafego de pro-
ductos en intres previos á conquista romana non debe restrinxirse ás cerámicas iberopúnicas, debendo incluir ra-
mén as áticas e incluso —en datas posteriores— as campanienses, que no Noroeste peninsular amosan unha locali-
zación predominantemente litoral que as vincula ó fenómeno da navegación. Outro dos problemas que é preciso 
seguir estudando é o papel xogado neste proceso polos asentamentos do centro de Portugal, que para algúns au-
tores desempeñan un papel decisivo na chegada desta serie de importacións ó Noroeste (Suárez e Fariña 1990). 
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prerromanas a Estaca de Bares e semella moi posible que este lugar tivese al-
gún interese para os navegantes que se dirixían ós asentamentos da costa astu-
riana. Aínda así, se ben non se amosa particularmente estrana a localización de 
material púnico na Galicia septentrional, segue resultando complicado expli-
car a presencia de moedas, tendo en conta a súa enorme escasez en territorio 
galego, onde os achádegos desta procedencia limítanse a cerámicas, doas de 
pasta vítrea e pouco máis. 

Dende os parámetros da arqueoloxía de hoxe, o estudo dos contactos 
atlánticos, así como dos xacementos vinculados a esta actividade, obriga asi-
mesmo a tomar en consideración algunha outra proposta de Maciñeira, como 
a orixe prerromana da escolleira ciclópea de Barés. A atribución dunha crono-
loxía prerromana para esta construcción de máis de 250 metros de lonxitude 
segue gozando de adeptos (Alonso Romero 1987: 139-41), pero non falta 
quen plantexe —con argumentos moi razoables— as súas reservas a tal proposta 
(Naveiro 1991: 156), relacionando esta infraestructura náutica coa descarga 
de cetáceos efectuada no lugar en tempos medievais; precisamente en datas 
medievais ou modernas podemos situar algunhas construccións similares —aín-
da que bastante máis modestas—, como a de San Cosme, na ría de Noia (A 
Coruña) (Alonso Romero 1988). Agora ben, na miña opinión a posta en 
cuestión da orixe prerromana da estructura ciclópea non nega a posibilidade 
dun emprego do porto de Bares en datas anteriores ó cambio de era, tal como 
podería inferirse da presencia das moedas púnicas. A este respecto, cómpre 
mentar a existencia dalgúns xacementos que dan conta dunha certa diversida-
de no que concerne ós puntos receptores de importacións; refírome, en parti-
cular, a casos como A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra), unha especie de pon of 
trade ou punto privilexiado de contacto co exterior —polo achádego de cerámi-
cas iberopúnicas— que non se corresponde coa morfoloxía típica de asenta-
mento castrexo (Suárez e Fariña 1990), ou Lóngaras (Narón, A Coruña), un 
particular concheiro de ostráceas asociado a fragmentos cerámicos de época 
republicana e augustea (Pena Graña 1991: 65ss). Trátase de posibles enclaves, 
asociados a castros e de complicado rastrexo arqueolóxico, que puideron terse 
empregado —á marxe da súa eventual función habitacional en casos como A 
Lanzada— para o comercio con núcleos meridionais; neste contexto podería 
atoparse unha explicación para os materiais máis antigos de Bares. Para mellor 
clarexar a cuestión, coido que sería preciso estudar en detalle tódalas cerámicas 
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romanas aparecidas en Bares e ver se podemos establecer para algunhas delas 
datacións anteriores á conquista definitiva do Noroeste, o que permitiría enca- 

e drar historicamente a presencia das moedas. A propósito desta cuestión, non 
estará de máis lembrar a localización de sendos fragmentos de ánforas Dressel 

o 1C e Dressel 20/Beltrán V na cercana ría de Ortigueira (Naveiro 1991: 66, 
e 69, figs. 14.9 e 15.7). 

Independentemente de que a breve revisión plantexada nas Tiñas anteriores 
s 	obrigue a correxir varias aportacións de Maciñeira —en todo caso moi rigorosas 

e meritorias para o seu tempo—, onde si penso que o investigador ortegano re- 
o alizou unha laboura encomiable é no estudo das industrias de salgadeira, sen 

dúbida un dos aspectos máis interesantes da romanización da Galicia septen- 
e trional. Á marxe dalgunhas alusións ás actividades de salgado en Cedeira —ás 
a 	que nunca se pretendeu dotar de cobertura arqueolóxica— na obra do autor 
a 	ortegano sostense a existencia de piletas en Bares e Espasante, e a verdade é 
a 	que a pulcritude das súas descricións non arroxa dúbidas ó respecto, aínda que 
s 	en ambos casos coñezamos actualmente moi poucos vestixios. Á hora de pro- 
- curar un encadramento arqueolóxico de ambos xacementos, cabe dicir que 

polas noticias ofrecidas sobre as estructuras, así como por algún revelador de- 
1 buxo (1947: 224), as piletas amosan notables paralelismos coas recentemente 

descubertas en Cariño (Ferrol) (Vázquez Gómez e San Claudio Santa Cruz 
1997) e fannos pensar nunha certa homoxeneidade constructiva para as facto-
rías desta área xeográfica." 

c) O santuario de San Andrés de Teixido 
Cunha inquisitiva curiosidade e sempre con espírito arqueolóxico, ó longo 

cla súa vida Maciñeira interésase en diversas ocasións polo fenómeno dos cul-
tos e peregrinacións ó santuario de San Andrés de Teixido (Cedeira), ó cal 
consagra un libro (1921), dous artigos dunhas cantas páxinas (1906, 1929a) e 
outro par de colaboracións menores (1891c, 1892a), aínda que todo elo cuns 

38  Plasmada entre outras cousas na súa construcción mediante muros de mampostería impermeabilizados 
con si gninum, en contraposición ás piletas rupestres —directamente excavadas sobre afloramentos rochosos— ca-
racterísticas da costa portuguesa no tramo Póvoa de Varzim-Matosinhos (Naveiro 1991: 103-105). Dentro do 
grupo septentrional, presentan notables problemas de identificación os restos de Praia de Ama (Viveiro), moi 
próximos a Bares, que aínda que con frecuencia teñen sido interpretados como piletas seguen resistíndose a unha 
caracterización definitiva (Naveiro 1991: 103; Novo Güisán 2000). Unha panorámica xeral pode lerse en Fer-
nández Ochoa e Martínez Maganro (1994). 

71 



XOSÉ-LOIS ARMADA PITA 

contidos bastante similares. Neste fato de escritos o autor considera restos ar-
queolóxicos, lendas e tradicións e incluso algúns documentos históricos, coa 
intención de aproximarse a este centro relixioso dende unha perspectiva en-
globadora e multidisciplinar. Sen dúbida, as súas aportacións a este respecto 
deberán ser tidas en conta cando se escriba a historia da etnografía galega, eido 
no cal realiza contribucións de notable calidade. Sen embargo, en consoancia 
coas características deste artigo, aquí voume ocupar basicamente das cone-
xións establecidas polo erudito ortegano entre os cultos ó santuario cristián e 
diversas manifestacións arqueolóxicas. 

Acerca deste particular, cabe indicar que co feito relixioso en Teixido apare-
cen relacionados na obra de Maciñeira, dun xeito ou doutro, túmulos megalí-
ticos, machados puimentados, pedrafitas ou menhires, castros...; todo o cal 
preséntase dotado de certa coherencia mediante a súa relación con lendas, cul-
tos naturalistas e crenzas celtas, gregas, romanas e orientais. Pódese concluir, 
en síntese, que a arqueoloxía da relixión esbozada nos traballos citados caracte-
rízase polo seu eclecticismo, mesturando datos de diversos períodos prehistóri-
cos e históricos e rasgos culturais de moi variados contextos e lugares, coa 
consciencia de que as crenzas e tradicións dos campesiños da súa época poden 
servirlle para alumear o coñecemento da relixión das sociedades prehistóricas. 
En concreto, outorga particular significación ás crenzas relacionadas coas pe-
dras do ralo —moi a miúdo machados neolíticos— e ó folclore da Fonte do 
Santo, situada moi preto do santuario e na cal se realizan prácticas adiviñato-
rias; tamén Ile interesan os amilladoiros que balizan os distintos camiños e as 
lendas de cidades asolagadas. 

O percorrido aquí moi sucintamente exposto sírvelle a Maciñeira para for-
mular varias hipóteses acerca da orixe do culto en Teixido, ademais de adoptar 
un posicionamento ben concreto e definido. En primeira instancia, como non 
podía ser doutro xeito, os cultos naturalistas. Durante a totalidade do século 
XIX e —o que resulta máis incomprensible— boa parte do XX, a existencia na 
Galicia precristiá dunha adoración ás pedras, ás árbores, ó mar, a algúns ani-
mais (v.g. o touro, a serpe) ou mesmo ás fontes foi algo asumido con naturali-
dade pola comunidade investigadora. Así pois, este fato de concepcións —au-
téntico corpus doutrinal para algúns— latentes nos usos atávicos dos 
campesiños galegos mesturábase dun xeito bastante acrítico cun cada vez máis 
nutrido panteón de deuses indíxenas rexistrado nas inscricións de época roma- 
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na. É ben certo que, do mesmo xeito que o cristianismo preservou determina-
das trenzas e imaxes de época castrexa e romana, tamén na relixión deltas eta-
pas deberon conservarse de xeito residual concepcións creenciais de intres an-
teriores (Neolítico e Idade do Bronce), pero non dende logo no grao que 
consideraron boa parte dos investigadores da cuestión. 

Don Federico non é alleo a un modelo unanimemente asumido na súa 
época e, por elo, tamén cre que en Teixido deuse a veneración a algún fenó-

meno natural: "en Teixido debió de iniciarse un culto naturalista de gran atrac-
ción —a juzgar por los vuelos que alcanzó en su última forma—, allá en los albores 
de la milenaria civilización ortegalesa"ou tamén "la más sencilla circunstancia 
pudo determinar la iniciación de algún culto naturalista en estos agrestes parajes"; 
en resumo, "No echemos en olvido, para mejor ilustrar punto tan interesante, que 
el culto del agua (..), así como el de los árboles y de las rocas, estuvo muy generali-
zado en los campos de Galicia, en viejas edades, perseverando hasta las primeras 
centurias de nuestra era" (1921: 38, 48, 62s). Pero entende que este precepto 
pode ser aínda mellor precisado. Destacando por un lado a importancia do 
medio natural; a este respecto, a proximidade dun promontorio tan famoso 
como o Cabo Ortegal, mentado nas fontes clásicas, obviamente non debeu ser 
irrelevante. É ben conscente do carácter sacro dalgúns destes accidentes xeo-
gráficos e por elo cre que o primitivo santuario puido estar relacionado co  La- 
patiancorum promontorium ou Trileucum dos autores grecolatinos. Parellamen-

te ve nos frecuentes excesos dos romeiros que se achegan a Teixido a mesma 
reminiscencia do culto desordeado dos adeptos de Dionisos, admitindo tamén 
que o lugar era axeitado para habitaren as Ninfas (1921: 23). 

¿Qué temor en canto ós diferentes aportes étnicos e/ou culturais? Por su-
posto, os celtas, que ó seu entender adorarían ás árbores; tamén os pobos do 
Neolítico legarían o seu culto ós mortos e a idea da metempsicose. Cabe citar 
igualmente a posible influencia asiática na mitoloxía das fontes, así como o in-
fluxo de algo de paganismo oriental e clásico, ademais de ibero. Tras este per-

corrido Maciñeira asume .
o risco de propor unha tese ben clara: "...viénese a 

deducir que el mito primitivo de Teixido debió de ser el de la generación, simboli-

zado por la herba de namorar [clavel mariño] "(1921: 90); corresponderíase co 
rito naturalista da xeración revestido dun certo carácter fálico, tal como con-
firman na súa opinión o peso da cultura megalítica e determinadas cantigas, 

así como a lenda segundo a cal San Andrés saín do interior dunha mazá. 
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Constatamos deste xeito o eclecticismo do senlleiro arqueólogo ortegano ó 
investigar a xénese do santuario da Capelada no período precristiá: reminis-
cencias de intres moi diversos (Neolítico, Idade do Ferro, época romana...) e 
influxos culturais variados (celtas, pobos orientais); cultos naturalistas xunto á 
posible veneración a divindades do panteón clásico. En resumo, unha meto-
doloxía nada allea ó seu tempo. 

d) Algo máis sobre historia de As Pontes 
Evidentemente, falar das investigacións de Maciñeira é falar de As Pontes. 
longo destas páxinas aparecen comentados os seus achádegos e aportacións 

máis salientables ó estudo da prehistoria deste concello, máis concretamente a 
todo o que atinxe ó fenómeno tumular. Pero hai, na obra deste autor, al-
gunhas outras mencións e comentarios que paga a pena traer a colación nun 
volume, como é o presente, consagrado a As Pontes de García Rodríguez. 

