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Tes. E véxote coma un esmoleiro pedirlle ó estranxeiro 
unha espiga. Pos traxe de festa neste tempo de másca-
ras, petas, rabuñas..: ninguén che fai caso. Muller de si-
lencio, sigue sachando. ¡Que fermosas as túas terras! 
Allos. Tomates. Patacas. Leituga. Ervellas. Pementos. 
Millo. Millo. Millo. Centeo. Ovellas e vacas... Na beira o 
turista... ¡flasch! ¡Que fermoso puchiño! ¡Que típica ve-
lla! ¡Que neno máis curro, tan sucio!... ¡flasch!... 
¡flasch!... 
E detrás das cortiñas: anceios tronzados. Beizos coma 
monecas sen brazos. Cadeiras sen patas onde se sen-
tan os soños a conta-los días. ¡Que fermosas as túas 
unllas de negro e rabia! ¡Que fermosa a túa boca de to-
na! ¡Que fermosa a túa saia onde tódalas noites pingan 
as estrelas! Seraogna. Angoares. Que fermoso ese si-
lencio dos teus dedos, ¡ai!, onde tan paseniñamente se 
van afogando os teus desexos. Aldeana galega: home e 
muller: neno: as túas mans de auga a facer escritos no 
vento: os teus ollos de vento a petar con forza nas por-
tas que che pechan: as túas pernas de terra: de bronce 
lene a túa língua 

 
 
 

Cheira a silva e confúndese co gran 
A muller de Seraogna. Saben a vaca os seus dedos 
e a leite os seus beizos que o sol mata no centro da eira 

 
 

Seraogna 
Alfonso Pexegueiro 
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INTRODUCCIÓN 
O presente traballo aborda a investigación do espacio 
rural desde o seo da liña de traballo da Arqueoloxía rural 
desenvolvida polo Laboratorio de Arqueoloxía e Formas 
Culturais da USC, actualmente Unidade Asociada ao 
Laboratorio de Arqueoloxía do Instituto de Estudios Ga-
legos Padre Sarmiento (CSIC - Xunta de Galicia). A este 
respecto, o Plano de Investigación de Elviña preséntase 
como unha ocasión propicia para expoñer unha aproxi-
mación que dá conta dos factores que ordenan, mode-
lan e configuran a paisaxe agraria no val de Elviña. 

Como punto de partida atopámonos cun espacio ru-
ral que está a sufrir unha serie de transformacións ante 
a aparición de elementos alleos a esta paisaxe. Altera-
cións sufridas tanto na súa estructura económica como 
espacial, ao constituírse como unha área periurbana 
onde os elementos rurais e urbanos chegan a confun-
dirse, orixinando unha paisaxe rural modificada por ele-
mentos alleos a ela. Tomar como obxecto de estudio o 
espacio rural en Elviña e os sistemas agrarios tradicio-
nais, avaliando o sistema no que se integra esta distri-
bución do terrazgo e dos cultivos será o noso primeiro 
obxectivo. Procedeuse, en principio, ao estudio da pai-
saxe actual retrotraéndonos cara un pasado e cara uns 
supostos no que xa non só a documentación escrita nos 
serviu de grande axuda se non que se botou man da 
práctica arqueolóxica, como disciplina indispensable 
neste estudio e dos seus resultados para crear un espa-
cio antigo ou polo menos anterior ao actual. 

Este estudio parcial ten como finalidade primordial 
levar a cabo unha aproximación ao problema da organi-
zación do espacio agrario e da súa evolución a través 
do tempo, para a súa realización foi necesaria a investi-
gación máis alá do sitio puntual, xa que nos atopamos 

ante unha comunidade que despregaba as súas activi-
dades no arredor do poboado, modelando o entorno e 
construíndo unha paisaxe específica e propia. Así pois, 
tomouse como obxecto de estudio o entorno máis ache-
gado ao sitio castrexo, tentando rastrexar os sinais reve-
ladores desa ocupación no espacio, e ao mesmo tempo, 
a partir do estudio da morfoloxía agraria actual pretén-
dese establecer o desenvolvemento histórico das for-
mas de modelado e parcelación sen pretender, en prin-
cipio, establecer analoxías entre a paisaxe agraria cas-
trexa e a paisaxe agraria tradicional. 

Polo que respecta á metodoloxía utilizada, é necesa-
rio resaltar a necesidade de utilizar conxuntamente a 
información procedente da documentación escrita apro-
veitando o importante cúmulo de información existente 
desde a Idade Media, e da arqueoloxía e dos estudios 
antropolóxicos, xa que contamos na actualidade cun es-
pacio rural tradicional en vías de desaparición e cunha 
imperante necesidade de recuperación do mesmo. Para 
iso levouse a cabo unha estratexia de traballo baseada 
na recompilación e consulta de mapas parcelarios de 
diferentes épocas ademais de fotografía aérea. Tras 
realizar unha primeira selección daquelas zonas que en 
principio poderían resultar máis proveitosas no sentido 
de poder localizar nelas certas estructuras agrarias, pro-
cedeuse a realizar o traballo de campo propiamente dito 
mediante a prospección sistemática e intensiva nestas 
zonas de maior interese, localizadas dentro do límite de 
expropiación1, chegando mesmo a ampliar a prospec-
ción, neste caso extensiva, ás restantes parcelas locali-
zadas no límite de protección. Unha vez vistas estas zo-

                                                           
1 O castro vai ser adquirido polo concello da Coruña como pri-
meiro paso para a súa posta en valor, que terá a forma de par-
que arqueolóxico urbano. 
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Resumo 
Este traballo presenta o resultado do estudio do espacio agrario do 
entorno do castro e a aldea de Elviña, no concello da Coruña, realiza-
do como unha parte do plan de investigación para a elaboración do 
Plan Director do Castro de Elviña que ten como obxetivo a posta en 
valor do sitio. A paisaxe de Elviña responde ao modelo tradicional 
rural de Galicia ainda que se atopa moi degradado pola influencia do 
núcleo urbano da Coruña. Os elementos materiais e as formas agra-
rias que o caracterizan son balados, cómaros, terrazas e bancais que 
serven de acondicionamento para a explotación do territorio. Esta 
paisaxe vaise xerando co paso do tempo podendo remontarse ata o 
século X no que Elviña tiña un rol importate na producción agrícola 
para o abastecemento da cidade. 

 

Abstract 
This document presents the results of a study about Agrarian Land 
Space nearby Elviña’s Hillfort, in A Coruña. It was making as a part of 
a research plan to make the Management Document of Elviña’s Hillfort 
which pretends the enhancement of it. Elviña’s landscape is a model 
of traditional and rural territory of Galicia but it’s degrading for the in-
fluence of A Coruña urban area. The material elements and agrarian 
forms are walls and another agricultural structures in order to accom-
modate the space for land exploitation. This landscape was growing 
up during the last millennium and his role was to provide agricultural 
supplies to the city. 
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nas que prometían certo interese, analizáronse detida-
mente as estructuras agrarias localizadas nestas parce-
las. Isto non foi tarefa doada, xa que hai que ter en con-
ta que os elementos agrarios poden estar ocultos ou 
mesmo destruídos polas accións xeradoras das pai-
saxes posteriores; a isto hai que engadirlle a dificultade 
que supuxo a localización destas estructuras debido á 
espesa cuberta vexetal que enmascara e oculta a pai-
saxe agraria, producto do abandono a que están some-
tidas as prácticas tradicionais. 

Este traballo articúlase fundamentalmente en catro 
partes: 

A primeira parte corresponde ao marco teórico no 
que se desenvolveu o estudio dos sistemas agrarios de 
Elviña. Para iso botouse man da chamada Arqueoloxía 
rural, enmarcada dentro da Arqueoloxía da Paisaxe, xa 
que a través desta disciplina se tenta estudiar o espacio 
rural tradicional desde o punto de vista arqueolóxico. 

No capítulo segundo, despois dunha breve localiza-
ción xeográfica do sitio arqueolóxico e da caracteriza-
ción do seu entorno, préstase especial atención á forma 
na que se vai estructurando a paisaxe agraria; partindo 
desde época castrexa, na que se fai referencia á estra-
texia de ocupación do espacio propio destas comunida-
des, atopamos as primeiras modificacións da paisaxe 
polo home onde se pode considerar xa a posibilidade da 
existencia de estructuras como terrazas ou bancais con 
probable finalidade agrícola. Na Idade Media a docu-
mentación consultada revela unha intensificación do la-
boreo agrícola orientado non só ao autoconsumo da 
comunidade rural que habitaba o val de Elviña, senon 
que a finais deste período se documenta unha orienta-
ción da economía agraria cara a venda de productos 
para o fornecemento da cidade de A Coruña, afianzán-
dose esta orientación na época moderna onde cobra 
ademais grande importancia o cultivo da vide da man 
principalmente das comunidades eclesiásticas con do-
minios nesta zona. Finaliza este apartado co progresivo 
declive e situación actual do val de Elviña, xa que de ser 
unha das zonas máis ricas no que se refire a producción 
agraria pasou a converterse nun reducto onde as pro-
piedades agrarias son un estorbo nas necesidades de 
ocupación dunha cidade en constante crecemento. 

No capítulo terceiro descríbense as formas de orga-
nización agraria e aproveitamento das terras do val 
cunha exposición detallada dos datos obtidos no traballo 
de campo, prestando especial atención á organización 
do chan estructurado en terrazas e bancais; neste senti-
do evidenciáronse no entorno do sitio terrazas artificiais 
que facían concibir a hipótese da súa pertenza ao modo 
de aproveitamento castrexo, algunhas delas continuarí-
an a ter un uso agrícola ao longo do tempo. Neste 
mesmo capítulo faise mención aos distintos sistemas de 
parcelación que nos atopamos no val de Elviña posto 
que son elementos fundamentais xa non só na organi-
zación do chan senón na forma de ‘arquitecturizar’ a 
paisaxe agraria. 

Na última parte faise unha breve valoración patrimo-
nial do espacio agrario de Elviña caracterizado por ser 
no pasado unha das zonas máis ricas dos arredores de 
A Coruña, en canto a producción agrícola se refire, e 
que na actualidade, vai perdendo progresivamente o 
seu carácter rural para se converter en chan urbano an-
te as novas necesidades residenciais e industriais, polo 
que se insiste na necesidade de protexer e conservar o 

que queda desta paisaxe agraria de corte tradicional, 
propoñendo para iso a recuperación desta paisaxe agrí-
cola tradicional e a súa conseguinte posta en valor. Fi-
nalmente e para concluír este estudio, desenvólvese un 
plan de traballo futuro no que se fan unha serie de pro-
postas a ter en conta, desde a recuperación da paisaxe 
agraria tradicional ata o estudio máis concreto e detalla-
do dalgunhas das estructuras ou elementos tradicionais 
que conforman o val de Elviña. (Ver no apartado de Car-
tografía a área ocupada polo castro e o seu entorno de 
protección). 

A superación da idea de estarmos ante un xacemen-
to isolado no espacio para pasar a considerar que todos 
eles, no seu conxunto, forman parte dunha paisaxe inte-
gral. Propoñemos tamén a posibilidade de tratar arqueo-
loxicamente a paisaxe tradicional galega estudiándoa 
como unha realidade construída ao longo do tempo, nun 
proceso que remonta as súas orixes posiblemente á 
prehistoria (Criado et al.1991: 248-9). 