No seu primeiro libro, o citado Crónicas de Ortigueira, o autor ortegano 
refírese brevemente a este concello no capítulo consagrado á Guerra da Inde-
pendencia; así, nunha nota a pé de páxina apunta: "La villa de Puentes, cabe-
za de distrito, pertenece al partido judicial de Ortigueira. Su fundación data de 
muy antiguo; tanto que algunos creen obras romanas sus dos ojivales puentes, que 
nosotros hacemos más modernos. Por dos cédulas reales, expedidas por mandato 
de Enrique II —una, con fecha 2 de Octubre de 1376, en Ponferrada y otra, de 4 
de Agosto del mismo año, en Vivero— resulta que García Rodríguez, señor de los 
cotos de Jubia y Domiños, seguía las partes del Bastardo, cayendo prisionero en la 
memorable batalla de Najera y teniendo que pagar crecido rescate para quedar li-
bre; motivo por el cual el Rey de las mercedes le recompensó al subir al trono, 
dándole el señorío de las Puentes, que recayó después en la fuerte casa de Lemas" 
(1892b: 111). 

Despois da publicación deste libro, Macirieira apenas volta a referirse a 
outras cuestións da historia pontesa que non sexan as estrictamente relaciona-
das co seu pasado prehistórico. Nun dos seus primeiros traballos sobre a 
cuestión considera a esta zona 'asiento indudable de una población lacustre" 
(1895: 174). Pouco despois identifica á vila cabeza de concello coa Libunca 
dos autores clásicos (1896c), aínda que en posteriores estudios corríxese e pa-
sa a postular a súa correspondencia con Labacengos (Moeche) (1911a: 4; 
1933a: 301). Xunto ó fenómeno tumular, interésase por algúns castros pon- 
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teses e por algúns outros situados en zonas próximas, ou no camiño prehistó-
rico que se dirixe a Bares; atopamos alusións máis ou menos extensas ó castro 

natural de A Toca (1897: 104), ó castro de Porto Roibo (1934: 14s) ou ó de 
Ribeiras do Sor, onde menta o achádego dunha pedra cun buraco para 
aguantar un poste (1934: 13). Un estudo máis preciso —atrais comentado-
ofrécenolo do castro pontés de Vila dos Cotos, do cal aporta un magnífico 
croquis e refire o achádego dunha especie de cistas, afirmando que practicará 
escavacións no verán (1897: 105s). Anos despois volta sobre este xacemento, 
anotando o achádego de vasos cerámicos que contiñan cinzas no seu interior 

(1934: 12). 

2.4. Sobre as relacións científicas e o proceso de institucionalización da 

arqueoloxía ga lega 

Un dos temas de maior actualidade na investigación da historiografía ar-
queolóxica é o tocante ó proceso de institucionalización da disciplina (Mora 
e Díaz-Andreu 1997). A paulatina configuración de foros de debate e pro-
ducción de coñecemento, as relacións científicas entre os diferentes autores, a 
dotación dun marco legal para a actividade arqueolóxica ou a evolución da 
museoloxía son cuestións claves para comprender o que hoxe é a arqueoloxía. 
No comezo deste traballo subliñei que a figura de Federico Maciñeira consti-
tuía un magnífico prisma a través do cal observar, aplicadas ó caso galego, to-
da esta serie de cuestións. Na miña opinión todo o proceso de institucionali-
zación da arqueoloxía debe conectarse estreitamente co papel xogado polar 
relacións persoais, na medida en que con toda claridade podemos constatar 
unha relación dialéctica entre ambos factores. Dito doutro xeito, as relacións 
persoais entre investigadores son, dependendo dos casos, antecedente e con-
secuente da conformación de grupos de traballo e institucións con finalidade 

investigadora. 
Estamos ante unha vertente moi relevante na vida de Maciñeira, quen den-

de moi novo amosa unha notable inquedanza por relacionarse con destacados 
investigadores dé moi distintos lugares. Así, ó longo da súa obra danos conta 
do seu trato, sexa persoál ou epistolar, con figuras como A. Bertrand, J. Bon-
sor, E Bouza Brey, J. Fortes, E. Hübner, S. de la Iglesia, E Leite de Vasconce-
llos, J. Martínez Santa-Olalla, J. R. Mélida —a quen adica un artigo (1929c)—, 
M. Murguía, L. Pericot, S. Reinach, V. Risco, L. de Saralegui, M. Sales y Fe- 
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rré, A. Schulten ou J. Villaamil y Castro." Á marxe dos investigadores gale-
gos, cos cais naturalmente existía unha relación fluída, co resto das persoas ci-
tadas o trato era frecuentemente epistolar, e tiña como motivación o intercam-
bio de pareceres sobre problemas de interpretación do rexistro.40  Pero hai que 
facer fincapé tamén na importancia que atada para a formación de Maciñeira 
o seu encontro con persoalidades senlleiras da arqueoloxía. A este respecto, un 
dos acontecementos que Maciñeira reseña é o seu encontro con A. Bertrand e 
S. Reinach no Instituto de Francia, no ano 1900 (1902b: 6; 1929c: 26; 
1941a: 368). Como especialmente fecundo aparece mentado o encontro con 
Leite de Vasconcellos, durante unha vine que o investigador ortegano realiza 
a finais do século XIX por terras portuguesas e cuios contidos resume nunha 
serie de artigos (1899-1900); anos máis tarde será Leite quen veña a Galicia 
convidado por Maciñeira. En fin, tamén resulta significativo o feito de que 
Luis Pericot visite en 1926 a colección Macirieira (1941a: 363). 

No marco dente recurrente interese por asentar os alicerces da actividade 
árqueolóxica en Galicia debemos entender tamén a participación en congresos 
e outras actividades similares. No 1900 é un dos seis representantes españois 
no Congreso de Arqueoloxía Prehistórica de París, celebrado con motivo da 
súa Exposición Universal; no 1902 pronuncia unha conferencia no Ateneo de 
Madrid e no 1919 participa no primeiro congreso do Instituto de Estudios 
Gallegos (1934: 6). Con todo, o refrendo máis importante á súa laboura vira-
lle dado no Congreso Internacional de Historia de España, celebrado en Bar-
celona en 1929, onde obtén financiamento para proseguir as súas investiga-
cións en Bares. O propio Maciñeira conta así esta destacable experiencia: Ml 
Congreso Internacional de Historia de España celebrado el año 1929 en Barcelo-
na, con motivo de su magnífica Exposición Universal, hemos contribuido con una 
comunicación acerca de las 'Relaciones entre Galicia e Inglaterra en las épocas pre- 

" A confirmación do trato con cada unha destas persoas pode verificarse nos seguintes lugares da obra de 
Maciñeira: Bertrand (1902b: 6; 1941a: 368), Bonsor (1929c: 30), Bouza (1947: 227), Fortes (1905: 88; 192313: 
14), Hübner (1897: 104; 19026: 6), Iglesia (1895: 126; 1929c: 19), Leite (1897: 113; 1899-1900; 1902a: 443; 
1923a: 32; 194Ia: 362), Santa-Olalla (1941a: 363), Mélida (1902b: 6), Murguía (1893: 136; 1895: 174; 
18966; 1902a: 443; 1908a; 1930: 225), Pericot (1929c: 27; 1941a: 363), Reinach (1902b; 1906: 146; 1929c: 
26; 1941a: 368), Risco (19236: 21), Saralegui (1893: 136; 1895: 126, 174; 1896c: 123; 1929c: 19), Sales y Fe-
rré (1895: 126; 1897: 104), Schulten (1947: 237), Villaamil (1909: 1). Parte da correspondencia con J. Bonsor 
aparece reproducida nun apéndice ó final desre artigo. 

4° Comenta sobre este particular que os datos recollidos en Bares están perfectamente constrastados por dife-
rentes arqueólogos españoles y extranjeros, de reconocida competencia y autoridad en la materia" (1907: 88). 
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Fig. 4: Recepción de Alejandro Barreiro na Real Academia Gallega (A Coruña, 1936). Maciñeira é o se-- 
gundo pola dereita. 

Fig. 5: Maciñeira co alcalde do Porto (6/IV/1935) durante a celebración na cidade portuguesa da Semana 
Cultural Galega, na cal o autor ortegano foi un dos quince conferenciantes. 
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históricas', que acompañada de copiosa información gráfica desarrollamos en las 
sesiones de los días 20 y 21 de noviembre. Nuestros datos han producido tan exce-
lente afecto entre las personalidades científicas que presidían el acto, que a propues-
ta del delegado francés, el eminente hispanófilo Pierre París —apoyada la moción 
con máximo interés por el ilustre Presidente del Congreso, Excmo. Señor Duque de 
Alba, quien se había dignado a honrarme en alto grado con su asistencia a la se-
gunda de las dos expresadas juntas—, la Asamblea general tuvo a bien acordar, co-
mo primera de sus cinco conclusiones, que se debieran de practicar investigaciones 
en el puerto de la Estaca de Bares, a fin de esclarecer en lo posible los orígenes de su 
gran escollera, y reconocerse a la vez los ya saqueados túmulos de la sierra adyacen-
te, los cuales con otros muchos jalonan el largo camino prehistórico de enlace entre 
esta avanzada bahía, la más nórdica de Hispania, y la gran estación eneolítica del 
alto Eume, por si aún nos suministrasen algún material que contribuyese a resolver 
este interesante problema histórico. 

Y tramitada la proposición a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüeda-
des, por Real orden de 25 de marzo de 1930 ha tenido a bien consignar el Estado 
para ello la cantidad de 5000 pesetas, honrándonos con la designación de Delega-
do Director de tales exploraciones y excavaciones arqueológicas, a título de Acadé-
mico correspondiente de la Historia" (1947: 19s). 

Froito da súa participación nos diferentes congresos, e do prestixo garlado 
cos seus libros e artigos, é o ingreso en diversas institucións. Así por exemplo, 
ó longo da súa vida Maciñeira foi numerario da Sociedad Española de Histo-
ria Natural, socio de mérito da Sociedad Arqueológica de Pontevedra e corres-
pondente da Asociación Artístico Arqueológica de Barcelona, do Instituto 
Histórico do Minho e da Sociedad de Antropología (Bocaza Brey 1947: 12). 
Maior importancia concedía o autor ortegano á súa condición de membro co-
rrespondente da Real Academia de la Historia, en cuio Boletín publicara un 
artigo (1902a) a requerimento de Fidel Fita Colomer, sucesor de Menéndez 
Pelayo na dirección desta institución. 

A nivel galego, compre destacar o estado de precariedade nos planos insti-
tucional e organizativo, o cal repercutía negativamente na calidade da investi-
gación (Barreiro Fernández 1993). A arqueoloxía era reflexo desta situación, se 
ben paulatinamente ían xurdindo algunhas iniciativas que permitían sospeitar 
algunhas posibilidades de cambio. No 1905 constitúese a Real Academia Ga-
llega, contando co apoio económico de emigrantes cubanos e coa intención 
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principal de elaborar o diccionario e a gramática da língua galega; estipúlase a 
continuación que a Academia terá catro seccións (Historia, Ciencias, Literatu-
ra e Belas Artes) e estará formada por corenta académicos. Entre eles atópanse 
dous orteganos, Federico Maciñeira e o escritor Ramón Armada Teixeiro. A 
dirección da Academia estará ocupada por Murguía, amigo do arqueólogo or-
tegano, e terá como voceiro un Boletín, que Maciñeira empregará como prin-
cipal medio de difusión para as súas investigacións.41  

Pero o acontecemento decisivo será a fundación do Seminario de Estudos 
Galegos en 1923, un ambicioso proxecto investigador que se verá truncado 
polo alzamento de 1936. Dende a Sección de Prehistoria, Florentino López 
Cuevillas e Fermín Bouza Brey encargaranse de potenciar notablemente as in-
vestigacións na materia (Prado Fernández 1997; Mato 2001). Maciñeira in-
gresa no Seminario en 1928, como socio activo da mentada Sección de Prehis-
toria; publica con motivo deste ingreso un amplo artigo na revista desta 
institución (1929c) e consegue que o de Ortigueira sexa un dos vinte conce-
llos protectores do Seminario.42  

En definitiva, aínda que non se presenta aquí unha análise detallada do pa-
pel xogado por Maciñeira no proceso de institucionalización da arqueoloxía 
galega, pode concluirse que atopamos neste autor un interese por participar en 

41  Os documentos fundacionais da RAG e a relación dos seus primeiros académicos están publicados no Bo-
letín de la Real Academia Gallega 1 (20/5/1906), pp. 1-6. Sobre a tentativa frustrada de crear unha Academia Ga-
lega en 1895, na cal figuraban E Maciñeira e S. de la Iglesia como socios fundadores, véxase Seoane (2001). Ó 
conxunto de distincións obtidas polo investigador ortegano ternos que engadir o feito de ser, dende moi novo, 
Cronista Oficial de Ortigueira. Con respecto á Real Academia de la Historia, resulta sorprendente que na Comi-
sión de Antigüedades desta institución só se atope a día de hoxe un documento enviado por Maciñeira; trátase 
da fotografía dunha inscrición medieval procedente de Ortigueira, con data de 1903. No catálogo recentemente 
publicado por esta institución dase conta ademais dalgunhas cartas de Santiago de la Iglesia con información de 
inscricións medievais e modernas da zona de A Coruña e comentarios sobre os resultados das súas exploracións 
nos túmulos de As Pontes. Igualmente interesante resulta un informe de Ramón Barros Sivelo, con data de 
1869, acerca de materiais arqueolóxicos atopados en diferentes lugares, citando algúns das comarcas do Eume e 
Ortega]. Hai tamén un informe de Fidel Fita sobre antigüidades de Ortigueira e Viveiro, datado en 1903 (cf 
Rasilla e González 2000: 109, 113, 125-27, 144s, 162). Pola contra, no legado documental de Fita na Real Aca-
demia de la Historia, publicado recentemente (Abascal 1999), non figura ningún informe, documento ou carta 
de Maciñeira. 

42  Boa parte da documentación conservada do antigo SEG está recén publicada (Mato 2001). Neste com-
pleto volume recóllese e analízase interesante documentación acerca de feitos como o ingreso de Maciñeira no 
Seminario como socio activo, a súa participación como conferenciante na Semana Cultural Galega no Porto (ce-
lebrada do 31 de marzo ó 6 de abril de 1935), etc. así como fichas de correspondencia variada, por exemplo a 
mantida entre o Seminario e o Concello de Ortigueira en calidade de socio protector (cf. Mato 2001: 64, 109, 
113, 148, 154, 157, 166, 192, 261, 402s, 408s, 438, 444, 458, 474, 483). 
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institucións vinculadas á investigación do pasado e á difusión cultural. Esta 
vocación renovadora complétase mediante os contactos con investigadores de  
diferentes lugares (españois, portugueses, franceses e alemáns) e a participa-
ción en congresos; a súa Ella de actuación enténdese dende a plena conscien-
cia da precariedade da historiografía arqueolóxica española, que o autor reco-
ñece en diversas ocasións (1891a; 1893: 128; 1895: 126). Non en van, 
entendía que a realización de exploracións arqueolóxicas e a incorporación dos 
máis novos á investigación pasaba polo incremento do nivel de cultura xeral 
do país (1929c: 38). 

3. AS COLECCIÓNS DE S. DE LA IGLESIA E F. 	 ARREDOR 
DO PATRIMONIO PREHISTÓRICO PONTÉS 
Na cultura europea occidental o coleccionismo privado é un fenómeno es-

treitamente vencellado ós primeiros escarceos arqueolóxicos, levados adiante 
case sempre como pasatempo de xentes cultas e formadas —sequer minima-
mente— nos axiomas fundamentais da clasificación tipolóxica e da cronoloxía 
prehistórica, o que posibilita unha búsqueda selectiva e unha clasifica' ción dos 
elementos, dúas condicións inherentes a toda colección. As coleccións de ma-
teriais arqueolóxicos correron sortes moi diversas; se ben nalgúns casos foron a 
parar a museos ou a entidades públicas, xa fose en vida do propietario ou trala 
súa morte, noutras ocasións interesantísimas pezas perdéronse para sempre ou 
seguen aínda hoxe en mans privadas, o que imposibilita o seu estudo e con- 
templación polo resto dos mortais. 

Galicia non é, neste particular, unha excepción. En momentos de cobertu-
ra legal moi feble para o patrimonio cultural e escasez —incluso carencia— de 
institucións museísticas, o coleccionismo —na súa variante aséptica, científica e 
proteccionista— presentouse como unha opción moi defendible para garantir a 
conservación do patrimonio cultural e mermo favorecer o seu estudo. Por 
conteren en ambos casos materiais de As Pontes, voume deter agora en dous 
exemplos modélicos do coleccionismo galego de finais do século XIX e come-
zos do XX, cais son as coleccións Maciñeira e De la Iglesia. Digo modélicos 
por cando menos un par de razóns que paga a pena salientar. En ambos casos 
—pero sobre todo no de Mactheira— hai un interese científico e unha vocación 
de contribuir ó incremento de coñecemento nunha disciplina. Boa proba delo 
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é que os materiais foron dados a coñecer nun amplo número de publicacións 
da época; circulaba información sobre os achádegos, intercambiábanse foto-
grafías e debuxos, pedíase opinión a insignes autoridades na materia, etc. Pero 
—e isto é todavía máis importante— tamén nos dous casos as coleccións pasa-
ron a unha institución pública —neste caso a Universidade de Santiago— encar-
gada de garantir a súa preservación e favorecer o seu estudo. 

3.1. Historia e características das coleccións 

No que concerne á cronoloxía, a colección de Santiago de la Iglesia comeza 
a formarse se cadra un pouco antes que a de Maciñeira, pero en todo caso a 
súa conformación dase nun lapso temporal máis reducido. Para comprender 
mellor as circunstancias que rodean a súa xénese, é preciso lembrar que S. de 
la Iglesia (Santiago, 1851-Ferrol, 1931) é un médico por entón afincado en 
Ferrol que destaca na política e realiza contribucións notables ó campo da 
menciña (Vilanova Rodríguez s/d). Non ten vocación de arqueólogo, pero fai 
excursións ó campo e, nunha cura de descansopor zullo de 1893, desmonta 
algúns túmulos da zona de As Pontes, sacando á luz ergoloxías de excepcional 
importancia, aínda que non define como sería desexable os contextos do seu 
achádego. Froito destas excursións e dalgunha que outra compra e agasallo 
—coa colaboración do amigo vilalbés M. Mato Vizoso— son as pezas que con-
forman a súa colección, procedentes na súa maioría da Galicia norteña (Fe-
rrol, Ortigueira, As Pontes, Vilalba...). Ocorre que S. de la Iglesia non puxo 
énfase na publicación das súas colleitas, se ben non ofreceu impedimentos pa-
ra que o fixesen no seu lugar Murguía, Saralegui ou Maciñeira. Só en 1907, 
persuadido polo seu amigo Leandro de Saralegui, decídese a tirar do prelo, no 
Almanaque de Ferrol, un catálogo —polo demais moi sintético e ben escrito—
das pezas que compoñen a súa colección, que implicitamente presenta como 
un conxunto xa pechado. Alí explica a razón do seu silencio en temas históri-
cos: "Tuve yo bien puesta la afición y hube de ocultarla como vergonzosa debili-
dad humana; porque la cultura de la mayor parte de España no le tolera á un mé-
dico que dedique sus ocios veraniegos á estas cosas propias de hombres descentrados, 
á estas cosas que para nada sirven, aunque de buen grado le consentiría perder las 
horas en insustancial charla de rebotica, disipar su fortuna en la instructiva y uti-
lísima tarea del juego, ó malgastar su actividad en el higiénico y cruel deporte ve-
natorio. 
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Acatemos la psicología de las multitudes de levita ó de chaqueta, ya que la ley 
de la mayoría es, mientras otra cosa no se invente, criterio de verdad y origen del 
derecho escrito. 

De estos mis humildes trabajos algo dijo la Ilustración Artística, algo la Ilus-
tración Española, gracias á la cariñosa indiscreción de mi estudioso amigo el cro-
nista de Orti gueira Sr. Maciñeira, algo en letra y en estampa exhibió mi ilustre 
amigo el Sr. Saralegui en su hermoso libro Estudios sobre la época céltica en Ga-
licia, algo traslució en artículos sueltos de periódicos de vida fugaz como la amapo-
la, algo fué á dar al Museo de Dublín, y algo, en fin, se perdió en los abismos de 
alguna Real Academia, sin que yo más de ello supiese (...); pero jamás quise darle 
al asunto ni forma, ni publicidad local" (Iglesia 1907: 59s). 

Tal como elenca este autor no artigo citado, a súa colección componse de 
material lítico, tanto tallado como sobre todo puído, nun total de once exem-
piares; catorce obxectos de cobre e bronce (puñal, puntas palmela, macha-
dos...) e fragmentos dalgúns outros, ademais dunha diadema e un torques de 
ouro (este último en realidade unha reproducción); ocre en po e fragmentos 
de cerámica campaniforme, a partires dos cais se reconstruíron dous vasos; 
carbóns, atopados xunto ás puntas palmela e o puñal en As Pontes; e, final-
mente, ladrillos procedentes de sepulturas romanas ou altomedievais (Iglesia 
1907). Fábregas (1981) deu a calecer algún outro machado puimentado non 
incluído neste traballo de S. de la Iglesia e que puido terne incorporado á súa 
colección trala publicación do mesmo. Por doación do propio Santiago de la 
Iglesia, as pezas pasan a pertencer á Universidade de Santiago no ano 1926.43  

Dende a perspectiva da historia patrimonial, os elementos máis destacables 
da colección son os vasos campaniformes. Recén producido o achádego Maci-
ñeira visita a De la Iglesia no seu domicilio de Ferrol, para tomar notas e foto-
grafías (Maciñeira 1941a: 366). Pensouse inicialmente que os fragmentos co-
rrespondían a un único vaso, e como tal foi reconstruído mediante o emprego 
de lacres e cartóns, ofrecendo a curiosa forma esbelta que podemos observar 
na fotografía que insire o catálogo (Iglesia 1907: 61) (fig. 6). Será Pericot, na 
súa visita á colección, quen se decate das diferencias na decoración dos varios 

43  Dada a escasez de alusións explícitas a este feito, non me resultou sinxelo averiguar o ano exacto no que se 
produxo a doación, se ben tíñase como seguro que se dera na década de 1920. Consultando a obra de López 
Cuevillas e Bouza Brey (1929: 29) constatei o ano de 1926, sendo de supor que os autores mentan o dato con 
exactitude, debido á proximidade no tempo deste acontecemento. 
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Fig. 6: Fotografía dalgúns dos 
materiais da colección arqueo-
lóxica de S. de la Iglesia; é a 
única imaxe que acompaña o 
seu artigo de catalogación. 
Nela poden verse os fragmen-
tos de campaniforme do tú-
mulo 242 de Vilavella restau-
rados como pertencentes a un 
único vaso. 
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fragmentos, suxeríndolle ó seu propietario a posibilidade de trasladar o vaso a 
Barcelona para a súa correcta reconstrucción. De la Iglesia accede gustoso e así 
chega o recipiente ó Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación 
de Barcelona, dirixido por Bosch Gimpera (Pericot 1927: 283s); alí confirmase 
que se trata de dous vasos, e como tal son restaurados, retornando a continua-
ción a Galicia. O interese do material, así como a necesidade de mellorar a 
restauración, provocan que na década dos oitenta un dos vasos se someta a 
unha nova intervención, esta vez no Laboratorio de Conservación e Restaura-
ción do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Aínda que con disímil 
grao de profundidade, ambas intervencións sobre a cerámica están publicadas 
(Pericot 1927, Fernández Ibáñez 1990). 

Deixo de momento a colección De la Iglesia para referirme agora á de Fe-
derico Maciñeira, que comparte coa anterior algunhas semellanzas pero tamén 
notables diferencias, comezando polas súas dimensións. Ó contrario do que 
sucede co conxunto do seu amigo De la Iglesia, a colección Maciñeira é froito 
de toda unha vida adicada á investigación do pasado prehistórico e romano 
das comarcas septentrionais da provincia da Coruña; as primeiras pezas che-
gan ás mans de Don Federico alá por 1890-91, ando contaba non máis de 21 
anos, e ata os últimos días da súa vida segue acopiando obxectos. Outro aspec-
to diferenciador entre ambos casos é que Maciñeira, se ben nunca publicou 
un artigo catalográfico das características do asinado polo médico ferrolán 
(Iglesia 1907), si foi divulgando os seus achádegos e estudando boa parte dos 
materiais nos múltiples traballos que tirou do prelo. 

As vías de conformación da colección Maciñeira son tamén variadas pero, 
ata certo punto, similares ás do caso anterior. En primeiro termo temos que 
salientar os resultados das súas prospeccións e escavacións. Logo ocupan un 
lugar moi importante os achádegos casuais efectuados polos veciños da comar-
ca; tal como expón nos seus artigos, Maciñeira tiña o costume de seguir a pista 
dos materiais e dos xacementos tan pronto como recibía a noticia do seu des-
cubrimento.44  Este louvable costume posibilitáballe, xa fose por doación ou 
por compra, ir incrementando paseniñamente as pezas do seu gabinete, aínda 
que moitas veces tras tortuosas xestións45. En fin, o seu fecundo círculo de 

44  Evidentemente, as súas obrigas laborais ou a precariedade das comunicación impedíanlle nalgúns casos 
actuar coa celeridade que o propio Maciñeira desexaría. 