MARCO TEÓRICO 
Neste apartado preséntanse os presupostos e bases 
metodolóxicas que rexen o desenvolvemento dunha in-
cipiente liña de traballo, orientada cara o estudio das 
formas e elementos que conforman a paisaxe rural tra-
dicional en Galicia, propoñendo a validez da utilización 
da metodoloxía arqueolóxica para este tipo de rexistro. 

A Arqueoloxía da Paisaxe 
tradicional. Presentación2 
Galicia é un dos recantos de Europa que se etiquetan, 
dun modo apresurado, como país tradicional. A adxecti-
vación tradicional que se outorga a esta situación non é 
sinónimo de inmutabilidade xa que ditas sociedades 
‘tradicionais’ non existen, adquiren esa aparencia ‘retar-
dataria’, ‘costumista’, ‘antiga’, cando son consideradas 
desde a perspectiva dunha sociedade que semella ocu-
par unha posición posterior no tempo e presenta unha 
dinámica máis progresiva que a sociedade tradicional 
coa que se compara. Desde esa perspectiva é fácil con-
verter en ‘tradicionais’ aos outros. Pero mesmo estes 
serán sempre máis modernos que os seus predeceso-
res. 

É necesario deixar de considerar o ‘tradicional’ no 
sentido dunha carencia e, en cambio, debemos substi-
tuir esa valoración por outra de carácter positivo. É ben 
sabido que a Modernidade europea conformouse a tra-
vés da simbiose entre a racionalidade occidental cuñada 

                                                           
2 Para o desenvolvemento deste marco teórico-metodolóxico 
seguíronse básicamante os traballos realizados por Felipe 
Criado Boado: (1991). A paisaxe rural galega e a súa xeneloxía 
arqueolóxica. Actas do Simposium de estudios galegos. 1ª Ox-
ford Conference on Galician Studies, (1993) Prehistoria de un 
paisaje agrario tradicional: el caso gallego. Conferencia reali-
zada en Salobreña, Granada. Inédita. Tamén se consultou o 
Proxecto de Investigación para a Cátedra de Prehistoria, 2000. 
O Espacio Social na Prehistoria Recente de Galicia: Poboa-
mento e Territorialidade. Arqueoloxía do espacio na Prehistoria 
Recente: Paisaxe, Sociedade e Cultura Material. 



CAPA 15: A paisaxe agraria de Elviña: os elementos e as formas 11 

na Ilustración, e nas formas económicas e sociais que 
se corresponden coa extensión da revolución industrial, 
do sistema capitalista actual e da democracia burguesa. 
Esa modernidade se fundamentou sobre a destrucción 
previa duns sistemas económico-sociais, afirmados no 
mundo rural, que a partir de entón foron adxectivados 
como antigos, vellos e tradicionais. 

No noso caso, se en vez de nos fixarmos no que 
unha situación tradicional (e polo tanto premoderna) 
aínda non é, nos fixamos no que unha situación moder-
na (e polo tanto post-tradicional) deixou de ser, podere-
mos comezar a comprender o que significa definir Gali-
cia como unha sociedade tradicional. Na actualidade 
este tipo de transformacións seguen actuando, polo que 
a súa observación pódese realizar de forma directa. 

En liñas xerais, a Galicia rural tradicional está consti-
tuída por unha sociedade agraria de pequenos propieta-
rios campesiños e, sobre todo de ‘foreiros’(isto é, posui-
dores do dominio útil dos bens e das terras que traballan 
e que debían pagar por elas unha renda ao foreiro ou 
posuidor do dominio directo das mesmas) que viven en 
pequenas aldeas moi diseminadas por todo o territorio e 
cultivan pequenas propiedades cun nivel tecnolóxico 
escasamente desenvolvido. A terra de labor repártese 
entre a utilizada pola agricultura intensiva e de arado 
(agro) e a terra utilizada para o cultivo de rozas e para 
actividades complementarias (monte). O réxime de pro-
piedade desta última foi colectiva. A cabana gandeira 
era moi pequena. As estratexias productivas estaban 
orientadas ao autoconsumo. 

Este tipo de sistema agrario mantén as súas carac-
terísticas tradicionais e un tipo de propiedade feudal da 
terra ata ben entrado o século XX. A súa ‘moderniza-
ción’ comezouse lentamente nos anos 20. Pero, inte-
rrompido o proceso pola Guerra Civil española, só a par-
tir de 1960 se inicia a fase actual de desmantelamento 
dese sistema e a súa substitución por unha sociedade 
nova na que o mundo urbano e industrial, ademáis da 
capitalización do campo pasan a desempeñar papeis 
preponderantes3. Este proceso intensifícase sobre todo 
a partir de finais dos 70 e afiánzase nos últimos anos a 
través das modificacións do sistema agrario que de-
mandan as directrices comunitarias e da política rural 
seguida polo goberno galego. Os planos de acción rural 
postos en marcha pola administración ocultan, a través 
do modelo de concentración parcelaria, dos problemas 
das cotas leiteiras, da estratexia de prevención de in-
cendios forestais desenvolvida a partir dos 90 e, final-
mente, do Plano Forestal publicado en 1992, unha au-
téntica reconversión encuberta do campo galego. 

Os elementos anteriores a esas transformacións son 
en palabras do xeógrafo A. Bouhier (1979) sinais ‘ve-
llas’, auténticas “forzas de inercia chegadas desde o 
fondo dos tempos”, e a súa xestación remóntase ata o 
século XII e, nalgúns aspectos, ata época romana ou 
castrexa. Ao longo de todo ese tempo foi conformándo-
se progresivamente o sistema tradicional, ata chegar no 
século XVIII á súa fase de madurez. Dese modo, o que 
verdadeiramente confire a ese sistema agrario a súa 
dimensión tradicional é a súa profundidade histórica. 
Falar polo tanto dunha sociedade tradicional en Galicia 

                                                           
3 Unha síntese deste proceso pódese consultar en Villares 
1982. 

significa falar dunha sociedade campesiña concreta que 
se constituíu a través dun proceso histórico de longa 
duración. Non significa, en cambio, soster as valora-
cións feitas desde posicións modernas ou propostas 
modernizadoras sobre a senilidade e presunto esgota-
mento dese sistema tradicional. 

Por outro, lado hai que ter en conta outra caracterís-
tica fundamental no noso estudio e é que a intensidade 
de uso do solo e a longa duración do sistema agrario 
tradicional configuraron un espacio rural dominado por 
elementos que son o resultado formal e visible da acción 
social. Se a iso se lle engade que o sistema tradicional 
se baseaba, como é ben sabido, no aproveitamento 
complementario do ager e o saltus, ata tal punto que a 
típica oposición entre terras cultas e incultas en Galicia 
debe ser substituída pola oposición entre terras de tra-
ballo intensivo ou labradío (ou agro) e de traballo exten-
sivo (ou monte), o resultado final é que a totalidade do 
medio rural é en realidade un espacio humanizado, arti-
ficial, no que destacan sobre todo formas ou obxectos 
físicos que son o efecto ou o producto do home: bancais 
e terrazas de cultivo, agras, camiños, muros de división 
de fincas, canais de rego e construccións auxiliares, nas 
terras de labradío, e sistemas de valos e fosos de deli-
mitación de fincas (nas de monte). Todos estes elemen-
tos, tomados no seu conxunto, conforman unha paisaxe 
‘arquitecturada’, domesticada, que non pode ser deno-
minada natural. 

Arqueoloxía da paisaxe e paisaxe 
agraria tradicional en Galicia 
En palabras de Godelier (1990), o home, a diferencia de 
outros moitos animais, non vive no espacio senon que 
produce o seu propio espacio para vivir. 

No marco da nosa liña de investigación, desde o La-
boratorio de Arqueoloxía, entendemos o espacio como 
unha realidade conformada pola combinación de tres 
tipos de circunstancias. Por un lado o espacio como 
forma ou ambiente, isto é: o espacio entendido como 
unha realidade intransitiva que lle ven dada ao home e 
sobre o que este realiza as súas actividades. Por outro 
lado o entorno creado polas actividades humanas, é di-
cir: o espacio como realidade transitiva, como construc-
ción social ou producto da acción humana. E finalmente 
recoñecemos que o espacio recolle tamén unha dimen-
sión estética e un sentido simbólico: sería o resultado 
das concepcións alumadas polo pensamento dun de-
terminado grupo social. Esa suma de ecoloxía, socieda-
de e cultura configura a paisaxe, é dicir: a producción 
dun escenario configurado pola obxectificación en ter-
mos espaciais de procesos sociais de natureza material 
e imaxinaria. 

A análise arqueolóxica dese proceso e das interrela-
cións entre as tres dimensións citadas, é o que repre-
senta no noso caso a Arqueoloxía da Paisaxe. A ar-
queoloxía británica é, particularmente, pioneira neste 
tipo de propostas. Os arqueólogos que a practicaron 
aportaron estudios moi interesantes (desde C. Fox 
1943, R. Bradley 1978, A. Fleming 1988, P. Flowler 
1983, ou R. Mercer 1981, por exemplo). 

A ausencia dunha tradición previa foi o que levou ao 
Laboratorio de Arqueoloxía a iniciar o traballo no que a 
partir da situación actual, que se coñece ben, podense 
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inferir e descubrir procesos remotos de xeración e de-
senvolvemento da paisaxe actual. Aínda que esta alter-
nativa ten os seus riscos, a súa utilización está lexitima-
da porque Galicia, como consecuencia dunha situación 
tradicional da que falábamos antes, conserva unha pai-
saxe rural na que están recollidos efectos e elementos 
derivados de procesos históricos antigos. 

Neste contexto, a estratexia de traballo non consiste 
en estender analoxías actualistas sobre o pasado, se-
non que se trata de percibir, a través das concordancias 
entre os sinais pretéritos e os elementos actuais, o efec-
to e consecuencia de outro tipo de concordancias con 
elementos pretéritos. Polo tanto, non se trata de demos-
trar que a concordancia dos datos arqueolóxicos con 
elementos presentes implique que os sinais do pasado 
se manteñen na actualidade, senon que se trata de ver, 
a través desas concordancias, se seguen operando os 
mesmos procesos e circunstancias. 

Así pois, procede describir con certo detalle a situa-
ción representada pola paisaxe tradicional. Unha vez 
definido o horizonte presente como punto de partida, 
será posible: facer falar aos datos arqueolóxicos e pos-
teriormente expoñer a xenealoxía arqueolóxica desa 
paisaxe tradicional. 

Deste xeito, fronte á importancia de estudios de tipo 
histórico, as análises arqueolóxicas sobre as estructuras 
agrarias apenas foron obxecto de atención. Dito de ou-
tro modo, o coñecemento exhaustivo da xeografía e his-
toria desa paisaxe, contrasta co descoñecemento case 
completo tanto da súa xenealoxía e procesos de forma-
ción, como da orixe e morfoloxía dos elementos formais 
e físicos que a constitúen. Entre estes destacan sobre 
todo os sistemas de parcelación do campo, tanto nas 
terras de labradío como nas de monte. Tamén é un fe-
nómeno de grande importancia, relacionado a miúdo co 
anterior, o estudio dos sistemas de abancalamento e 
formación de terrazas. En Galicia estamos acostumados 
a observar terrazas e parcelas e, véndoas aínda en uso, 
a non cuestionarnos sobre o seu auténtico espesor his-
tórico. 

Polo tanto, o seu estudio arqueolóxico e interpreta-
ción non só permitiría comprender un conxunto de enti-
dades que son tamén obxectos históricos, senon que 
ademais: 

1. aportaría datos para descubrir a xénese do sis-
tema agrario e da paisaxe rural tradicional; 

2. permitiría ampliar o noso coñecemento da ac-
ción humana sobre o medio e os cambios re-
centes na paisaxe e, 

3. levaría o estudio de todos eses fenómenos 
máis alá dos límites aos que quedan circunscri-
tos co uso das metodoloxías de aplicación 
habitual na investigación histórica e xeográfica. 

En relación con esta última observación, débese ter 
en conta que a documentación histórica non permite 
remontar o límite da Baixa Idade Media para estudiar 
eses fenómenos. En cambio, este tipo de estudios e 
obxectivos constitúen para nós un programa de investi-
gación específico que se pode denominar Arqueoloxía 
rural. Isto implica integrar dentro do marco xeral da Ar-
queoloxía da Paisaxe a consideración específica do es-

pacio rural tradicional a través da Arqueoloxía rural4. 
Aínda que, como logo veremos, a súa plena satisfacción 
só pode lograrse mediante unha investigación interdisci-
plinar que integre as achegas e metodoloxías das disci-
plinas históricas coas paleoambientais, a Arqueoloxía 
está especialmente ben adaptada para acometer esa 
temática. Nun primeiro momento, alomenos, a Arqueo-
loxía pode acometer as observacións iniciais, extraer os 
datos preliminares e elaborar as hipóteses de traballo. A 
partir de aí, o afondamento nesta temática necesitará o 
concurso do traballo multidisciplinar. 

Dito de outro xeito, a Arqueoloxía rural pretende 
afondar no coñecemento de aspectos do mundo cam-
pesiño tradicional que outras ciencias sociais como a 
Historia ou a Antropoloxía non cuestionan. Trátase, polo 
tanto, de facer unha Arqueoloxía da Paisaxe Tradicional. 

Neste sentido consideramos básica a inserción da 
Arqueoloxía rural dentro da base teórico-prática da es-
tratexia de investigación da Arqueoloxía da Paisaxe des-
tinada a ampliar o coñecemento sobre as paisaxes ar-
queolóxicas de Galicia. A Arqueoloxía rural, como liña 
de investigación, céntrase no estudio da xenealoxía ar-
queolóxica e na evolución histórica dos elementos da 
paisaxe rural tradicional de Galicia: terrazas de cultivo, 
sistemas de parcelación e utilización do monte, vías an-
tigas de comunicación, límites e extensións de bosques 
actuais, etc. Esta proposta xustifícase pola grande ri-
queza de información que presenta unha paisaxe tradi-
cional en vías de desaparición desde a década de 1960 
como consecuencia da reestructuración socio-
económica do mundo rural (Ayán e Amado 1999: 7). 

Se ben é certo que para expoñer e desenvolver esta 
liña de investigación non contamos con precedentes en 
Galicia, sen embargo noutros puntos da península ibéri-
ca atopamos os traballos realizados por M. Barceló e os 
seus colaboradores (Helena Kircher, Josep M. Lluró, 
Ramón Martí e José M. Torres) en al-Andalus, onde se 
aplica a chamada Arqueoloxía medieval que, fronte ao 
medievalismo tradicional, actúa nun rexistro diferente ao 
textual5. Máis recentemente contamos cos estudios rea-
lizados por Margarita Fernández Mier sobre a paisaxe 
agraria na zona de Asturias dentro do marco da Arqueo-
loxía da Paisaxe6, cunha metodoloxía baseada na pros-
pección arqueolóxica, estudios etnográficos, documen-
tais e na toponimia. 

Neste sentido, a intención en última instancia desta 
aportación é non só expoñer o interese do tema, propo-
ñer a metodoloxía de traballo e ofrecer uns resultados 
provisionais que avalen os dous obxectivos anteriores, 

                                                           
4 Baixo a denominación de Arqueoloxía rural compréndese 
dunha maneira concisa "o estudio arqueolóxico do espacio ru-
ral e dos elementos que o integran" (Criado et al 1991: 248). 
5 Neste sentido a obra de M. Barceló resulta indispensable á 
hora de abordar o tema da chamada Arqueoloxía rural. Barce-
ló, M. et al. 1988. Arqueología medieval. En las afueras del 
"medievalismo". Barcelona. Editorial Crítica. 
6 Fernández Mier, M.; Fernández Hevia, J. M. 1998. Un mi-
croespacio en la montaña asturiana: Presorías. Universidad de 
Jaén. Fernández Mier, M. 1999. Génesis del territorio en la 
Edad Medía. Arqueología del Paisaje y evolución histórica en la 
montaña asturiana. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Oviedo. Departamento de Historia y Artes. Área de Historia 
Medieval. Oviedo. 
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senon tamén facer un chamamento á colaboración entre 
especialistas para abordar este tipo de traballos. 

A Arqueoloxía é, polo tanto, unha disciplina adecua-
da para o estudio deste problema. A fin de contas, os 
obxectos que, como producto ou efecto da actividade 
humana, conforman a paisaxe rural característica do 
sistema agrario tradicional de Galicia, represéntano e 
son, no máis estricto sentido do termo, parte do rexistro 
arqueolóxico. Este foi definido noutro punto (Criado, 
1993) como o conxunto de formas que, construidas in-
tencional ou inintencionalmente pola acción social, re-
presentan a unha determinada sociedade e obxectivizan 
a cultura que esa posúe. Isto quere dicir sinxelamente 
que é posible analizar eses obxectos a través das súas 
características formais. 

Así pois, o que a Arqueoloxía debe estudiar neste 
caso son os procesos e sistemas de parcelación do 
campo. É dicir, unha temática formal, cun tratamento 
morfolóxico, deixando (aquí como noutros temas e dis-
ciplinas) para un momento ulterior o problema da orixe e 
o sentido. Isto é, de feito, o que xa se tentou acometer 
de forma preliminar en Criado, 1991: 248, e con máis 
detemento en Candal 1993 e Parcero e. p. 

O aproveitamento do solo no 
sistema agrario galego. O modelo 
da paisaxe cóncava 
A denominada comunidade campesiña galega dispoñía 
dunha subsistencia orientada fundamentalmente ao au-
toconsumo e baseada non só no policultivo, concepto 
que resulta empobrecedor para entender a realidade 
tradicional galega, senon fundamentada no aproveita-
mento de todo o abano de posibilidades que o entorno 
lle ofrecía. Isto supón a utilización de ámbitos ecolóxicos 
diferenciados co concurso de sistemas tecnolóxicos que 
empregan simultaneamente, racionalidades e procede-
mentos técnicos moi distintos. 

Se partimos do feito de que as aldeas se asentan 
fundamentalmente a media ladeira, un modelo teórico 
de aproveitamento do solo dentro do sistema agrario 
galego, sería o seguinte: 

Na zona inmediata ás casas dispóñense uns hortos 
(cortiñas), de reducido tamaño, no que se plantan legu-
mes, hortalizas e froiteiros varios. Estes hortos benefi-
ciáronse e benefícianse dun traballo moi intenso e dun 
estercado continuo. Nas inmediacións das casas, a un 
nivel máis baixo que elas, atópanse as terras de labra-
dío (agras), que se traballaban co arado, xeralmente 
deixándoas a barbeito un ano de cada dous; estas te-
rras tamén se estercaban. Estaban organizadas dunha 
forma específica, formando conxuntos de parcelas de 
diferentes propietarios sen divisións entre elas e pecha-
das, en cambio, por un mesmo e único límite común, 
sometidas a unha disciplina de utilización colectiva que 
organizaba a secuencia das rotacións e obrigaba ao 
conxunto das parcelas a recoller as colleitas a un tempo, 
de xeito que o terreno fica libre para tódolos veciños da 
mesma aldea. 

Na zona inferior da pendente e nas áreas húmidas 
nas marxes dos ríos, atópanse as terras de pasto para o 
gando. Por enriba das casas atópase o bosque e o mon-
te. O bosque produce leña e froitos como castañas, be-

llotas, etc, ao tempo que axuda a criar un microclima en 
torno á aldea, sendo transcendental a súa ubicación 
próxima para o doado fornecemento de materias de 
primeira necesidade como a madeira para quencer o 
fogar. 

O monte ten unha particular importancia dentro do 
sistema agrario tradicional, pois nela cultivábase cereal 
cun sistema de roza (estivadas) cun ritmo de un ou dous 
anos seguidos dun período longo de recuperación (ata 
10 ou 20 anos); ademais utilizábase como pasto com-
plementario para o gando; e sobre todo, recollíase o 
toxo que mesturado e fermentado cos excrementos do 
gando, formaba o esterco orgánico co que se mantiña o 
rendemento das terras de traballo intensivo. As caracte-
rísticas edáficas dos solos galegos implican que para 
manter a rendibilidade destes durante varios anos nece-
sítase estercar tódolos anos as terras das agras. De fei-
to, o cultivo en réxime intensivo con patacas ou trigo 
dunha unidade de superficie necesitaba a producción de 
toxo subministrada por unha superficie de monte dúas 
ou tres veces superior. Polo tanto, aínda que estas te-
rras de monte semellan incultas, en realidade constitúen 
o soporte fundamental do sistema agrícola (Bouhier 
1979). O último punto anotado determina ademais, que 
esas terras constitúan unha porcentaxe moi elevada do 
total do terreno dispoñible (ata un 60%). 

As condicións que require o modelo abstracto que 
acabamos de presentar, atópanse xeralmente en cada 
unha das unidades xeomorfolóxicas mínimas significati-
vas que se poden diferenciar en Galicia, e a súa carac-
terística fundamental ven dada polo feito de que todas 
elas se poden sintetizar coa figura gráfica dunha pai-
saxe cóncava, pois non en van representan unha unida-
de pechada que, centrada ao redor dun río e limitada 
polas súas divisorias presenta toda a variedade de posi-
bilidades naturais que demanda o sistema agrario tradi-
cional. Nas zonas galegas de topografía rigorosa (como 
é o caso das montañas orientais e das zonas de relevo 
abrupto e escarpado), a forma cóncava pode ser substi-
tuida por unha variedade convexa, xa que nestes casos 
a superficie máis factible de ser ocupada atópase na 
divisoria. 

A racionalidade ecolóxica deste modelo baséase en 
humanizar a cadea natural de solos e vexetación carac-
terística do medio galego para, aproveitando as condi-
cións ambientais adaptar os usos do solo. Así as aldeas 
aséntanse a media ladeira (sobre as curvas higrométri-
cas máis acusadas), coas cortiñas ao seu lado e as 
agras nas súas inmediacións aproveitando terrenos con 
reserva de auga e nutrientes, ao mesmo tempo con 
condicións de drenaxe facilitadas pola pendente; por 
riba atópase o monte e máis arriba o inculto, nos terre-
nos con menor potencia de solo e drenaxe bo ou mes-
mo excesivo (o que produce problemas estacionais de 
déficit hídrico durante a seca), e por embaixo o bosque 
e prados artificiais, nas zonas de hidromorfía máis acu-
sada e, a miúdo,de drenaxe impedida (Criado 2000: 
198). 