45  A miúdo só pode efectuar unha recuperación moi parcial do rexistro. En Montoxo (Cedeira), dun tesou- 
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amizades no mundo da arqueoloxía favorécelle a consecución —mediante xe-
neroso agasallo— dalgúns que outros materiais; dende esta perspectiva debe-
mos explicar a presencia de exemplares de industria lítica portuguesa ou fran-
cesa na súa colección. 

Como lóxica consecuencia das circunstancias reseñadas, pode concluirse 

que a colección Maciñeira é moi homoxénea dende o punto de vista da proce-
dencia dos materiais, pero bastante heteroxénea na súa composición. Á hora 
de ofrecer un listado das pezas que formaban parte dela, o punto de apoio 
fundamental é unha relación elaborada polo seu fallo e inserida no documen-
to de entrega á Universidade asinado por ambas partes (Enrique Maciñeira 
Lage e o profesor Luis Monteagudo, en representación da Universidade de 
Santiago).46  A relación enumera o contido das doce caixas que acollían a co-
lección, nas cais as pezas estaban aloxadas sen seguir —ó menos aparentemen-
te— criterio algún. Dado que, ó contrario do que sucede coa colección de 
Santiago de la Iglesia, a de Maciñeira nunca foi publicada como tal, paréce-
me convinte ofrecer a continuación a lista completa da súa composición. Po-
dería ter certo valor reproducir o documento como tal, mais en aras dunha 
maior manexabilidade permitinme a licencia de elaborar unha mínima orde-
ación cronolóxica dos materiais da colección, respetando a expresión do do-
cumento orixinal (de al a cursiva) e incluíndo entre paréntese —por se alguén 
considerase preciso tal dato— o número de caixa onde estaban depositados os 
diferentes materiais. Non entro agora a discutir matices sobre procedencia ou 
cronoloxía. 

ro duns 440 numismas romanos, unicamente consegue acceder ó calco e descrición dunhas sete pezas (19296), 
obtendo ceras de tres delas. Dos máis de vinte machados de tope atopados en Senra (Ortigueira), non chegaron 
ás súas mans máis de 16; na colección De la Iglesia figura outro exemplar deste mermo depósito (Iglesia 1907: 
62). Outras veces o elevado prezo faille desestimar a compra do obxecto; é o caso do torques de Montoxo (Ce-
deira), onde por esta circunstancia decide facer de mediador para a súa compra por parte do Museo Arqueológi-

co Nacional. 
46  Consta de tres folios mecanografados, ten data de 11 de febreiro de 1948 e leva as sinaturas de Enrique 

Maciñeira Lage e Luis Monteagudo García. Previamente, nunha carta con data de 21 de outubro de 1947, o 
rector da Universidade de Santiago L. Legaz Lacambra dirixírase a Enrique Maciñeira para comunicarlle: 1) que 
o profesor Monteagudo será o encargado de recoller a colección; 2) que ésta, unha vez estudada, exporase nunha 
vitrina no Decanato da Facultade de Filosofía e Letras; e 3) que se autoriza a L. Monteagudo, previo acordo co 
propio E. Maciñeira Lage e con E Bouza Brey, para que deposite algunhas pezas no Museo Provincial de Belas 

Artes da Coruña. Agradezo encarecidamente a Federico Maciñeira Teijeiro, neto do arqueólogo ortegano, terme 
proporcionado esta valiosa documentación. 

85 



XOSÉ-LOIS ARMADA PITA 

NEOLÍTICO E CALCOLÍTICO 
- piedra grande redondeada procedente de la mamoa n° 4 en Caldeira (Ba-

res) (n° 8). 
- idem, ídem de la mamoa n° 4 de Caldeira (Bares) (no 8). 
- cajita con restos incineración tumulo 4 de Chao de Caldeira (Bares (no 9). 
- pieza tumulo n° 4 (Caldeira) Bares (n° 9). 
- una hacha neolitica, tumulo 5 de Caldeira (Bares) (no 9). 
- punta flecha, cristal de roca y cuchillo silex tumulo n° 5 de Chao de Caldei-

ra (Bares) (no 9). 
- dos hachas neoliticas, tumulo 6de Caldeira (Bares) (no 9). 
- caja con ceramica tumulo 9 de Chao de Caldeira (Bares) (n° 9). 
- cristal roca tumulo 9 de O Tesouro (Bares) (n° 9). 
- cajita ceramica tumulo 9 en Portela (n° 79) Bares (no 9). 
- trozo al parecer de hierro de mamoa n° 9 de Tesouro (Bares) (no 10). 
- un hacha neolitica del Faro de Bares (n° 9). 
- un hacha neolítica de Auga Redonda (Bares) (no 9). 
- cinco hachas neolíticas del tumulo n° 1 de Mamoelas (no 9). 
- caja con ceramica tumulo 2(86) de Mamoelas (Bares) (no 10). 
- punta flecha y trozo cuchillo silex, tumulo 1 (Bares) (no 9). 
- cuchillo silex y raedera tumulo n° 1 (Bares) (n° 9). 
- pulidor hallado en Bares entre Mamoelas y Cadabarcos (no 9). 
- trozos ceramicos del dolmen grande de la Faladora (n° 9). 
- afiladora túmulo n° 10 de Lama (Riberas del Sor) (no 9). 
- pieza redondeada y rota tumulo 10 de Lama (R. del Sor) (no 9). 
- pieza redondeada tumulo 10 de Lama (R. del Sor) (n° 9). 
- tres piezas redondeadas tumulo 10 (Lama) (n° 9). 
- hacha neolitica tumulo de Lama (Riberas del Sor) (no 11). 
- doble azuela eneolitica de Nieves (Ortigueira) (n° 9). 
- un hacha neolitica 245 de Vilavella (Puentes) (n° 9). 
- fiasco con restos crematorios del dolmen 39 de Vilavella (no 11). 
- un hacha de piedra blanca, pegada, del tumulo 6de Puen(tes) (no 9). 
- cinco hachas largas del dolmen cista de Veiga dos Mouros en Puentes de 

Garcia Rodriguez (n° 9). 
- maza de piedra tumulo n° 229 de Veiga dos Mouros en Puentes (no 9). 
- cuchillo silex tumulo 73 de Veiga dos Mouros (n° 11). 
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— tubo con polvos rojos tumulo 73 de Veiga dos Mouros (Puentes) (no 11). 
— frasco cristal con ceramica campaniforme del tumulo 273 de Veiga dos 

Mouros en Puentes (no 11). 
— cjita pequeña trocitos de ceramica campaniforme de Vilavella (no 10). 
— frasco con restos crematorios de un tumulo en Puentes (no 11). 
— fiasco cristal con restos crematorios del dolmen de la Mourel(a) (n° 10). 
— un hacha de S. Andres de Teixido (n° 9). 
— un hacha piedra cumbres de la Capeñada (sic) (no 9). 
— un hacha neolitica de S. Andres (bajo la Iglesia) (n° 9). 
— un hacha piedra S. Andres de Teixido (n° 9). 
— un hacha de piedra de S. Andres de Teixido (no 9). 

BRONCE FINAL 
— catorce hachas de talón, marcadas trece con la numeración de 1 a 14, fal-

tando la n° 2. Son todas de un deposito en Senra (Ortigueira). Otra procede del 
Campo de la Torre en Ortigueira (n° 8). 

— trozo de hacha de talón hallada en Riobarba (Lugo) (n° 8). 
— un modelo en madera de hacha de talón [evidentemente moderno] (no 

8). 

CASTREXO 
— caja con ceramica del Castro de Vilela (Bares) (n° 10). 
— piedra redondeada del Castro de Senra «de honda?) (n° 8). 
— un hacha neolitica del Castro de Fornelos (Ortigueira) (n° 9). 
— pieza piedra forma afiladora castro de Ladrido (no 9). 
— trozo ceramica del Castro de Ladrido (no 9). 
— trozos ceramica castro de Ladrido (no 10). 
— trozo de bronce del castro de Viso (Celtigos) (n° 10). 
— trozo de escorias del castro de Céltígos (no 11). 
— atado de ceramica de Castro de Mourama en Loiba (n° 11). 
— piedra redonda del Castro de Alcayás (no 9). 
— un hacha de piedra del Castro de Alcayás (n° 9). 
— una hacha de piedra del Castro de Alcayás (no 9). 
— empuñadura de antenas (n° 10). 
— ceramica del castro de Prediga en Pantin (Valdoviño) (n° 11). 
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PÚNICO E PRERROMANO SEN DEFINIR 
— capitel pre-romano (no 2). 
— otro capitel pre-romano (no 3). 
— 4 [noedas] Púnicas halladas en Bares. 

ROMANO 
— una anfora fusiforme hallada en Bares y un trozo de puchero, tambien ro-

mano, aparecido en Bares conteniendo 50 monedas (n° 4). 
— trozo de anfora (no 10). 
— trozo de boca de puchero de Bares (n° 10). 
— trozo anfora de Bares (no 11). 
— idemidem (no 11). 
— trozo de tégula de Bares (n° 10). 
— trozo tegula de Bares (no 11). 
— trozo ladrillo de Bares (no 11). 
— idem. idem (no 11). 
— tegulas (alguna entera) (no 5). 
— ladrillos gruesos (no 6). 
— caja con ceramica pesqueria Bares al final carretera (n° 10). 
— caja con ceramica la excavación de Cadabarcos (Bares) (n° 10). 
— caja carton con trozos ceramica la excavación Cadabarcos (n° 10). 
— caja con restos de Cadabarcos P excavación (n° 10). 
— caja con ceramica 2a excavación de Cadabarcos (Bares) (n° 10). 
— caja conteniendo otra de madera con ceramica de Cadabarcos (Bares) Otra 

de cartón con idem. Trozos de tegulas y ceramica de poca importancia (no 12). 
— cuatro losas (tres con perforación) de cubrir ollas cinerarias de la necropoli 

celto-romana de Cadabarcos (no 8). 
Son entregadas tambien veintidos monedas de cobre que se describen en la for- 

ma siguiente: 

1 de Dido Juliano-año 193-hallada en Bares. 
—1 tambien romana hallada en Curuxeira (Ortigueira). 

10 tambien romanas halladas en Bares. 
—1 tambien romana hallada en Caldas de Reis. 

1 de la colonia Celia-año VaJ. hallada en el Castro de Vitela (Bares. 
2 de Valeriano-254 de Jc, halladas en Bares. 

88 



O LEGADO DE FEDERICO MACIÑEIRA E O PATRIMONIO PREHISTÓRICO DE AS PONTES... 

1 de Julia Cornelia-258 a 260 de Jc. hallada en Bares. 
— moeda illa S. Vicente (vid. infra). 
— moedas púnicas (vid. supra). 

OUTROS E INDETERMINADO 
— un hacha achelense hallada en el Sena (Paris) (n° 9). 

— un hacha piedra proced nte de Portugal (no 9). 

— un hacha de piedra de procedencia, al parecer portugue(sa) (n° 9). 

— piedra manuaria de molino (n° 1). 

— parte de muela de molino (n° 7). 
— trozo de piedra alargado, cilíndrico, de S. Xeao do Trebo (no 9). 

— otra pieza semejante a la anterior (n° 9). 
— pieza barro forma tapón de Bares (Carretera del Faro) (n° 9). 

— trozos ceramicos de 'A Rabaleira" (Cedeira) (n° 9). 

— caja con trozos ceramicos de Bares (no 9). 

— trozo de teja de Bares (n° 11). 

— trozo de ladrillo grueso de Bares (n° 11). 

— trozo ladrillo muy grueso de Bares (n° 11). 

— trozo de ladrillo de Subsavila (n° 11). 

— atado de ceramica de Montojo (n° 11). 

— dos ataditos ceramica con etiqueta (n° 11). 

— cajita de cerillas con ceramica (no 11). 

— trozo de ceramica portuguesa (no 11). 

— una pieza de hierro, al parecer maza o garruncha de pozo (no 8). 

— una pieza de hierro, al parecer maza (n° 8). 

— macita pequeña de bronce (partida) (n° 8). 
— pieza de bronce, al parecer freno de caballo (no 10). 

— caja de cartón con hoja de hierro espada (muy oxidada) (n° 11). 

— hacha de hierro muy deshecha (n° 11). 

— dos trocitos de bronce (no 11). 
— 1 [moeda] de las llamas forradas hallada en la Isla de S. Vicente (Ortigueira). 