A paisaxe cóncava ofrece o sistema de implantación 
territorial máis rendible para o sistema tradicional gale-
go. De aí que a distribución do poboamento se supedite 
en grande medida ás unidades da zona. 
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Figura 1. Modelo ideal dun espacio campesiño tradicional en 
Galicia. A casa sitúase no tramo alto das vertentes; ao seu arredor 
atópanse as terras de cultivo intensivo; sobre a casa están os 
campos de labradío (agras) e ao seu lado as hortas (cortiñas); na 
parte baixa do val están os pastos e nas zonas de bosque húmido; 
pendente enriba é frecuente atopar espacios de bosque; e máis 
enriba, aproveitando os terrenos de escasa pendente as áreas de 
monte ou traballo extensivo, cultivo de rozas, obtención de toxo 
ou pasto extensivo; as zonas húmidas da serras (brañas) 
utilizábanse como área de reserva de pasto para o estío. 

A validez do modelo da paisaxe cóncava é o que fai 
que na Galicia tradicional a unidade topográfica elemen-
tal significativa fose o val. Estes funcionaron como foco 
de atracción do poboamento e eixes organizadores do 
mesmo. Ademais, é frecuente que os límites xerais 
dunha parroquia ou grupo de aldeas se circunscriban a 
unha unidade ben diferenciada, xeralmente un val signi-
ficativo. De feito, a comprensión do medio natural gale-
go permítenos, a través da definición das unidades 
xeomorfolóxicas significativas, anticipar en certa medida 
o mapa de poboamento tradicional. 

 

Figura 2. Emprazamento do lugar de Aplazadoiro, Laxe, 
situado entre o monte de A Lagoa e o val de As Palla-
gueiras. A aldea está a media ladeira, próxima ao val, 
tentando aproveitar ao máximo as zonas de labradío. 

Sen embargo, o modelo da paisaxe cóncava non é 
máis que un constructo teórico e formal. A realidade et-
nográfica é moito máis complexa e por veces resístese 
a ser enmarcada nos límites estreitos do modelo. Este 
posúe unha intrahistoria que implementa, desfai ou 
transforma o modelo xeral. 

Como apuntamos anteriormente, diferentes autores 
están de acordo en propoñer que a construcción e con-
figuración da sociedade campesiña tradicional en Gali-
cia, realizouse ao longo dun proceso de longa duración 
que desde o século XI, alomenos, se mantivo sen inte-
rrupción (Villares 1985). Con todo, o feito de que ese 
proceso posúa unha dinámica tan ampla e de que as 
forzas e tensións que operaron nel seguisen sendo, en 
esencia, as mesmas durante todo ese tempo, non impli-
ca necesariamente que a realidade campesiña perma-
necese estática ou idéntica a si mesma ao longo de todo 
o período. Antes ben, o estudio da Idade Media (Palla-
res 1979, Portela 1976, Jiménez 1992), da Moderna 
(Rei 1981, Saavedra 1985, Pérez 1979, Dubert 1992) e 
da Contemporánea (Cardesín 1990-92, Villares 1982), 
permiten verificar que en diferentes momentos e ocu-
pando intervalos máis ou menos curtos, xurdiron dife-
rentes tipos de estratexias campesiñas ou señoriais con 
impacto sobre a realidade campesiña. 

En xeral, estas estratexias non variaron substan-
cialmente polo efecto de cambios tecnolóxicos ou so-
ciais importantes salvo, claro está, coa introducción do 
millo no século XVII-XVIII. Mentres o aparello técnico 
productivo permanecía máis ou menos constante, o que 
ocasionou os cambios de orientación, por veces radi-
cais, da situación campesiña foi sobre todo a adopción 
de racionalidades e estratexias productivas e reproduc-
tivas diferentes (Cardesín, 1990). O cambio neste nivel 
estaba relacionado co xurdimento ou transformación de 
contextos históricos específicos. Neste sentido, a histo-
ria campesiña galega semella ter oscilado continuamen-
te entre a disxuntiva da intensificación ou o autoconsu-
mo, entre a adopción de fórmulas intensificadoras ou 
extensivas. O predomino dunha ou outra estratexia de-
ntro da comunidade campesiña sería debido ben ás 
presións demográficas internas (como suxeriu e estu-
diou en certos casos Pérez), ben ás decisións do poder 
señorial exterior (algúns exemplos atópanse nas 
granxas do Císter e concrétanse, por exemplo na intro-
ducción do arado de veso), ou ben ás variacións e con-
figuración en cada momento do mercado exterior (como 
propuxo Cardesín 1990). 

Os proxectos intensivos e extensivos eran suscepti-
bles de ser enfocados por igual cara a agricultura ou ca-
ra a gandería, e podíanse realizar indistinta e/ou com-
plementariamente tanto nos terrenos de labradío como 
de monte. Deste xeito, déronse estratexias de intensifi-
cación consistentes en incrementar a presión sobre o 
monte, xa fose para converter terrenos de roza en la-
bradío, xa fose para o utilizar como pasto; ou, no outro 
extremo, mobilizáronse estratexias intensivas que se 
centraron nas terras de labradío, xa fose para aumenta-
lo ritmo ou rendemento das colleitas, ou para incremen-
ta-lo número de cabezas de gando. 

¿Como e dende cando funciona en Galicia a paisaxe 
cóncava, e polo tanto tamén o val como estructura de 
organización do espacio rural? 

Aínda que no estado actual da investigación non po-
demos resolver esta incógnita, semella que alomenos a 
época romana e a Idade do Ferro deberían estar inte-
grados dentro desa dinámica. Os datos arqueolóxicos 
dispoñibles semellan apunta-lo. Destaca sobre todo a 
estreita relación de continuidade que existe entre o po-
boamento tradicional e medieval e o poboamento tardo-
rromano, e mesmo castrexo. Esta relación, en cambio, 
non se verifica con ningún outro momento da prehisto-
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ria. Así mesmo é probable que o modelo da paisaxe 
cóncava funcione en certa medida dende a época cas-
trexa (Parcero 1993). 

 

Figura 3. Lugar de Elviña, situado a media ladeira. ao 
fondo emprázase o castro. Vista cara o oeste. 

Neste momento de finais da Prehistoria (dende o sé-
culo VIII a.C.e sobre todo dende o século IV a.C. ata o II 
d.C), atopamos en Galicia indicadores dun tipo de racio-
nalidade espacial e de sistema de apropiación da natu-
reza totalmente distinto aos anteriores. A tendencia cara 
unha paisaxe cada vez máis artificializada, máis interfe-
rida intencional e activamente polos grupos humanos, 
intensificouse. 

A aparición dun ambiente ecolóxico plenamente 
humanizado, dun asentamento permanente fortificado e 
de carácter monumental e dunha posible compartimen-
tación artificial do solo, condúcenos a unha paisaxe so-
cial sobre a que se inscriben os efectos da xerarquiza-
ción social e do establecemento de modos de vida e 
pensamentos claramente campesiños (Parcero 1997). 
Sen embargo, amparándonos na estreita relación entre 
castros e sistemas de parcelación do solo como terra-
zas, bancais de cultivo ou agras, así como na posible 
existencia de sistemas de parcelación do monte, é facti-
ble propoñer que algúns destes elementos podan ter 
estado presentes en época castrexa (Criado et al. 1991: 
248-9). 

Con todo isto e centrándonos na zona de estudio, 
atopamos no val de Elviña unha situación similar á pro-
posta anteriormente, tanto por ser un val que foi aprovei-
tado desde polo menos a Idade do Ferro ata a Idade 
Media e Moderna onde atoparíamos unha paisaxe agra-
ria moi semellante á actual coas sucesivas adaptacións 
e adecuacións ás necesidades de cada momento. Elvi-
ña é un val que se adapta ao modelo do uso do solo 
tradicional en Galicia denominado anteriormente como 
paisaxe cóncava. 

A PAISAXE AGRARIA DE ELVIÑA 

Localización xeográfica 
Neste apartado faremos, a xeito de introducción, unha 
caracterización breve do medio físico no que se enmar-
ca a zona de Elviña para poder mostrar as condicións 

ambientais onde se produciu o desenvolvemento da ac-
tividade humana7. 

O val de Elviña sitúase dentro dunha unidade morfo-
lóxica de relevo conformada predominantemente por 
granitos hercínicos dominando o occidente da comarca 
da Mariña dos Freires ata a ría do Burgo e o val do Vali-
ñas, situándose sobre os municipios de A Coruña, Ar-
teixo e Culleredo. Estes granitos estiveron sometidos a 
unha forte erosión durante o mesozoico presentando 
numerosas facturas e fallas debido aos efectos do pre-
gamento Alpino. 

 

Figura 4. Aproveitamento dos arredores segundo o mo-
delo tradicional galego. 

Este relevo caracterízase pola presencia de peque-
nas cúpulas graníticas que resistiron a erosión fronte a 
bandas de materiais máis débiles que foron alteradas de 
forma máis intensa. Estes cumes graníticos son de es-
casa altura, preto da costa, aumentando cara o interior 
onde acadan os 300 m. s. n. m. Os montes da Zapatei-
ra, de orientación NW-SE, serven de límite aos munici-
pios de Arteixo, A Coruña e Culleredo, destacando nese 
cordón montañoso os Montes das Arcas e Castiñeiras 
con alturas de 290 m (García Pazos 1990: 39-41). 

O clima, polo seu contido e dinámica, é un dos facto-
res máis complexos que conforma a paisaxe agraria. Da 
interacción entre relevo e clima, derívanse os solos e a 
cuberta vexetal, e da unión destes elementos depende a 
capacidade productiva dos primeiros. As distintas carac-
terísticas dos solos determinan unhas condicións de cul-
tivo e un potencial productivo diferente. 

A proximidade ao océano, o anticiclón dos Azores e 
a Fronte Polar caracterizan un clima de invernos chuvio-
sos e veráns relativamente secos, definíndose como 
oceánico subtropical. 

O réxime de precipitacións remítenos a un clima 
oceánico con matices mediterráneos, que se vai modifi-
cando conforme nos afastamos do interior cara a costa 
coruñesa. Atopámonos cunha distribución desigual das 
precipitacións o que dá lugar a unha estación seca na 
que as precipitacións son inferiores aos 50 mm. Isto su-
pón que os solos graníticos de constitución predominan-
temente areosa sofren importantes lavados de materia 

                                                           
7 Concretamente este tema foi abordado dun xeito máis preciso 
nun dos estudios realizados no marco do Plan Director do Cas-
tro de Elviña. Véxase Martínez Cortizas, A. e Franco Maside, S. 
2000. Contexto geográfico del Castro de Elviña. 
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orgánica por escorrentía, debido á súa permeabilidade e 
escasa retención de auga. Se a isto engadimos que a 
evapotranspiración en verán é elevada debido ao as-
censo das temperaturas e que a escaseza de chuvias é 
importante, se explica a orixe dun déficit hídrico de du-
ración de dous a catro meses, consecuencia dun perío-
do seco no mes de xullo e do carácter mediterráneo do 
clima. 