Se ben si a grande maioría, non a totalidade delta relación pasou a engro-
sar o patrimonio da Universidade de Santiago, dado que os materiais máis pe-
sados, comidos nas caixas 1 a 7, non chegaron a recollerse e parte deles conti- 
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núan hoxe en posesión da familia Maciñeira. Trala súa recepción por parte da  
institución universitaria, as pezas da colección Maciñeira, así como as da colec-
ción S. de la Iglesia, ubícanse nas vitrinas da Facultade de Xeografía e Historia, 
sendo obxecto moitas delas de diversos estudos —dos cais dou conta a conti-
nuación— e dunha catalogación ata o momento inédita (Rodríguez Arión 
1997). Dada a súa importancia, no futuro é previsible —e por suposto desexa-
ble— que continúen a ser estudadas, revisadas e republicadas, tendo a destaca-
ble presencia na bibliografía arqueolóxica que dende logo merecen. 

3.2. Os materiais na construcción do discurso sobre a arqueoloxía galega 

Como é lóxico, o emprego das coleccións que veño de comentar non se es-
gota nos traballos publicados a finais do s. XIX e primeira metade do XX por 
Saralegui, De la Iglesia ou Maciñeira, aínda que nalgúns casos teremos que  
agardar bastantes anos para ver as diferentes pezas convintemente publicadas e 
integradas en corpora que nos permiten valorar as súas potencialidades para a 
reconstrucción do pasado. Porén, a continuación pretendo amosar nun balan-
ce sintético que, dende un primeiro intre, os compoñentes de ambas colec-
cións van resultar claves —unha e outra vez— para o estudo da prehistoria do 
Noroeste peninsular, tendo unha presencia moi destacada en publicacións de 
diferente signo. Co obxecto de non prolongar aínda máis este artigo limítome 
a algunhas das aportacións máis significativas. 

Cabe referirse en primeiro lugar ó estudo asinado por E López Cuevillas e 
E Bouza Brey que, baixo o título Os Oestriminios, os Saefes e a Ofiolatría en 
Galiza, saín á rúa en 1929 a xeito de extenso artigo e de libro. Trátase da pri-
meira síntese científica da prehistoria galega elaborada por galegos47  e resulta 
indicativa do xiro copernicano que neses anos está a imprimírselle á nosa pre-
historiografía, conxugando a minuciosa recompilación de achádegos co seu 
inserimento nun marco interpretativo tecido sobre o coñecemento da máis 
moderna arqueoloxía. Analízanse a industria lítica de tipo asturiense, os túmu-
los megalíticos, as mencións epigráficas de divindades castrexas, etc., tentando 
precisar o encadramento de tódalas manifestacións arqueolóxicas no seu con- 

47  Previamente aparecera, como resultado da súa visita a Galicia, o traballo de Hugo Obermaier, "Impresio-
nes de un viaje prehistórico por Galicia", no Boletín de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Orense 
(1923). 
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Fig. 7: Unha parte do enxoval da cista 229 de Veiga dos Mouros (As Ponles), xunto a outros exemplares 
de industria lírica procedentes da mesma zona. Fotografía de Maciñeira (1941a). 
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texto cronolóxico e cultural. Neste senso, os autores amosan especial preocu-
pación pola definición dunha cultura atlántica baseada nun parentesco racial 
(López e Bouza 1929: 85 e passim); fundamentalmente dende esta perspectiva 
cabe entender a reiterada procura de analoxías co rexistro arqueolóxico de Bre-
taña ou as Illas Británicas e a renovada atención a manifestacións quizais antes 
non correctamente valoradas, tais como as decoracións megalíticas e os depó- 
sitos ou acobillos. 

Nesta coidada publicación de dous dos homes do Seminario aparecen re-
collidas as contribucións de S. de la Iglesia e E Maciñeira, en particular todo o 
que se retire ós materiais neolíticos e calcolíticos, así como ós costumes funera-
rios destes períodos, pero tamén o tocante a machados de tope ou ó puñal de 
anteas de Montoxo (López Cuevillas e Bouza Brey 1929: 13, 19, 24ss, 28s, 
40, 66, 69, 106). Mais o traballo comentado non só atende a materiais, senón 
tamén a lendas e tradicións, incidindo na mitoloxía da serpe e na suposta ofio-
latría dos galaicos, tal e como recolle o propio título; pois ben, tampouco nes-
te caso os autores esquecen citar a "Yermosa monografia que Federico Maciñeira, 
adicou á romaxe de San Andrés de Teixido, unha das que conservan maor sustan-
za folklórica da nasa terra..." (López e Bouza 1929: 157). 

Aínda que as coleccións De la Iglesia e Maciñeira —así como as teorías des-
te último autor— seguirán sendo moi citadas nos anos vindeiros, será Luis 
Monteagudo quen se preocupará, a partires da década dos 50, de voltar as pe-
zas de ambas coleccións á primeira liña da investigación. Sen dúbida favorece 
esta laboura de recuperación o feito de que o propio Monteagudo se encargue 
de recoller a colección Maciñeira e aborde unha primeira valoración da mesma; 
así, moitas das pezas, xa na Universidade de Santiago, aparecerán logo citadas 
e reestudiadas en sólidos traballos sobre temas de prehistoria. Esta detida tare-
fa de investigación, polo demais, inclúe a relectura da obra de Maciñeira, cita-
da en numerosas ocasións nos traballos de Monteagudo. Dende esta perspecti-
va debemos entender o estudo de obxectos publicados polo autor ortegano 
pero que non chegaron a engrosar a súa colección, como o problemático 
bronce atopado no río Dola, que agora é sometido a unha nova valoración 
(Monteagudo 1953: 342s); tamén merece salientarse a aceptación dalgunhas 
das teses lanzadas por Maciñeira en momentos temperáns da súa traxectoria 
arqueolóxica (1901b), como por exemplo a orixe prehistórica das explotacións 
cupríferas da zona de Cerdido/A Barqueira/Moeche, que aparece retomada en 

92 



O LEGADO DE FEDERICO MACIÑEIRA E O PATRIMONIO PREHISTÓRICO DE AS PONTES... 

traballos que hoxe merecen a consideración de clásicos (Monteagudo 1954: 
72; 1977: 14s). 

Con todo, o máis destacado do escrito por Monteagudo é o seu corpus dos 
machados de cobre e bronce da Península Ibérica, publicado na prestixiosa se-
rie dos Priihistorische Bronzefunde, que entón dirixía Hermann Müller-Karpe. 
A custosa elaboración deste libro vai posibilitar que por primeira vez se estu-
den en detalle —plasmándoos coa precisión gráfica requerida— os machados de 
tope atopados en Vilavella (As Pontes) e Muiño da Granxa (Senra, Ortiguei-
ra), coa paradóxica circunstancia de que algúns deles darán nome a un tipo, o 
38 A ou Senra A, coas súas variantes 38 Al ou Senra B e 38 A2 ou Senra C 
(Monteagudo 1977: 152, 223ss, Taf. 105ss, 141; Monteagudo e Juega 1975). 

No marco da tradición investigadora en língua alemana é obrigado facer 
mención ós estudos analíticos, iniciados para o material destas coleccións no 
ambicioso proxecto dos Studien zu den Anfángen der Metallurgie (SAM), pio-
neiro no seu momento aínda que posteriormente recibirá severas críticas por va-
riados aspectos. Nesta primeira ocasión, unicamente a diadema de ouro de Vei-
ga dos Mouros (As Pontes), na colección de S. de la Iglesia, será obxecto de aná-
lise (cf. Comendador 1998: 24, 153). É necesario engadir, sen embargo, que os 
traballos, dirixidos para o caso dos ouros por A. Hartmann, tamén afectarán a 
outra peza moi vinculada a Maciñeira, cal é o torques cedeirés de Montoxo, que 
chega ó MAN por mediación do arqueólogo ortegano; os resultados do estudo 
analítico concluiron que este exemplar pertence ó grupo N/NC, que compren-
de proporcións de prata inferiores ó 25-20%, de cobre en proporción inferior ó 
10-5% e unha cantidade moi reducida de estaño (cf. Castro 1990: 153; Prieto 
Molina 1996: 214). En datas recentes, o programa Arqueometalurgia de la Pe-
nínsula Ibérica ampliou a análise a algunhas das pezas da colección de S. de la 
Iglesia, en concreto ó puñal e tres puntas palmela do xacemento pontés de Veiga 
dos Mouros, ó cincel do castro de S. Pedro de Buriz (Guitiriz), a unha punta 
palmela de Samarugo (Vilalba) e a un machado plano do castro de Sta. María de 
Carballido (tarnén en Vilalba) (cf. Comendador 1998: 28s, 154). 

A partires de 1980 os materiais de ambas coleccións incorpóranse a toda 
unha serie de investigacións elaboradas por arqueólogos vinculados á Universi-
dade de Santiago, que evidentemente non desperdician a vantaxe de contar 
cunha rica fonte de información no seu entorno máis inmediato. Así por 
exemplo, as cerámicas campaniformes ocupan un lugar moi destacado no li- 
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bro adicado a esta cuestión que publican E Criado Boado e J. M. Vázquez Va-
rela en 1982 (reed. 1993). Un dos vasos da colección S. de la Iglesia serve de 
portada ó libro e as tres estacións de As Pontes aparecen nos tres primeiros lu-
gares do corpus de materiais (Criado e Vázquez 1993: 16-20). 

Tamén dende comezos dos 80 desenvolve R. Fábregas Valcarce un prolon-
gado estudo —que rematará sendo tese de doutoramento— sobre a industria lí-
rica do megalitismo galego, continuando o camiño iniciado en achegas ante-
riores, nas que tamén tiñan cabida os materiais de As Pontes (Vázquez Varela 
1979). Así pois, este autor consagra un artigo ós machados puimentados da 
colección De la Iglesia (Fábregas 1981), sistematizando posteriormente os ma-
teriais líricos de ambas coleccións en traballos de maior alcance (1988a, 
1988b, 1992a) e sometendo algúns dos útiles tallados a análises de microdes-
gaste para definir os seus posibles usos (Fábregas 1992b: 13). Dentro das in-
vestigacións sobre megalitismo, tamén as ergoloxías cerámicas procedentes do 
mermo sector xeográfico foron obxecto de estudo por parte de E de la Fuente 
Andrés e J. Suárez Otero, en publicacións asinadas xunto 6 anterior autor (Fá-
bregas e Fuente 1988; Fábregas e Suárez 1991). 

No referido ós materiais metálicos, darei conta finalmente de dúas publica-
cións, seguindo a súa orde de aparición. En primeiro lugar convén citar a tese 
de licenciatura de G. Meijide Cameselle sobre as espadas do Bronce Final na 
Península Ibérica, na cal se consagra atención ó tema da orixe e cronoloxía dos 
puñais de anteas, sobre o que se levan verquido ríos de tinta (Meijide 1988: 
63ss); tanto neste libro como nun artigo anterior (Meijide 1985) ofrécese un 
debuxo da empuñadura de anteas atopada en Montoxo (Cedeira) e danse al-
gunhas pautas para a súa caracterización e clasificación. Os metais de cronolo-
xía máis antiga terán cabida na tese de doutoramento de B. Comendador Rey 
sobre as orixes na metalurxia no Noroeste peninsular, onde se recollen os 
exemplares ponteses de Porto Roibo, Veiga dos Mouros e Vilavella, así como 
outras pezas da colección de S. de la Iglesia procedentes de Vilalba e Guitiriz 
(Comendador 1998: 24-26, 28s). Ofrécense asimesmo nesta obra os resulta-
dos dos estudos analíticos —xa citados— efectuados sobre algúns destes mate-
riais (Comendador 1998: 148-155). 

En definitiva, insisto en que estas breves notas non dan conta da totalidade 
de traballos efectuados sobre os diferentes compoñentes das dúas coleccións que 
se comentan nestas páxinas, mais agardo que sirvan ó menos para proporcionar 
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unha idea da rendabilidade de ambos conxuntos á hora de efectuar investiga-
cións de sesgo tipolóxico, analítico ou mesmo contextual, no caso de termos en 
conta as informacións ofrecidas nas publicacións de E Maciñeira. Ó mesmo 
tempo, quixen pór de manifesto que na historiografía arqueolóxica do século XX 
tivo lugar unha constante revisión da obra e coleccións destes dous autores, den-
de os tempos de Cuevillas e Bouza Brey ata os aparecidos na década dos 90, pa-
sando por autores que publicaron nos 50-70, como por exemplo L. Monteagu-
do, quen, polo demais, segue hoxe dando á luz traballos de considerable altura. 

Esta somera síntese historiográfica que aquí plantexo, restrinxida unica-
mente ós estudos sobre os materiais arqueolóxicos das coleccións, non quere 
subestimar as aportacións de Federico Maciñeira —por outra banda xa destaca-
das— no plano teórico e interpretativo, que nalgúns casos tamén tiveron un pe-
netrante eco en autores posteriores, do cal proporciona boa conta a xa citada 
perduración de propostas como a orixe prerromana do porto de Bares (Alonso 
Romero 1987: 139-41) ou a relación entre túmulos megalíticos e camiños pre-
históricos de alcance comarcal (Bello, Criado e Vázquez 1987; Villoch 1999). 

3.3. As coleccións e a prehistoria de As Pontes 
Para finalizar, pretendo ofrecer unha somera panorámica das estructuras e 

materiais máis interesantes descubertos nas terras do actual concello de As 
Pontes por S. de la Iglesia e E Maciñeira. En ningún caso o escrito a continua-
ción debe considerarse unha síntese do que é a prehistoria pontesa nos perío-
dos Neolítico, Calcolítico e Bronce, dado que son moitos e interesantes os da-
tos obtidos en recentes investigacións na zona, que todavía continúan en 
marcha (Pombo 1991, 1994 e neste volume; Vaquero 1995, 1996 e 1999; 
Eguileta 1996). 

O primeiro punto que conviría pór de relevo é que os traballos efectuados 
a finais do século XIX e comezos do XX nesta zona contribuiron de xeito de-
cisivo á definición arqueolóxica dun horizonte Calcolítico, que adoita caracte-
rizarse pola aparición da metalurxia48, así como de novos materiais líticos, e 
pola comparecencia de novas formas de enterramento, das cais as estructuras 

48  Porén, cómpre indicar que, se ben os datos apuntan á existencia de conexións claras entre o desenvolve-
mento da primeira metalurxia e o fenómeno campaniforme, as últimas evidencias publicadas apuntan na direc-
ción dun desenvolvemento inicial da metalurxia nun momento precampaniforme, ó menos nalgunhas áreas 
concretas do Noroeste (Comendador 1998: 247-49). 
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tipo cinta constitúen un dos exemplos paradigmáticos. Non é o lugar de plan-
texar críticas ás ríxidas visións de antano nin de cuestionar co merecido dete-
nemento algúns dos vellos tópicos, mais cabe anotar que as últimas investiga-
cións amosan que os procesos de desaparición do megalitismo e tránsito ó 
Bronce non son tan canónicos nin unilineais como decote se acostumou a 
pensar (Fábregas e Vilaseco 1998). 0 caso de As Pontes ilustra con creces o 
antedito. 

Os túmulos que a continuación nos ocuparán ubícanse nun sector que, tal 
como quedou establecido dende os tempos de Maciñeira, amosa unha elevada 
densidade no que a existencia de estructuras funerarias se refire. Unha zona 
cuias condicións xeográficas permiten definir con certa verosimilitude os por-
menores da movilidade a nivel comarcal e incluso rexional, unha movilidade 
suxerida pola propia distribución tumular, polar vías de tránsito, naturais pero 
marcadas culturalmente (camiños antigos, nalgúns casos balizados polos pro-
pios túmulos), e incluso pola composición de determinados enxovais. En efec-
to, trátase dunha área clave para o acceso ás serras máis septentrionais da dor-
sal galega e na cal "las zonas más significativas para el tránsito lo son también 
como área de emplazamiento'', ata o punto de que "t-odas las salidas que simplifi-
ca un esquema de tránsito coinciden con emplazamiento de cierto número de ar-
quitecturas" (Vaquero 1996: 73). É posible establecer, en consecuencia, que a 
cubeta de As Pontes ocupa una posición xeográfica estratéxica entre as zonas 
interiores e os ámbitos costeiros, cos cais indubidablemente existe unha rela-
ción, da cal é proba dabondo expresiva a prolongación da distribución tumu-
lar ata o porto de Bares a través do Camiño dos Arrieiros; como se dixo, o estu-
do desta xeografía do movemento baséase no trazado de amigos camiños que 
aproveitan vías de tránsito naturais e na distribución tumular, que a codo se 
relaciona estreitamente con aqueles (Bello, Criado e Vázquez 1987; Vaquero 
1996, 1999; Villoch 1999). 

Existe, sen embargo, unha Tiña de traballo complexa pero que ás veces po-
de apoiar as conclusións obtidas a este respecto. Trátase do estudo dos enxo-
vais e das fontes de obtención de determinadas materias primas necesarias pa-
ra a fabricación dos materiais que conteñen. No caso que nos ocupa, cómpre 
salientar o achádego en Dombate (Cabana, A Coruña) de doas fabricadas en 
onfacita e útiles puimentados de corte simple que tercien como materia prima 
as grauvacas (Bello Diéguez 1995b). O relevante é que en ambos casos as ma- 
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terias primas poden provir da zona que agora nos ocupa. Para as onfacitas Be-
llo establece a súa orixe máis probable nos afloramentos de ecloxitas do cabo 
Ortegal, mentres que a orixe das grauvacas localizadas en Dombate pode estar 
nos límites das provincias de A Coruña e Lugo, precisamente no tramo entre. 
Bares e a cubeta de As Pontes (Bello 1995b: 26). Se atendemos á situación xe-
ográfica do dolmen de Dombate cobra forza a idea dunhas relacións interco-
marcais, ó menos dende tempos do megalitismo, en cuia canalización —para 
algúns sectores— a área de As Pontes xogaría un papel moi destacado. 

Nas sepulturas desta área ternos localizados tódolos elementos que definen 
o proceso transicional citado: vasos campaniformes no plano das cerámicas, 
enxovais tipo Rechaba no que atinxe a material lítico e aparición da metalur-
xia, tanto de cobre como de ouro. Todo elo asociado a unha variada gama de 
formas de enterramento cuia comparecencia non é senón reflexo das transfor-
macións que se están a dar neste arco cronolóxico (Alonso e Bello 1997). 

No campaniforme galego sorprendeu durante moito tempo a disociación 
desta cerámica con respecto ós productos que adoitan acompañala noutras 
áreas xeográficas, como poden ser brazais de arqueiro, botóns de óso, pulíais e 
puntas de proxectil metálicas ou xoias de ouro. Eran precisamente os xace-
mentos de As Pontes os que convidaban a pensar que a disociación entre cam-
paniforme e metalurxia resultaba en Galicia máis aparente que efectiva, dado 
que na mesma necrópole, túmulos dun mesmo tipo e moi próximos entre si 
contiñan nuns casos vasos campaniformes e noutros metais (Maciñeira 1941a: 
357; Criado e Vázquez 1993: 12). 

Nos seus traballos en As Pontes, S. de la Iglesia e F. Maciñeira lograron 
establecer a presencia de campaniforme en dúas sepulturas da necrópole de 
Veiga de Vilavella (fig. 8) e nunha cista de Veiga dos Mouros. A primeira de-
las (número 219 de Veiga dos Mouros), escavada por Maciñeira en 1895, 
aparece descrita como un túmulo de 17 m de diámetro sen estructuras no 
seu interior, coa excepción dunha laxe de lousa chantada no centro do túmu-
lo, resgardada a media altura, nos lados Leste e Oeste, por senllas lousiñas co-
locadas de plano, baixo as cais apareceron restos de carbóns e cinzas; o enxo-
val limítase a fragmentos de dous ou tres vasos campaniformes de tipo 
Internacional, unha bola de ocre e un coitelo de sílex (Maciñeira 1941a: 
362s; 1942-43: 16ss; Criado e Vázquez 1993: 16s; Fuente 1988b: 236; Fá-
bregas 1992a: 283). 
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O seguinte túmulo, seguindo a ordeación de Maciñeira, é o número 242. 
De pequenas dimensións, foi aberto en xullo de 1893 por S. de la Iglesia e 
non acollía ningunha construcción pétrea, só terra limpa; sen embargo, o en-
xoval resultante foron fragmentos de cerámica que permitiron a reconstruc-
ción de dous vasos completos (Pericot 1927; Maciñeira 1941a: 365ss; Criado 
e Vázquez 1993: 16ss). 

En terceiro lugar, a sepultura 245 de Veiga de Vilavella era unha cista me-
galítica de sete ortostatos máis a lousa de cuberta agochada baixo un túmulo, 
rectangular e con dimensións de 2'10 m de longo, 0'83 m de ancho máximo e 
1'45 m de alto (fig. 8). Maciñeira practica a escavación en 1894, descubrindo 
o enterramento inalterado e atopando un pequeno fragmento con decoración 
de tipo Internacional, situado na base da cista polo seu lado oriental e acom-
pañado dun pequeno machado puimentado (Maciñeira 1941a: 360ss; Criado 
e Vázquez 1993: 18-20; Fábregas 1988b: 173; Fuente 1988b: 237). 

Na prehistoria pontesa, a industria lítica que acompaña a estructuras cistoi-
des como a que veño de describir aparece ben definida no túmulo 229 de Vei-
ga dos Mouros, unha cista da cal saíu en escavación clandestina un enxoval ca-
racterístico dos momentos serodios do megalitismo, con presencia de 
machado, tres láminas de aixada, unha aixola, dous cinceis e unha maza tone-
liforme trilobulada con perforación bitroncocónica (figs. 7 e 9.1-2) (Maciñei-
ra 1942-43: 22ss; Vázquez Varela 1979: 17ss; Fábregas 1988b: 173s; 1992a: 
281ss; Rodríguez Casal 1990: 55). 

Entre o conxunto dos instrumentos con perforación bitroncocónica, carac-
terísticos dos intres tardíos do megalitismo, débese citar a doble aixola do 
Monte das Regas, en plena serra Faladoira e non moi lonxe da cista 229 enri-
ba comentada, que atopou casualmente un pastor en 1916 e que tamén publi-
cou Maciñeira (1947: 56ss). Hai máis de vinte anos Vázquez Varela amosou a 
relativa uniformidade destes enxovais compostos por útiles perforados, cinceis, 
discos, aixadas, aixolas e machados de tradición megalítica, establecendo o seu 
encadramento nun horizonte Calcolítico, que para os materiais líticos deno-
minou tipo Rechaba (Vázquez 1979). Mantense un longo debate sobre a orixe 
dalgunhas das pezas destes enxovais, en particular os instrumentos perforados, 
ós cais algúns autores atribúen unha orixe mediterránea (Vázquez Varela 
1979; Monteagudo 1981, 1985), mentres que outros subliñan as conexións 
con algún lugar do continente europeo (Fábregas 1992a: 89; Blas e Corretgé 
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Fig. 8: Vasos campaniformes do túmulo 242 de Veiga de Vilavella (2A); fragmento de cerámica campani-
forme e machado puimentado da cista 245 de Veiga de Vilavella (2B) (segundo Criado e Vázquez). 
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Fig. 9: Industria lítica pontesa, procedente dos túmulos 229 de Veiga dos Mouros (1 e 2), 
219 de Veiga dos Mouros (4) e 7 de Medoñas da Mourela (3) (segundo Fábregas). 
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2001), orientando a procura de paralelos ó sector septentrional do mesmo 
nunha cronoloxía en torno ó 2200-2000 ane (López Cuevillas 1953: 14s; Ro-
dríguez Casal 1990: 157-61; Suárez Otero 1998: 138). 

No marco destas sepulturas pontesas da fase de transición, sobrancea o 
achádego de metalurxia nalgúns dos túmulos de Veiga de Vilavella, localizados 
moi próximos ós dous que deron cerámicas campaniformes. Se ben sabemos 
con seguridade que saíron unha diadema de ouro e un puñal, segue existindo 
discusión acerca do número de puntas palmela atopadas inicialmente (Pérez 
Outeiriño 1995: 112). O autor do achádego comenta a cuestión nos termos 
seguintes: «Lanza de cobre [puñal], de 140 * 40 milímetros, encontrada por mí 
al desmontar un tumulus en la llanura de Vilavella (Puentes de García Rodrí-
guez), juntamente con la diadema de oro número 27y las flechas números 19, 20, 
21 y 22, también de cobre" (Iglesia 1907: 63), engadindo que a outra punta 
palmela procede dun túmulo contiguo e que outros fragmentos foron achados 
noutro túmulo da mesma localidade.49  Precisa, ademais, que ningún dos tres 
túmulos medía máis dun metro de altura e que estaban compostos exclusiva-
mente de terra limpa (Iglesia 1907: 64). Pola súa parte, Maciñeira atribúe tó-
dolos materiais íntegros (puñal, diadema e cinco puntas palmela) a un único 
túmulo, o 240 de Veiga de Vilavella, engadindo que estaba recuberto por un-
ha capa de pedras (1941a: 365). Dado que hoxe é imposible coñecer cal foi a 
realidade do achádego, a opción máis viable semella tomar como certo o dato 
de que o túmulo do conxunto principal —e seguramente tamén os outros 
dous— carecía de estructuras pétreas e asumir, sen posibilidade de erro, que na 
zona de As Pontes son ó menos tres as sepulturas que deron materiais metáli-
cos (Comendador 1998: 24-26). 