Segundo Pérez Alberti (1986), trataríase dun clima 
Oceánico-húmido, cunhas condicións específicas ba-
seadas na suavidade da temperatura media, que oscila 
entre 13º-14º graos, cunha pequena oscilación térmica 
que non chega a 10º entre o mes máis frío: xaneiro, que 
ronda os 9º graos e o máis quente, agosto, que anda 
polos 18º. As precipitacións son relativamente abundan-
tes e repártense ao longo do ano cun máximo outono-
inverno e cun mínimo en verán. Estas condicións son 
favorábeis para o cultivo de cereais, videira, figueira e 
amendoeira. O millo pode cultivarse en secano; a olivei-
ra e os froiteiros de caducifolios con rego. A aptitude do 
clima posibilita o cultivo de especies criófilas (trigo, tre-
vos e patacas) ademais de especies forraxeiras e pra-
tenses. Os curtos períodos de seca, facilitan a orienta-
ción da economía agraria cara a gandería en boa parte 
da bisbarra.(García Pazos 1990: 47-49). 

A configuración da paisaxe agraria 
ao longo do tempo 
Na actualidade, en Elviña atopamos un núcleo habitado 
asentado a media ladeira. Ao lado das casas establé-
cense parcelas de reducido tamaño adicadas a cultivos 
de horta e por tanto de aproveitamento intensivo. Próxi-
mas a estas casas pero máis afastadas que as hortas, 
atópanse as terras de labradío, tamén de carácter inten-
sivo no que se refire ao continuo laboreo e estercado, 
podendo deixalas a barbeito, normalmente un par de 
anos. 

A outro nivel, por riba do núcleo habitacional ou nas 
zonas máis apartadas deste atopamos o bosque e o 
monte, terras que ao igual que as de labradío, formaron 
parte do sistema agrícola tradicional. 

O tipo de hábitat que precedeu a este poboamento 
actual foi un asentamento castrexo, o Castro de Elviña, 
que se atopa anexo á aldea tradicional. Dun modo xeral 
teríamos que, nun momento aínda non precisado no 
tempo, prodúcese o abandono do castro en beneficio 
dun lugar onde sería máis factible a ampliación do nú-
cleo habitacional e polo tanto algo máis próximo aos lu-
gares de menor pendente nos que é máis doada a reali-
zación das actividades agrícolas8. 

Detrás da aparente diferencia que hai entre ambas 
formas de construir a paisaxe, asentamento castrexo e 
aldea tradicional, e de emprazarse e ordenar o espacio, 
existen semellanzas en canto a que ambos asentamen-
tos se atopan situados na mesma unidade fisiográfica 
aínda que variando o seu emprazamento xa que a aldea 

                                                           
8 Para as distintas formas de apropiacón do espacio que hai 
entre os asentamantos castrexos e os poboados abertos pro-
pios da Baixa Romanidade e Alta Idade Media consultar a 
Criado (1989) e a Rodríguez Fernández (1994). 

se sitúa nas proximidades do castro (Rodríguez Fernán-
dez 1994: 181). 

Época castrexa 
Segundo os patróns de asentamento e as característi-
cas formais establecidas estudiadas para outros xace-
mentos castrexos da mesma comarca9, apreciamos que 
o Castro de Elviña pertence a un grupo de castros que, 
ocupando enclaves propios dun Ferro Tardío (en posi-
cións non moi prominentes nos que prima a súa proxi-
midade a chans aptos para o desenvolvemento dunha 
agricultura intensiva), sen embargo aparece nunha posi-
ción moi prominente, destacada sobre o arredor e sobre 
todo, cun amplo dominio visual a longa distancia. 

 

Figura 5. Terras de labradío de dedicación intensiva 
ubicadas no entorno máis inmediato do lugar de habi-
tación. Vista cara o este. 

Dado que esta época non é obxecto do presente es-
tudio senon que forma parte do estudio desenvolvido 
con máis amplitude por C. Parcero (2000) non nos dete-
remos en exceso, e queremos deixar constancia xa non 
só do antigo poboamento do lugar de Elviña, se non que 
esta ocupación do espacio en época castrexa ven apa-
rellada a un aproveitamento do medio desde o punto de 
vista productivo, é dicir dun “uso do solo, reflexo do de-
senvolvemento dunhas prácticas de producción de sub-
sistencia que se caracterizan por unha intensa altera-
ción do medio” (Parcero 1995)10. 

Dun modo xeral, durante a Idade do Ferro aparece 
un patrón distributivo que en grande medida avanza o 
tradicional (Criado 1991: 253). O asentamento castrexo 
nesta época funciona como eixo na distribución do 
aproveitamento agrario e por tanto na distribución da 
terra. A grandes rasgos atopámonos ante unha socie-
dade plenamente campesiña, dotada dunha lóxica inter-
na que implica unha espiral de agresión progresiva so-
bre o medio. A presencia durante a Idade do Ferro do 
arado, da tracción animal, dun cereal de verán (millo 
miúdo), e outro de inverno (trigo-centeo), do cultivo dos 
solos profundos de val e da complementariedade entre 
terreno inculto e campos de cultivo, supón a existencia 

                                                           
9 Traballo realizado por C. Parcero Oubiña dentro dos diversos 
temas de investigación que foron abordados dentro do pro-
grama de Elviña. 
10 Parcero Oubiña, C. (1995). Elementos para el estudio de los 
paisajes castreños del Noroeste peninsular. Trabajos de Pre-
historia, 52: 127-144. Madrid. 
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de algúns dos riscos máis característicos do sistema 
agrario tradicional (Criado et al 1991: 254). 

Tras o abandono do asentamento castrexo e coa 
ocupación de outras terras que darían lugar á aldea tra-
dicional, amplíase e, por tanto, muda a paisaxe agraria, 
é dicir, cambia o eixo da distribución dos campos de cul-
tivo xa que aparecen outras necesidades, en principio, 
basicamente de tipo económico. 

Idade Media 
Ante a inexistencia dun rexistro arqueolóxico que nos 
traslade á época medieval, descoñecemos a evolución 
do poboamento que se levou a cabo no val de Elviña, é 
dicir, o momento de transición entre o abandono do cas-
tro e a ocupación da aldea tradicional que viría ser o 
modo de hábitat actual. Polo tanto, únicamente pode-
mos basearnos nos estudios realizados noutros luga-
res11 para chegar a comprender o cambio de asenta-
mento dentro dunha mesma unidade xeomorfolóxica 
como o val de Elviña. 

No que se refire á evolución do poboamento, en pri-
meiro lugar o que vemos é que houbo un desprazamen-
to desde a zona alta ocupada polos primeiros asenta-
mentos castrexos cara as zonas baixas do val. É dicir, 
ao longo do tempo desde o momento en que houbo 
unha ocupación do val foise xerando de forma progresi-
va o espacio rural tradicional. Así, a emerxencia definiti-
va da paisaxe tradicional levouse a cabo ao longo da 
época medieval a través da incorporación paulatina dos 
rasgos concretos do sistema tradicional (rotacións bina-
rias e ternarias, arado profundo, sistema feudal de pro-
piedade, de transmisión da terra, etc.). 

Como postulado xeral temos que a aldea medieval 
posúe un patrón de organización que corresponde ple-
namente co do poboado tradicional. Os arredores desta 
aldea foron ocupados por sistemas de cultivo e división 
do solo que serían visibles sobre a paisaxe, buscando 
algúns deles, unha certa permanencia na paisaxe (Cria-
do et al 1991: 254-55). 

Ante a inexistencia dun rexistro arqueolóxico para 
este período medieval botamos man do rexistro docu-
mental recompilado por X. Sánchez Sánchez para a rea-
lización do traballo sobre a parroquia de San Vicente de 
Elviña na Idade Media e Moderna, dentro do programa 
de Elviña12. 

A revisión das fontes constatou que os documentos 
sobre a Idade Media son escasos e concisos, polo que 
contamos con referencias tanxenciais e escasas men-
cións ás propiedades e poboación nos últimos séculos 
da Idade Media. Pola contra o panorama é distinto na 
época moderna pois nos atopamos cunha ampla docu-
mentación procedente do Arquivo Parroquial, o Arquivo 
Histórico Municipal de A Coruña e o Arquivo Histórico 
Diocesano de Santiago, (Sánchez e Barral 2000: 4). 

                                                           
11 Para máis información acerca da evolución do poboamento 
prehistórico e histórico na zona de Bocelo-Furelos, véxase 
Criado (Dir.) 1991. 
12 Sánchez Sánchez 2000. San Vicente de Elviña a través del 
tiempo: Historia y Arte. O autor fixo un traballo de investigación 
da reconstrucción histórica da parroquia de San Vicente de El-
viña a través da consulta de fontes documentais que com-
prende básicamente os séculos XIV-XVIII. 

Como dato significativo recollido da escasa docu-
mentación deste período é a orixe medieval do nome do 
lugar, San Vicenço dás Vinnas ou Sant Viçenço dó Vin-
no, topónimo que fai referencia a este recurso na época 
en que comezou a producirse viño na zona, séculos XIV 
e XV, (Testamento 1399 onde aparece San Vicenco do 
Viña), referenciándonos o cultivo do viñedo orientado 
cara o núcleo urbano de A Coruña. Deste xeito teríamos 
que desde a Idade Media e con máis intensidade na 
Idade Moderna, a proximidade da cidade de A Coruña 
como centro comercial marcou a evolución económica 
de Elviña, cunha producción orientada ao fornecemento 
da cidade herculina. A partir desta referencia constátase 
a aptitude para o cultivo do producto vitícola que será o 
sustento principal da economía deste núcleo. Xa nesta 
época constátase a presencia de institucións eclesiásti-
cas como posuidoras de terrenos e aforeiros dos mes-
mos, como por exemplo o Mosteiro santiagués de Santa 
María de Belvís ou o convento de Santa Bárbara. Esta 
dependencia do núcleo de Elviña do cabildo composte-
lán mantense durante a Baixa Idade Media alomenos, 
ata comezos do século XVI. 
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Figura 6. Modelo de aproveitamento do entorno na 
Idade do Ferro castrexa (Parcero 1995a). 

A partir das fontes documentais podemos deducir 
que o núcleo de San Vicente de Elviña foi durante os 
séculos medievais un lugar fundamentalmente agrícola, 
de poboación reducida, seguindo o arquetipo da organi-
zación espacial da aldea tradicional. Tamén cabería 
destacar como importante novidade, a aparición do 
mercado exterior (ou sexa, A Coruña), como condicio-
nante importante da producción agraria do val de Elviña. 

Volvendo a facer uso do modelo teórico da paisaxe 
cóncava proposta anteriormente, como norma xeral, os 
asentamentos medievais dispóñense na transición entre 
o monte e o labradío. Vincúlanse a áreas hidromorfas e 
de labradío. Os seus arredores semellan ter estado 
ocupados por sistemas de cultivo e división do solo que 
deixarían restos moi visibles sobre a paisaxe, buscando 
algúns deles unha certa dimensión de permanencia. 
Vaise dando unha incorporación paulatina dos rasgos 
concretos da situación agraria tradicional. 

Así, os habitantes de Elviña dirixirán a súa activida-
de económica á producción agrícola e principalmente de 
viño para o fornecemento dunha vila volcada prioritaria-
mente no sector marítimo. E é que, de modo xeral, a 
producción agrícola e gandeira destes pequenos nú-
cleos que rodeaban ás cidades foron os elementos que, 
xunto coa presencia do artesanado urbano e a activida-
de comercial, favoreceron o medre urbano producido en 
Europa entre os séculos XI e XIII. 
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Idade Moderna 
A documentación recollida para esta época (Sánchez 
2000) evidencia o afianzamento da producción vitícola 
como dedicación principal no século XVI, aínda que ta-
mén está constatado o cultivo de outros productos, a 
excepción do trigo que era traído de fóra, e dunha caba-
na gandeira, que se orientaba principalmente ao auto-
abastecemento. 

Nesta época afiánzase a dedicación vitícola no lugar 
e contamos con algunha evidencia nova da presencia 
na parroquia de San Vicente de Elviña de diversas insti-
tucións eclesiásticas, como sería o caso da propriedade 
dunha viña por parte do convento coruñés de Santo 
Domingo no século XVI, aforando dito terreno á parro-
quia de San Vicente coa condición de que á hora de 
efectuar a vendima un dos seus representantes estivese 
presente co obxecto de certificar o que se recollía. Des-
ta maneira confírmase que os viñedos serían un ben de 
considerable rendemento. Ademais, comprobouse a tra-
vés da documentación do século XVI o incremento do 
prezo deste producto durante todo o século (Sánchez 
2000: 29). 

A documentación atestigua o traballo continuado da 
terra no século XVIII sen a deixar descansar gracias aos 
estercados, ademais da roturación de terras incultas por 
medio de queimas controladas (Sánchez 2000:32). A 
través da documentación recollida no Catastro do Mar-
qués de la Ensenada, na enquisa realizada en 1748-53, 
obsérvase a diversificación de cultivos subsistenciais; 
tratándose dunha economía principalmente agrícola 
aínda que tamén gandeira, na que os principais cultivos 
cerealeiros son o millo, o trigo e o centeo, cunha colleita 
anual, ademais de outro tipo de cultivos vesados cada 
certo tempo. 

A través da consulta da mesma fonte foi posible ob-
servar a distinción das terras de acordo coa súa condi-
ción e dedicación: terras de labradío, prado, prados de 
regadío e monte, quedando patente a maior extensión 
das terras de monte ou dos prados sobre os labradíos. 
Aparecen referencias a cultivos de secano, viñas, pra-
dos de regadío, soutos, montes pechados de particula-
res, montes abertos comúns; cultivos de árbores froitei-
ras: cerdeiras, pereiras, maceiras; árbores plantadas en 
terras de labradío, nas viñas e nos soutos; nos lindes 
das terras. 

Sen embargo, non hai referencia a outro tipo de acti-
vidades do tipo de salinas, minas, batáns, etc. Si hai 
constancia da existencia de oito muíños fariñeiros em-
prazados nas proximidades da parroquia de San Vicente 
de Elviña: un en Feáns, outro no lugar de Vío, tres en 
Mesoiro, dous en Palavea e un no lugar de Castro; cada 
un aparece co seu correspondente propietario e coa to-
talidade dos meses do ano adicados á moenda. Posi-
blemente todos eles serían muíños de auga de “rodicio” 
horizontal (o tipo máis frecuente). A documentación fai 
sempre referencia a “moynos”, e só cando se fai men-
ción á “açea” será o instrumento de roda vertical. En de-
finitiva, o asentamento habitacional non mudou. 

O que si se constata é un aumento da extensión de 
terra cultivada, é dicir, engádense novos espacios de 
cultivo mediante a roturación de terras ou aumentando a 
frecuencia de sementeiras nas follas de labor. 

O principal producto excedentario: a vide 
Actualmente a videira nesta zona ten un carácter fami-
liar, cultivándose preto da casa por medio de parras. A 
súa importancia comercial é nula, reducíndose basica-
mente ao autoconsumo e algunha venda no mercado. 

A grandes riscos, o clima desta zona non é o sufi-
cientemente idóneo para o cultivo do viñedo, aínda que 
avaliando as condicións litolóxicas do terreno da área de 
estudio atopamos algúns aspectos favorables para o 
seu desenvolvemento. En concreto, no val de Elviña, 
debido ao seu substrato litolóxico dominado por penas 
graníticas, os solos son soltos, moi porosos e permea-
bles. En consecuencia, reteñen mal a humidade e expe-
rimentan unha maior evaporación; isto confírelles unha 
certa sequidade edáfica, de grande valor para o cultivo 
do viñedo nunha rexión húmida. Pola súa textura, estes 
chans dan lugar tamén a terrazgos quentes. Pola súa 
porosidade permiten unha boa penetración do calor, e a 
abundancia de macroelementos favorece o aquecemen-
to, chegando a atinxir unha temperatura máis elevada, 
que contribúe ao desenvolvemento e maduración das 
videiras. De xeito que a configuración xeomorfolóxica da 
área está a contribuir en certa maneira a criar as condi-
cións ecolóxicas favorables para o cultivo do viñedo, ao 
satisfacer algunhas das súas demandas climáticas máis 
singulares (García Fernández 1975: 289). 

A información recollida na documentación medieval 
(Sánchez 2000) confírma a producción do viño como 
unha das súas principais actividades, orientada princi-
palmente ao fornecemento deste producto á cidade her-
culina, adicada fundamentalmente ao comercio; de feito, 
este cultivo veuse protexido durante a Idade Media e 
Moderna por diversas disposicións reais. 

En relación co aproveitamento deste producto hai 
que destacar o factor fundamental que supuxo a proxi-
midade á cidade de A Coruña xa que o seu porto foi du-
rante toda a Idade Media o principal productor de ingre-
sos da vila. Segundo apunta Sánchez, (Sánchez 2000: 
9-10) A Coruña medieval está rodeada por unha impor-
tante extensión de terras de cultivo entre as que desta-
can as adicadas á videira. A importante producción viní-
cola deriva na exportación deste producto, pois desde 
mediados do século XIV conta con dúas grandes corren-
tes de exportación: unha cara Inglaterra, aproveitando o 
grande número de naves inglesas que arriban ao porto 
con peregrinos; e outra cara Flandes. Garantir o consu-
mo da producción coruñesa de viño fronte á chegada 
deste producto de outras zonas, é unha das preocupa-
cións constantes do concello coruñés, de feito no ano 
1396, o rei Enrique III dispón que non entre na poboa-
ción coruñesa viño de fora da vila. 

O control da propiedade por parte das entidades 
eclesiásticas nesta bisbarra deu, por tanto, un grande 
impulso ao viñedo, levando o seu cultivo a zonas de es-
casa aptitude para mesmo, nos que hoxe ten moi pouca 
importancia ou é completamente descoñecida como 
ocorre na área de San Vicente de Elviña, na que a única 
testemuña que queda desta época é o seu topónimo. 

Rodríguez Galdo cita que a crise vitícola tivo unhas 
consecuencias definitivas sobre a paisaxe no Norte das 
provincias de A Coruña e Lugo. O mantemento do viñe-
do en zonas tan pouco apropiadas para o seu desenvol-
vemento como son as Rías Altas só se pode explicar 
debido ao alto custe do transporte (Rodríguez Galdo 
1978: 399). Este feito está constatado onde se rexistra a 
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imposición da videira que en épocas de crise leva á súa 
desaparición. Abel Bouhier sinala a importancia que su-
puxo a extensión baixomedieval do viñedo e o posterior 
retroceso nas beiras das Rías Ártabras que levou á súa 
desaparición en 1850 (Bouhier 1979: 1193). 

A grande época das videiras correspóndese na his-
toria da agricultura galega co período baixomedieval; 
neste tempo o seu cultivo esténdese e reafírmase, aínda 
baixo climas e terras hostís, favorecido por unhas cir-
cunstancias un tanto especiais. O viño era case a única 
bebida da que se podía botar man, de doada producción 
e cunha forte demanda que aseguraba unha fácil e moi 
rendible comercialización. Sen embargo, a súa desapa-
rición, case absoluta na actualidade, é o indicio máis 
esclarecedor da súa perda de rendibilidade nunha eco-
nomía máis racionalizada (Rodríguez Galdo 1975: 308). 

A documentación de época moderna e medieval 
permite inferir que o modo de aproveitar o solo estivo 
máis condicionado polo dominio eclesiástico das terras 
que polas condicións naturais das mesmas. A extensión 
acadada polo viñedo nos séculos medievais é un bo re-
flexo desta circunstancia. Os principais mosteiros procu-
raron terras adecuadas para estes cultivos no sur de 
Galicia, pero tamén puxeron a producir viño as súas po-
sesións do norte como ocorre en Elviña, ainda que a 
súa producción non fora óptima. 

As necesidades do mercado determinaron, en gran-
de medida, a distribución dos cultivos, e por conseguin-
te, o factor máis decisivo da organización da paisaxe 
agraria. Elviña constitue un illote de viñedo nunha zona 
non vitícola (na actualidade non atopamos restos desta 
actividade) só xustificable pola demanda comercial. O 
clima é demasiado húmido para o viñedo: dista moito de 
ser o idóneo para este cultivo. Trataríase de viñedos 
marxinais que aproveitan tan só algúns dos aspectos 
favorábeis como é a litoloxía puntual do terreno para o 
seu desenvolvemento e aproveitamento. Esta coxuntura 
foi tal, que o valor acadado pola economía vitícola pro-
vocou a mudanza do seu topónimo. 

Tamén quedou como testemuña a microtoponimia 
alusiva ás terras do viñedo. Así, os terrenos que foron 
ocupados pola fábrica de armas denominábanse A Viña 
Nova, As Viñas Vellas, e A Viña da Fonte. Nos séculos 
medievais é cando o cultivo da videira se expande e se 
desenvolve tanto pola viabilidade do seu cultivo, sen ne-
cesidade de barbeito, como pola súa fácil adaptación a 
distintos tipos climáticos e de solos. 

A paisaxe agraria actual. Reducto 
dunha subsistencia e abandono 
Despois da intensificación do uso do solo orientado ao 
aproveitamento agrícola que caracterizou os séculos 
anteriores, na actualidade o núcleo rural periurbano está 
suxeito a unha forte presión urbanística que trae como 
consecuencia a forte diminución da poboación activa 
agraria. Os distintos factores que puideron contribuír a 
esta diminución son entre outros: o abandono da activi-
dade agraria por parte dos agricultores, xa sexa por 
xubilación ou por transvase a outros sectores; o desin-
terese por parte da mocidade cara a agricultura; a mor-
talidade no medio rural que se traduce nunha diminución 
de dita poboación activa, tendo en conta a avanzada 

idade que caracteriza á poboación en xeral e en concre-
to á poboación agrícola (García Pazos 1990: 88). 

Actualmente o aproveitamento agrícola está caracte-
rizado polo predominio da propiedade agrícola que, 
combinado coa reducción do tamaño dos aproveitamen-
tos, definen unha agricultura eminentemente familiar. 
Esta área está ademais determinada polo espacio urba-
no no que se desenvolve, resultando ser unha reminis-
cencia do espacio agrario absorbido pola cidade. A ex-
pansión do núcleo urbano dun xeito anárquico vai ocu-
pando os terrenos agrícolas que co tempo perden esta 
condición, converténdose en solo urbano ante as ac-
tuais necesidades residenciais ou industriais. 