En síntese, podemos concluir que no fenómeno tumular de As Pontes está 
perfectamente definido un horizonte de transición entre os finais do Neolítico 
e os primeiros tempos do Bronce —chámese Calcolítico ou como se queira-
caracterizado por unha serie de fenómenos que aquí aparecen asociados: es- 

49  Santiago de la Iglesia comete neste caso un pequeno erro, xa que diadema non leva o número 27 no seu 
catálogo, senón o 26 e ademais 6 describila eleva a cinco o número de puntas palmela aparecidas xunto a da: 
Diadema de oro de 20 quilates, 19 gramos de peso, 345 milímetros de longitud, de la forma de los cuellos llamados 
tirillas, con los extremos redondeados y uno de ellos roto por el azadón al ser hallado, junto con la lanza y flechas nú-
meros 18, 19, 20, 21 y 22 en la base de un pequeño tumulus, que no llegaba á un metro de alto, en la llanura de Vi-
lavella, en mis exploraciones de 1893"(Iglesia 1907: 64). 

101 



XOSÉ-LOIS ARMADA PITA 

tructuras cistoides, túmulos de terra, campaniforme, primeira metalurxia e en-
xovais tipo Rechaba. Un horizonte histórico que, grosso modo, podemos situar 
entre o 2300 e o 1900 ane, con forres pervivencias do período anterior (man-
tenemento de estructuras dolménicas) e que non semella significar o final das 
prácticas funerarias prehistóricas rexistrables arqueoloxicamente (Fábregas e 
Vilaseco 1998); aínda que sen testemuños materiais especialmente significati-
vos (fig. 9.3), para este período cronolóxico cómpre referir unha datación ra-
diocarbónica efectuada sobre unha mostra do pontés túmulo 7 de Mourela, 
de grandes dimensións e acollendo un dolmen poligonal pechado, cuios resul-
tados foron 3820 ± 35 bp, situándose en 2312-2149 ANE e 2398-2129 ANE 
con calibración a un e dous sigmas respectivamente (Fábregas 1995: 86, 90).50  

O avance das investigacións permitíu contextualizar algúns túmulos que 
nos tempos de Maciñeira non atopaban encaixe nos patróns do megalitismo. 
Sepulturas cun simple ortostato fincado, en foxa ou unicamente con terra, 
descritos polo autor ortegano nalgúns dos seus traballos, foron escavados en 
anos recentes en As Pontes, poñendo de manifesto a fiabilidade das descri-
cións do arqueólogo ortegano (Pombo 1991; Vaquero 1995, 1999; Bello 
1995a: 54; Fábregas e Vilaseco 1998: 195ss). En todo caso, a problemática do 
Neolítico final, Calcolítico e Bronce na área de As Pontes preséntase todavía 
aberta e de complexa caracterización, na medida en que traballos recentes 
amosaron novidades salientables como a presencia de madeira formando parte 
de estructuras (rampas de acceso, etc.) ou a existencia de reestructuracións tu-
mulares nun arco de ata dous milenios (Vaquero 1996: 81; Fábregas e Vilase-
co 1998: 209ss). Un sector xeográfico moi aberto nestes intres ás relacións ex- 

5° A calibración ofrecida no artigo de Fábregas (1995) realizouse mediante o programa de Stuiver e Reimer 
(1993) na súa versión 3.03 e a curva de calibración de Pearson e Stuiver (1993). Mediante o método B do Calib 
4,3. sobre a curva de Stuiver et al. (1998), que permite diferenciar tramos porcentuais de probabilidade no seo 
dos intervalos a un e dous sigmas, a datación sitúase en 2308-2199 (96'9 %) a 1 s e en 2353-2186 (83'9 %) a 2 
s. A datación é considerada válida por Alonso e Bello (1997: 519) no seu traballo sobre a periodización do mega-
litismo galego a través do radiocarbono; sitúan este túmulo no seu grupo C, caracterizado basicamente por 'Mo-
numentos de pequeño tamaño muy planos, muchas veces de piedras, con o sin cámara" (Alonso e Bello 1997: 510). 
Segundo a súa interpretación, a partires do primeiro tercio do terceiro milenio ane (c. 2800-2700) 'parece finali-
zar el ciclo del megalitismo clásico, entendiendo por tal el que se refiere a las construcciones enastan' cas bajo túmulo, 
incluido en un fenómeno tumulario de mayor vigencia temporal al que en algún momento parece dirigir e incluso mo-
nopolizar. Esta desaparición de los paradigmas arquitectónicos megalíticos, en la que creemos entrever la profunda cri-
sis del orden social neolítico, va a dar lugar a una nueva eclosión de polimorfismo funerario, que acompaña el proceso 
de instauración y consolidación del nuevo orden social" (Alonso e Bello 1997: 515s). 
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teriores e que ademais amosa a presencia de manifestacións pouco frecuentes 
no cadrante noroccidental peninsular, como círculos líticos e —de resultar co-
rrectas algunhas identificacións de Macirieira— menhires, seguramente en am-
bos casos relacionables con ritualizacións funerarias, tamén en tempos sero-
dios do megalitismo.5' 

No que se refire á evolución posterior deste complexo horizonte cultural, 
se ben contamos con algúns apoios para unha elemental caracterización do 
Bronce Final, as fases inmediatamente posteriores ós túmulos de As Pontes 
—non esquecendo, en todo caso, a diacronía dos mesmos— permanecen ata o 
momento en considerable escuridade. O único testemuño que poderiamos re-
señar é un machado tipo Barcelos atopado na serra da Capelada, preto de Ce-
deira, ata agora someramente publicado (Usero 1992: 56s, 241) e pouco co-
ñecido, como amosa o feito de que non se recolla nalgún recente mapa de 
distribución (Suárez, Carballo e Amil 1997: 40); pero que en todo caso esta-
blece ata o momento —dito exemplar de Cedeira— o límite septentrional para 
este tipo de machados. 

APÉNDICE: A ARQUEOLOXÍA PONTESA NA CORRESPONDENCIA 
CON J. BONSOR 
Un dos denominadores do recente auxe da investigación cobre historiogra-

fía arqueolóxica está sendo a publicación de material inédito relacionado con 
figuras senlleiras da disciplina, abranguendo os seus epistolarios, informes, 
memorias de investigación, planos, etc. Neste contexto cabe salientar a publi-
cación dos fondos documentais depositados na Real Academia de la Historia 

51  En todo caso, os posibles menhires identificados por Maciñeira, por exemplo o do Campo da Armada na 
serra da Capelada (1921: 56; 1942-43: 124), son moi pouco canónicos e presentan problemas para a súa filia-
ción cronolóxica e funcional, non así os círculos líticos, identificables como tais sen ningún xénero de dúbidas. 
Algunhas propostas sobre a cronoloxía e función de círculos líticos e menhires nos traballos de Díez Castillo e 
Ruiz Cobo (1995) e Villoch (1998). Por outra parte, non quixera que a breve exposición que veño de plantexar 
ofrecese a imaxe dun sector xeográfico isolado e sen conexións coas áreas máis próximas. Por citar só dúas das 
manifestacións aquí comentadas, cabe subliñar que os materiais metálicos englóbanse na área de distribución 1 
establecida por Comendador (1998: 22ss), que abarca tamén outras pezas da zona de Vilalba e proximidades, 
onde contamos co achádego de machados planos, puntas palmela e un cincel. En canto ó campaniforme, ternos 
documentados fragmentos desta cerámica nas mámoas 1 e 3 de Abelleita e Roupar, en San Andrés de Lousada 
(Xermade) e O Pirleo (Buriz), coa particularidade de asociarse en tres dos catro casos a estructuras megalíticas, 
salvo a excepción de Roupar, máis próximo a túmulos como o 219 e o 242 da vecifia comarca de As Pontes 
(Criado e Vázquez 1993: 26-33). 
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relativos ás diferentes comunidades autónomas; xa está a disposición dos lec-
tores o volume correspondente a Galicia e Asturias (Rasilla e González 2000), 
onde precisamente se ofrece a ficha dalgúns informes enviados por S. de la 
Iglesia e E Maciñeira, tal como detallei con anterioridade nunha nota a pé de 
páxina. 

Unha das figuras máis estudadas en datas recentes é a de Jorge Bonsor 
(1855-1930), un anglofrancés asentado no Sur da Península que consagrou 
boa parte dos seus esforzos á investigación da arqueoloxía andaluza. A súa 
obra mereceu unha tese de doutoramento xa publicada (Maier 1999a). En va-
rios dos seas traballos Maciñeira informa da súa relación epistolar con Bonsor 
e, por esta razón, dende que se anunciou a publicación das cartas do autor 
francés, tiven a sospeita de que entre elan estaría algunha do arqueólogo orte-
gano; punto que, unha vez co libro na man (Maier 1999b), puiden felizmente 
corroborar. 

Non sei se Maciñeira escribíu algunha carta máis, pero suman seis as reco-
llidas por Maier (1999b). Pareceume procedente reproducilas aquí, dado que 
ofrecen algúns datos relevantes, tanto no que atinxe á persoalidade de Maci-
ñeira e ó sea método de traballo como ós restos arqueolóxicos da comarca 
pontesa. Alusións máis ou menos explícitas ós materiais de As Pontes témolas 
nas cartas primeira e terceira (números 52 e 58 en Maier 19996), ó tempo que 
no resto atopamos referencias a diversos aspectos da arqueoloxía da zona. 

Pouco despois de ter noticia da publicación destas cartas solicitei a D. Fe-
derico Maciñeira Teijeiro, neto do arqueólogo ortegano, que buscase as cartas 
de Bonsor que todavía puidesen conservarse. A súa amable colaboración deu 
como froito ata o momento unha carta (a n° 7) que, con toda probabilidade, 
é resposta á primeira das publicadas por Maier; nela Bonsor refírese, entre ou-
tras cousas, ós círculos líticos de As Pontes. Sen embargo, a miña investigación 
sobre a obra de Maciñeira continúa e non pode descartarse que apareza novo 
material inédito, que pola miña parte procuraría dar a calecer con celeridade, 
polo seu evidente interese para a historia da arqueoloxía galega e, incluso nal-
gúns casos, peninsular. 
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a) Cartas de Federico Maciñeira a Jorge Bonsor 

Carta n° 1 (= Moler 1999b: 44, n° 52) 
Ortigueira, 22 de febrero 1901 
(Sr. D. Jorge Bonsorj.  

Muy distinguido Sr. y amigo: 
Mucho celebro que se haya presentado esta ocasión para tener el honor de enta-

blar relaciones personales y de las comunes aficiones arqueológicas con V de cuyos 
trabajos ha tiempo tenía conocimiento y últimamente el Sr. Reinach me había ha-
blado también. Así pues, cuente V con mi pequeño valimiento para cuanto por 
aquí se le ofrezca, en la seguridad que será para mi una verdadera satisfacción po-
derle ser en algo útil. 

Le quedo profundamente agradecido por su amable deferencia al enviarme un 
ejemplar de su hermoso trabajo sobre Las colonias agrícolas, y por la cariñosa de-
dicatoria que en él ha puesto. Siento que mis pobres artículos arqueológicos anden 
esparcidos por la prensa, por lo cual nada puedo ofrecerle en este terreno, pero ten-
drelo en cuenta por lo porvenir a fin de corresponder en algo al inmerecido honor 
con que V me distingue. 

Efectivamente según le informó el Sr. Reinach y mi amigo el Sr. Mélida, en las 
exploraciones en los tumulus de esta comarca, hallé en dos, cerámicas prehistóricas 
perfectamente ornamentada y un amigo mío que roturó otros tres exhumó de uno, 
un hermoso vaso casi entero, de caracteres idénticos. La ornamentación difiere algo 
de la de V y no se hallan estrías y punteados incrustados de pasta blanca como la 
que cita y como la cerámica de Ciempozuelos que yo conozco. Por todos sus carac-
teres es idéntica esta cerámica a la que existe en el Museo de Saint Germain (París) 
procedente del dólmen de Keriaval —Carnac--- y se aproxima mucho a los trozos 

que en el Musée de Mortillet llevan los n.° 537y 541. 
Para mis trabajos de campo tengo una máquina fotográfica y por lo tanto pue-

do fácilmente suministrarle fotografía de la cerámica que le interesa y de otros ob-
jetos neolíticos con ella encontrada en los tumulus para que V se quede con ellas 
por si algo pueden servirle; dígame pues, si le corre prisa o sí puedo demorar el ha-
cer la positiva hasta cuando veamos algo de sol, que ahora tenemos un tiempo cru- 

dísimo. 
Yo hace años que me dedico a investigar detenidamente esta comarca del N-0 

de España, y a estas horas tengo registrados en mi plano arqueológico del país unos 
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300 tumulus; más de 20 castros; 2 magníficos cromlechs; obras hidráulicas prerro-
manas con una escollera ciclópea de 300 mts. de largo por 40 de ancho y 8 de al-
tura; una pesquería romana bien conservada que desatasqué por completo de are-
na, y otros varios monumentos arcaicos. También encontré en mis excavaciones  
objetos interesantes, de los cuales y de otros que fueron hallados aquí por distintas 
personas tengo fotografía, lo cual unido a los plantos de tumulus, dólmenes, castros 
y de cuanto monumento he visto, formaran mi futuro libro sobre las antigüedades 
prehistóricas y romanas de la comarca de Ortigueira, en el que seguiré un plan pa-
recido al de V. en el trabajo sobre Las colonias agricolas, poniendo especial empe-
ño en que la parte gráfica no deje que desear. 