Estes terrenos agrícolas pódense caracterizar como 
microexplotacións onde se practica, no mellor dos ca-
sos, un policultivo de autoabastecemento a tempo par-
cial. O resultado é unha paisaxe híbrida na que conflúen 
cidade e campo. 

 

 

Figura 7. Vista desde o castro cara o este. Ao fondo o 
polígono industrial de Mesoiro POCOMACO. 

Na actualidade, a paisaxe agraria evolue cara novas 
formas, ante o cambio producido na mentalidade do 
agricultor que busca novas alternativas para un aprovei-
tamento pouco rendible. Moitos foron os que deixaron 
as terras, a cidade cada vez aumenta máis a súa in-
fluencia sobre o seu arredor inmediato, os mozos procu-
ran novos traballos e o labrador, cada vez máis vello, 
séntese impotente para levar adiante a dura tarefa de 
cultivar as súas terras. En definitiva, as necesidades 
económicas das xentes de Elviña son moi distintas ás 
do habitante de fai non moito tempo. 

Nas últimas décadas, o éxodo rural e mais unha no-
va orientación económica do aproveitamento motivan a 
evolución da rotación de cultivos, o abandono de super-
ficies de cultivo que se transforman na súa maioría en 
praderías. Isto constitúe un cambio significativo na pai-
saxe co aumento das praderías polifitas e a aparición do 
barbeito. A superficie que non ocupa o trigo, agora é 
adicada aos pasteiros así como á creación das treveiras 
formadas por trevo ou alfalfa. 

En conclusión, a paisaxe agraria de Elviña, ao igual 
que o resto das paisaxes agrarias galegas, conservou 
parte do seu carácter de paisaxe agraria tradicional. Sen 
embargo, a pesar dos seus rasgos arcaicos, dista moito 
de ser a paisaxe agraria de épocas anteriores. 
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FORMAS DE ORGANIZACIÓN AGRARIA 
O val de Elviña presenta un aproveitamento da terra 
mediante unha agricultura de corte tradicional baseada 
no autoabastecemento da familia. É unha economía pe-
chada que non está orientada á comercialización, de-
terminando unha paisaxe agraria caracterizada por un 
policultivo de subsistencia. As súas terras están configu-
radas por unha serie de parcelas de cultivo, que varían 
en extensión segundo a importancia de dito cultivo e o 
tamaño do aproveitamento agrario. 

Neste apartado faise unha análise das diferentes 
formas de organización e producción agraria, é dicir, das 
estructuras que conforman a paisaxe agraria, como son 
as terras adicadas ao labradío, hortas, prados e monte. 
No seguinte apartado faise unha análise formal do par-
celario. Faremos especial fincapé nos sistemas aterra-
zados localizados no entorno de Elviña, xa que repre-
sentan unha forma de articulación do espacio que busca 
un mellor aproveitamento agrícola. Finalmente faremos 
mención dos diferentes tipos de peches empregados 
para limitar e demarcar as propiedades. 

É preciso salientar que nas visitas realizadas a esta 
zona co fin de identificar as distintas parcelas que con-
forman a área de estudio, xurdiron varios impedimentos 
para realizar integramente o noso traballo de prospec-
ción. O máis destacable é a abundante vexetación ar-
bustiva que cobre xa non só o sitio castrexo, senon o 
entorno no que se ubica. Esta espesa vexetación, com-
posta basicamente por especies arbustivas, evidencia o 
progresivo abandono a que están sometidas as parcelas 
que conforman a paisaxe agrícola da zona. De feito, es-
ta vexetación é tan tupida que en varias ocasións impe-
diu o acceso a amplas zonas e fincas imposibilitando o 
seu recoñecemento e posterior caracterización. 

Nesta área habemos de ter en conta ademais a rela-
ción entre as distintas masas de aproveitamento (labra-
dío, prado e monte) que configuran e determinan a mor-
foloxía agraria dunha área definida por unha organiza-
ción agraria de acentuado minifundio que se agudiza 
polo complicado entramado parcelario. 

Organización e aproveitamento da 
terra 
No val de Elviña o núcleo de poboación está situado a 
poucos metros do castro. As terras agrícolas da aldea 
estédense polas zonas baixas do val, reutilizando ade-
mais parte dos bancais do sitio. 

O terrazgo está configurado por unha serie de parce-
las de cultivo, que varían en extensión segundo a impor-
tancia do cultivo e a necesidade do aproveitamento. As 
terras dunha casa divídense en tres tipos básicos de 
aproveitamento: prados, leiras (terras de cultivo) e mon-
te. A súa distribución responde basicamente ao modelo 
teórico da paisaxe cóncava. 

O traballo realizado por Ana Filgueiras13 sobre o es-
tudio antropolóxico da área do xacemento castrexo de 

                                                           
13 Filgueiras Rey, A. 2000. Estudio Antropolóxico da Área do 
Xacemento Castrexo de Elviña. 

Elviña, sobre todo no que se refire á paisaxe agraria tra-
dicional, e o noso traballo de campo, permitiron que nos 
aproximásemos cunha certa exactitude ao sistema de 
explotación e adicación agraria anterior ao actual aban-
dono e ao cambio na práctica dos cultivos. 

Para comezar, en xeral, podemos dicir que na pai-
saxe agraria diferéncianse dous grandes conxuntos de-
finidos polo seu aproveitamento e o traballo levado a 
cabo polo labrador en cada un deles: o ager e o saltus. 

 

Figura 8. Nesta figura podemos observar o empraza-
mento do lugar de Castro entre as terras de monte e as 
de labradío. Vista cara o sueste. 

O ager comprende o territorio verdadeiramente 
aproveitado, o que recibe máis coidados por parte do 
agricultor e constitúe un espacio de maior productivida-
de potencial. O saltus é considerado como o espacio 
agrario non cultivado, ao que o labrador adica menos 
coidados (García Pazos 1990: 147). 

O saltus aumentou no presente século desde o 
abandono das rozas aínda existentes tras a posguerra. 
Co paso do tempo, a emigración xunto co éxodo á cida-
de, supuxeron o retroceso do ager que se materializa na 
actualidade nun abandono das terras de cultivo. 

Labradío 
As áreas de cultivo circunscríbense ás terras máis 
chans e de suave pendente. Os prados ocupan as zo-
nas máis baixas, húmidas e encharcadas. O monte loca-
lízase nas zonas máis altas e difíciles de traballar. 

En concreto, as terras que rodean ao xacemento 
castrexo posúen solos que reúnen condicións óptimas 
para o desenvolvemento da agricultura. Filgueiras cons-
tatou que nestas terras o cultivo base eran os cereais, e 
entre eles o millo verde ou maínzo (Zea mays), por ser a 
base da alimentación tanto de homes como de animais. 
Hai que ter en conta que o millo, desde a súa implanta-
ción durante o século XVII, orixinou un aproveitamento 
máis intenso das terras polas datas da súa sementeira e 
recollida, pois esta nova planta permitía alternar o seu 
cultivo co dos cereais de inverno e as forraxes (Anes 
1997: 54). Este cereal de ciclo corto e moi elevado ren-
demento, de clima húmido, panificable e nutritivo, suple, 
sen case deixar rastro ao Pánicum miliaceum ou millo 
miúdo indíxena (Rivas 1996: 24). Son, por tanto, terras 
que reúnen unhas condicións óptimas para o desenvol-
vemento da agricultura, onde antigamente se cultivaba 
millo e patacas. 
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Segundo as observacións agronómicas realizadas, 
certa porción dos terrenos que rodean o sitio castrexo 
destinábanse tamén ao cultivo intensivo de horta, 
“mesmo as estructuras defensivas do xacemento esta-
ban ocupadas polos cultivos, dadas as óptimas condi-
cións agrícolas do lugar” (Tomás 2000). Comprobouse 
que na colmatación do foso do castro se cultivaban 
xudías, repolo, melón, sandías e outros productos hortí-
colas, dado que o lugar ten un solo profundo no que 
abunda a auga, de feito documentouse a existencia dun 
manancial chamado Fonte de Castelo. Esta zona, que 
recibe o nome de Castelo, abrangue unha ampla área 
agrícola localizada na periferia sur do Castro que conti-
nua cara o norte polas fincas de Fontenla e Monte Ca-
deiras. Agora ben, cabe salientar que estas zonas con 
condicións de humidade óptimas están adicadas funda-
mentalmente ao cultivo de pastos ou herbais. 
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Figura 9. Vexetación actual do Castro e o seu arredor 
(Fraga Vila, 2000). 

Grande parte da toponimia e microtoponimia da zo-
na fai alusión a diversos aspectos de carácter agrario, 
aínda que é difícil referenciar na actualidade ata que 
punto se corresponden as súas acepcións coas formas 
de organización e aproveitamento agrario presentes. 
Aínda así, resulta evidente que poden dar unha idea da 
antiga paisaxe agrícola da zona, posto que atopamos 
termos que se refiren á natureza do terreno, que aluden 
ao desenvolvemento de determinadas especies vexetais 
e que son representativos dunha forma, uns cultivos, un 
tamaño e unha ubicación específica, etc14. 

A zona denominada Fontenla, ao noroeste do castro, 
é onde se atopan terrenos tamén moi fértiles e polo tan-
to moi productivos. Na actualidade aínda se pode ver 
parcela adicada a cultivos de horta. O mesmo topónimo 

                                                           
14 Fernández Mier e Fernández Hevia 1998, neste artigo estu-
dian a evolución dun espacio no que se refire á titularidade e 
tipo de aproveitamento económico, combinando datos etnográ-
ficos e arqueolóxicos e especialmente toponímicos non se des-
carta que grande parte dos topónimos que perviven na actuali-
dade, documentados a través do traballo de campo, respondan 
a unha realidade do século XII. 

de Fontenla ten a connotación de abranguer unha zona 
hídrica e por tanto de ser un lugar húmido. Segundo as 
enquisas realizadas, antigamente afloraba nesa zona un 
manancial de auga que na actualidade se atopa cegado 
pola maleza. 

 

Figura 10. Vista desde o castro cara o este. Zona de 
Fontenla e Monte Cadeiras. 

A maior parte dos terrenos localizados arredor do 
castro, tan productivos no pasado, na actualidade ató-
panse abandonados e cubertos de maleza. Esta situa-
ción vese agravada pola perda da riqueza nutricional e 
hídrica do solo debido á colonicación masiva de eucalip-
to, sobre todo nos sitios coñecidos como A Cabaxe, 
Fontenla e A Grela; topónimo, este último, que alude ao 
lugar onde se cultivan os nabos ou grelos, que no seu 
momento foron hortas de grande extensión. 

 

Figura 11. Horto situado na zona de Fontenla. Detalle 
do peche con malla de rede. Vista cara o oeste. 

No caso do topónimo referido a As Cavadas ou A 
Cabaxe, viría da voz latina cavate / cavade que alude á 
acción de remover o chan, apañando as prantas dani-
ñas coa eixada. A situación destas parcelas, xunto co 
seu nome, permítenos dicir que podería tratarse de her-
dades preparadas para o cultivo (Jiménez Gómez 1975: 
122). Do mesmo modo Otero Pedrayo sinala que topó-
nimos como A Cabaxe ou As Caveiras poden vir de ca-
vada que ten a connotación de ser “un anaco de monte 
ou herdade preparada para ou cultivo” (1962: 176). 