En mis exploraciones en un castro prehistórico de aquí encontré cerámica, no 
ornamentada, recubierta de pasta blanca; con las fotografías le mandaré un frag-
mento. 

Le reitero mi reconocimiento por sus atenciones y queda a sus órdenes para lo 
que desee, ofirciendome de V. afino. amigo, 

Federico Maciñeira. 

Carta n° 2 (= Maier 1999b: 45s, n° 57) 
Ortigueira, 6 de mayo 1901 
[Sr. D. Jorge Bonsor]. 

Muy distinguido y respetable amigo: 
Mis ocupaciones no me han dejado esta temporada tiempo libre para consa-

grarlo a los amigos y a las aficiones predilectas, y como yo no quería escribirle hasta 
que pudiese hacerlo cumpliendo mi compromiso de remitirle fotografías de algunos 
monumentos y objetos antiguos que estudié en esta comarca, de ahí que que hubie-
se demorado hasta la fecha esta carta. 

Por el correo de hoy le mando certificado 17 fotografías, algunas de las cuales no 
dudo que le interesaran; por ellas podrá Y juzgar del carácter de civilización proto-
históríca de esta comarca. No se moleste Y en devolverlas pues ya lo hice expresa-
mente para que V. se quede con ellas como modesto presente de este admirador suyo. 

También con esta carta y bajo el mismo sobre le adjunto un trozo de cerámica 
fina recubierta de pasta blanca, de cuya naturaleza, como yá le indiqué, hallé va-
rios en las excavaciones que hice en el castro protohistórico de Ladrid en esta co-
marca ¿Qué opina V. de esta cerámica, de carácter —a mi ver— protohistórico? 
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Celebraría mucho verle al( por aquí y sería para mi un honor acompañarle 
por estos bellos campos y a su lado y bajo mi dirección estudiar la riqueza arqueo- 

lógica de esta comarca. 
Gustosísimo acepto su cariñoso ofrecimiento de ayudarme en mis trabajos, y co- 

mo estoy viendo de dar cima a mi obra en que comprendo cuanto aquí he visto 
anterior al siglo Y no faltarán ocasiones en que molestarle pidiéndole algún consejo 

o alguna aclaración. 
Estoy de perfecto acuerdo con sus opiniones y por eso yo quiero apurar esta co- 

marca para venir estudiándola desde los monumentos y objetos más antiguos hasta 
alcanzar los tiempos posteriores de la dominación romana con lo cual podrá tener-
se algún conocimiento de la organización sucesiva del país. Por ahora en ninguna 
comarca de Galicia se hizo un estudio completo en este sentido, y yo aunque mi 
grande conocimiento, pienso por lo menos con los planos, los dibujos, las fotografías 
y la detenida investigación presentar un estudio completo gráfico y descriptivo, co- 

mo los que en otra parte se han llevado a cabo. 
Puede V. con completa confianza pedirme cuanto dato precise de este país, que 

gustosísimo se los suministraré; y queda a sus órdenes afino. amigo, 

Federico Maciñeira. 

Carta n° 3 (= Maier 1999b: 46, n° 58) 

Ortigueira, 31 de mayo 1901 
[Sr. D. Jorge Bonsor].  

Mi distinguido amigo: 
Muchísimas gracias por las hermosas fotografías que tuvo la amabilidad de en- 

viarme, pues le estimo mucho tan buenas reproducciones de las magnificas piezas 
de cerámica del tipo de Ciempozuelos. Cuando yo obtenga más fotografías de mo- 
numentos y objetos de aquí que a V puedan interesarle, tendré un gran placer en 

remitírselas. 
Celebro que le hubieran agradado las fotografías que le mandé. 
El vaso n.° 13, se parece, en efecto, al suyo 127 y al 531 del Musée de Mortillet 

y participa de la ornamentación de los trozos señalados en la misma obra con los 
n°. 537y 541. Por su contextura, coloración, grueso y motivos decorativos, tanto 
este vaso cuanto los fragmentos del otro que le envié la fotografía, resultan exacta-
mente idénticos a los que como procedentes del dólmen de Kerival —Carnac— se 
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conservan en el Museo de Saint Germain, según he tenido la ocasión de observar el 
año pasado. 

El castro n. ° 5, que V lo llama importante está interiormente cubierto de pe-
ñascos y en alguno de ellos hay pequeños fossettes circulares y elípticos, algunos per- 
fectamente labrados, que indiscutiblemente son de obra humana. La cantera la he 
visto y es moderna. 

Conozco la cerámica del tipo de Ciempozuelos porque la he visto en los ejem- 
plares que se conservan en el Museo de la Real Academia de la Historia. Por ahora 
no hallé nada parecido. 

Celebraré que hubiese V. obtenido felices resultados en su excursión a Lora. Yo  
también saldré a mediados del próximo mes a reconocer algunos de los puntos de 
esta comarca donde aún no he ido, pues mi objeto es que en mi plano arqueológico 
de esta parte del país no falte por registrar un sólo dato de lo que existe o haya exis-
tido. Por ahora me concretaré a registrar a simple vista lo que halle, levantando  
planos y sacando fotografías; más tarde, después que nada me quede por reconocer, 
si tengo tiempo, y sobre todo recursos con que hacerlo, continuaré mis excavaciones. 
Lucho con muchos obstáculos para este trabajo y por esto no puedo ir a donde qui-
siera. 

Dentro de dos años creo que terminaré de hacer mi libro —del que tengo escritas 
en borrador unas quinientas cuartillas— con profusión de planos, croquis, dibujos y 
fotografías. 

Sabe que puede contarme en el número de sus verdaderos amigos y admiradores 
y que mi mayor deseo será poderle en algo resultar útil, quedando siempre a sus ór-
denes afmo., 

Federico Maciñeira. 

Carta n° 4 (= Maier 1999b: 58s, n° 89) 
Ortigueira, 26 de diciembre 1902. 
[Sr. D. Jorge Bonsorj.  

Mi muy apreciable amigo: 

Me satisface muchísimo que un arqueólogo tan distinguido como V. opine como 
yo que el consabido bronce es auténtico, pues constándome las circunstancias todas 
de su hallazgo me duele que se le juzgue como una superchería. Mil  gracias, pues, 
por su desinteresado parecer que en su día publicaré cuando vuelva a insistir sobre 
el mismo asunto. 
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Celebro que le fuese de interés la nota de mi artículo referente a las monedas de 
Abdera, Gadír y Sexi aquí halladas en relativa abundancia. Cada vez estoy más 
persuadido, por un número de circunstancias, que los colonos fenicios de la Penín-
sula traficaron mucho por estas costas y que en el Cabo de Estaca de Bares tuvieron 
su puerto de escala en la navegación de estos mares, como espero demostrar en el li-
bro que tengo en preparación. 

Me extraña que en sus importantes exploraciones de las Islas Sorlingas no en-
contrase rastro de las gentes púnicas, pues mi duda que ellos fueron explotados sus 
criaderos de estaño, porque, aún dando por hecho que no sean las Cassitérides, al 
fin por su proximidad a Cornualla y por el estaño que en algunos dicen que abun-
da es lógico suponer que no dejasen de beneficiarlas aquellas gentes. Quizá en la 
parte que menos se piense lleguen a encontrarse sus rastros, y que a V. le quepa tal 
fortuna me congratulará muchísimo. 

Deseándole muy felices pascuas y nuevo año quede como siempre a sus órdenes 
su admirador y afino. amigo, 

Federico Maciñeira. 

Carta n° 5 (= Moler 1999b: 63s, n° 101) 

Ortigueira, 8 de septiembre 1903. 
[Sr. D. Jorge Bonsorf 

Mi distinguido amigo: 
Le agradezco mucho las interesantes opiniones que me envía respecto a los ca-

piteles, pues me importa en sumo grado esclarecer todo lo posible su filiación ar-
queológica porque de confirmarse que son aquí prerromanos contaré con un im-
portante elemento más de prueba para mejor sustentar mi opinión respecto a la 

estancia de navegantes prerromanos en estas costas. Perdone, por lo tanto, que in-
sistiendo en la molestia le ruegue que en octubre, cuando vea al Sr. Reinach, trate 
de volver sobre el asunto con tan ilustre arqueólogo y obtener de él nuevas impre-
siones. Días pasados se hallaron nuevas tégulas y restos de ánfora en el sitio de 

donde los capiteles proceden. Todo cuanto allí aparece es cuando mas moderno de 

la época aquí romana. 
En la última excavación que hice pude ver en las excavaciones de un castro 

protohistórico resto de una calle como la de la Citania portuguesa y una pequeña 

construcción circular que, juzgando por la ceniza que contenía, debió ser una co- 

cina. 
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Reiterándole por sus atenciones las más expresivas gracias, pidiéndole muchos 
perdones por la nueva molestia con que le causo y deseándole muchísimas felicida-
des en su excursión, queda como siempre a sus órdenes agradecido y afino. amigo, 
q. 1. b. 1. m., 

Federico Maciñeira. 

Carta n° 6 (= Moler 1999b: 137, n° 276) 

Ortigueira, 3 de agosto 1930. 
Sr. D. Jorge Bonsor. 

Ilustre y antiguo amigo: 

Por la prensa de Madrid me informo con gran satisfacción de su nuevo des-
prendimiento en favor de nuestra cultura, y por ello complázcame en felicitarle 
muy efusivamente, enviándole el sincero testimonio de mi gratitud como español 
que sabe apreciar en todo su valor generoso acto. 

Y saludándole cordialmente, queda suyo afino. amigo que no le olvida y con 
interés sigue su brillante labor arqueológica que tanto admira, 

Federico Maciñeira. 

PD.— Supongo en su poder un ejemplar de mi último trabajo sobre los crom-
lechs que aquí he descubierto y en el cual le cito, el que le he remitido dedicado ha-
ce ya meses. Si no lo recibió, le repetiré el envío. 

ID) Carta de Jorge Bonsor a Federico Maciñeira 
Carta n° 7 (inédita) 

El Museo Carmona. 9 de marzo 1901 
Sr. D. Federico G. Maciñeira 

Muy distinguido Sr. y amigo: Agradezco á V su atenta carta con las interesan-
tes noticias que contiene, dandome una buena idea de la importancia arqueologi-
ca de su comarca. 

Galicia es la unica parte de España que no he tenido todavía ocasion de visitar. 
Pienso emprender este viaje algun dia, teniendo mucho deseo de conocer á V perso-
nalmente asi como de ver los monumentos primitivos mencionados por V: los 
cromlechs, tumulos, castros y en particular esta construccion ciclopea de la cual me 
da V las medidas. ¡Habra tanto que estudiar y explorar en España! Sobre la ar-
queología de su provincia muy poco sabemos —Yo no creo en los di scubrímientos 
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aislados de la Peninsula, hay que dedicarse á una comarca, y casi apurarla para 
poder reconocer las ocupaciones sucesivas del pais— Veo con satisfaccion que sobre 
este asunto, pensamos lo mismo. Para sus trabajos, si en algo puedo servirle ó ayu-
darle, puede V mandarme con entera confianza. — La ceramica, no ornamental, 
recubierta de pasta blanca, no conosco. Habiendose encontrada en un castro pre-
histórico es probable que sea de origen oriental, importacion de Fenicios ó cartagi-
neses. 

Recibire con mucho gusto las fotografias que V. ha tenido la amabilidad de 
ofrecerme pero no quisiera molestarle —no corre prisa. No saldre á viajar este año 
hasta el 15 de junio, para volver fin de Otoño. Ruego que V me dispense esta mal 
expresada carta, aunque hace cerca de 20 años que vivo en España, no he podido 
todavía dominar las dificultades de la lengua — 

Queda de V affmo. amigo y s.s. q.b.s.m. 

Jorge Bonsor. 
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