Na actualidade hai pequenas leiras cultivadas desti-
nadas ao autoconsumo, sendo a xente de máis idade a 
que traballa estas terras, gracias ao cal se manteñen 
moitos dos métodos tradicionais de aproveitamento 
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agrícola. Estas fincas localízanse no entorno máis in-
mediato ao lugar de Castro, algunha nas fincas de Fon-
tenla, Castelo e As Caveiras. 

Tamén se rexistraron nos arredores do castro topó-
nimos como as Fabeiras (topónimo referido ao lugar on-
de se cultivan as fabas), ou A Grela, topónimo citado 
anteriormente, que nos falan da presencia de cultivos 
intensivos de horta, deses lugares hoxe en día abando-
nados ou a pasto, con algún resto de cultivo de millo. 

A toponimia recollida por A. Filgueiras (ver mapa no 
partado de Cartografía) dá unha idea da antiga paisaxe 
agraria da zona de Elviña. Son termos que aluden fun-
damentalmente á paisaxe agraria, atendendo ben á con-
formación do terreno, á súa situación, á existencia ou 
carencia de cultivos, ao desenvolvemento de determi-
nadas especies vexetais ou mesmo a unha posible 
fragmentación do espacio traballado pola man do 
home15. Os viñedos que no seu día foron tan abundan-
tes, hoxe practicamente desapareceron quedando como 
única testemuña a toponimia: A Viña Nova, As Viñas 
Vellas, e A Viña da Fonte, terrenos que posteriormente 
foron ocupados pola fábrica de armas. 

Monte 
O monte tiña un aproveitamento múltiple por ser, a un 
tempo, campo de cultivo que proporcionaba colleitas de 
cereal, estrume e pasto para o gando e, por outro, pro-
porciona madeira para a casa. Agora desapareceron as 
rozas dos montes necesarias para o cultivo do cereal e 
a renovación do toxo. Na actualidade non se sementa 
pois as necesidades para fertilizar súplense con outro 
tipo de abonos. Tampouco é preciso o monte como lu-
gar de pasto ante o actual desenvolvemento das para-
derías, e a achega de leña que antes tanto precisaba o 
labrador para o seu lar, cóbrese agora cos novos com-
bustíbeis: gas e carbón. Por tanto, perdeu importancia 
ao quedar relegado a un espacio inculto que produce 
madeira para a venda dos serradoiros e industrias pape-
leiras (García Pazos 1990: 190). 

 

Figura 12. Repoboación forestal de eucaliptos nos arre-
dores de Elviña. 

O bosque natural, formado predominantemente por 
frondosas, convértese nun relictus dentro do bosque re-
poboado predominante, de feito aínda se atopan topó-

                                                           
15 Para esta breve análise toponímica tamén se sigueu, entre 
outros, un traballo realizado por S. Jiménez Gómez (1975). Nel 
faise un estudio dos termos que fan referencia á paisaxe agrí-
cola e á tecnoloxía utilizada para o seu aproveitamento, no se-
ñorío lucense dos séculos XII e XIII. 

nimos como o souto, a fraga, os candados16, o bogalle-
do17 ou bugallido, etc, que fan referencia a lugares que 
no seu día estiveron poboados de castiñeiros ou carba-
llos. O piñeiro ven a revolucionar o espacio forestal. 
Aséntase sobre solos pobres, reduce a superficie de 
carballos e castiñeiros e introduce modificacións na 
economía do espacio. 

Outra especie foránea que se implantou con forza no 
noso monte galego e que veu a desequilibrar o espacio 
rural tradicional é o eucalipto. Esta especie está plena-
mente integrada na paisaxe cun importante valor co-
mercial que impulsou a súa expansión. O seu curto ciclo 
vexetativo, fronte ao das especies autóctonas, provocou 
a proliferación das plantacións, alcanzando importantes 
extensións. Concretamente, a plantación masiva de eu-
caliptos na zona de Elviña iniciada hai uns 50 anos, tivo 
un efecto devastador, xa non só no sitio por afectar ao 
rexistro arqueolóxico, senon porque o seu aproveita-
mento forestal propicia a degradación acelerada do te-
rreno agrícola. Por outra banda, a presencia de aceites 
esenciais nas follas, de acción antiséptica, contribúen á 
esterilización do solo e á paralización do metabolismo 
microbiano, coa conseguinte diminución da producción 
de materia orgánica (Pérez Alberti 1982: 156). A intro-
ducción destas especies de rápido crecemento provo-
cou que o monte deixase de ser unha parte máis do 
complexo sistema agrícola tradicional, para ter unha 
identidade propia, xerando recursos por si mesmo. 

N

100 m

MONTE ALTO

MONTE BAJO

LABRADIO

140

130

120

110

100

90

60

80

70

50

40

 

Figura 13. Aproveitamento do solo na actualidade nos 
arredores do Castro de Elviña. 

O monte como elemento complementario do espacio 
agrícola foi roturado para a sementeira de cereais, con 
motivo da renovación do toxo. O monte entón, deixa de 
ser un elemento fundamental do sistema agrario coa 

                                                           
16 Topónimo que deriva de candea, flor do castiñeiro. O verbo 
candear fai referencia ao florecer do castiñeiro ou do millo. 
17 Topónimo que pode derivar de bugalla, excrecencia anormal 
en forma de bola, provocada pola posta dun insecto nos abro-
llos novos da árbore que se cria nalgunhas especies, sobre to-
do no carballo. 
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aparición de novos fertilizantes de uso máis xeralizado. 
Transfórmase nun novo espacio cun novo valor: o seu 
potencial madeireiro. O piñeiro e o eucalipto convérten-
se en especies de grande valor económico, o que fo-
menta a súa plantación. É na zona localizada entre Fon-
tenla e Caveiras na que mellor se observan este tipo de 
transformacións. Polo contrario, as zonas altas de mon-
te, en Os Curutos e Os Castros seguen mantendo unha 
colonización de toxo aínda que xa non co aproveitamen-
to de antano senón máis ben debido ao estado de 
abandono. Na actualidade a inmensa maioría do monte 
propiamente dito, con colonización de toxo ou de masa 
arbustiva, localízase en toda a área que abrangue o sitio 
castrexo así como os seus arredores, a excepción de 
algunhas zonas adicadas ao aproveitamento forestal 
con especies de crecemento rápido. 

 

Figura 14. Parcelas abandonadas, colonizadas por toxo 
e demais especies arbustivas, na zona denominada co-
mo Castelo. Vista cara o NW. 

Todo isto incide no novo sistema agrario de cultivos 
e provocan unha organización distinta da paisaxe agra-
ria pasada, ao tempo que adquire un novo valor e os 
diversos factores económicos e tecnolóxicos fan que a 
rotación base se transforme. 

Estructuras agrarias tradicionais 
Neste apartado faise unha descrición e análise da pai-
saxe agraria a partir da definición da variedade de es-
tructuras agrarias presentes na área de Elviña. 

Podemos analizar as terras de labor ben desde o 
punto de vista morfolóxico a través da análise do mapa 
parcelario da zona de Elviña, ben desde o punto de vista 
da organización e distribución dos cultivos. Así, nesta 
área atopamos un grande número de aproveitamentos 
que determinaron no seu tempo o desenvolvemento dun 
determinado tipo de orientación económica, dirixida 
principalmente cara un cultivo intensivo e en menor me-
dida cara un cultivo extensivo e aproveitamento do mon-
te. 

A morfoloxía do parcelario 
Un dos feitos que destaca ao examinar a primeira vista 
o mapa parcelario é a inmensa fragmentación do espa-
cio agrícola. A análise do parcelario de Elviña permíte-
nos observar a forma de organizar o espacio agrícola 
arredor do núcleo rural. 

O elemento inicial (unidade productiva) do que par-
timos para poder definir a fragmentación do aproveita-
mento agrícola característico da área de Elviña é a par-
cela. “A parcela defínese como a unidade técnica de cul-
tivo que orixina unha individualización da paisaxe” (Díaz 
Álvarez 1982: 28), e o seu estudio permite unha mellor 
visión da fragmentación das terras de cultivo e da con-
formación do ager (García Pazos 1990: 111). É patente 
que a fragmentación das propiedades obedece a distin-
tos factores que actúan de diferente modo. De feito a 
forma, o tamaño e o tipo de parcelas variará segundo as 
características físicas do terreno. Sen embargo, os ele-
mentos que constitúen a paisaxe agraria, en xeral, deri-
van en grande parte dos métodos que se aplicaron coa 
finalidade conseguinte de xerar un espacio agrícola pro-
ductivo. Son o resultado do dominio sobre os factores 
naturais que exercen as técnicas dos cultivadores. A 
parcela polo tanto, é unha manifestación paisaxística da 
propiedade, determinada por un tipo de cultivo concreto, 
que produce a fragmentación da terra en pequenas mi-
croexplotacións. A maioría das veces a configuración da 
parcela depende das tradicións, entre as que cabe des-
tacar a transmisión por herdanza, que divide e subdivide 
as parcelas ata tamaños reducidos. 

A forma das parcelas é moi variada, sen distinción 
polo cultivo a que se adiquen. Moitas delas son alonga-
das aínda que existen formas cuadrangulares e poligo-
nais. Estas formas están relacionadas co relevo nalgun-
has ocasións, mentres que no contacto co saltus tenden 
a ser cadradas. Pero tamén inflúe o aproveitamento da 
parcela e os métodos de cultivo, pois aquelas que se 
adican a un cultivo importante (millo, patacas) acostu-
man ser de maior tamaño e formas regulares. Á súa vez 
está condicionado pola alternancia de cultivos que leve 
a cabo o labrador dependendo da superficie de aprovei-
tamento que posúa (García Pazos 1990: 156). 
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Figura 15. O parcelario do arredor do Castro de Elviña. 

As parcelas máis alongadas e cadradas son as máis 
frecuentes. Son as predominantes nas zonas de labra-
dío, sobre todo nos campos abertos, onde se agrupan 
en pequenos conxuntos perpendiculares á rede de ca-
miños. 
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O predominio da forma lonxitudinal sobre o ancho 
relaciónase coas técnicas de cultivo. Son máis doados 
todos os labores que se realizan co arado ou co tractor 
aforrando tempo nos xiros, fronte ás de tipo trapezoidal, 
nas que parte dos sucos non chegan a ambas cabecei-
ras da parcela, que nalgunhas zonas reciben o nome de 
suquetes ou netos. A forma alongada tamén se pode 
explicar como consecuencia da realización das partillas; 
cando se divide unha finca labrada, a partición faise en 
sentido lonxitudinal sendo máis fácil de medir a anchura 
que a lonxitude, adquirindo o aspecto de longas fitas 
que os xeógrafos franceses denominan laniérs. Sen 
embargo, as parcelas adicadas a horta son de reducido 
tamaño e irregulares na súa forma e acostuman estar 
preto do núcleo habitacional. 

As parcelas adicadas a labradío diferéncianse dos 
prados que presentan formas máis macizas e redondas, 
ou das hortas con tamaños irregulares, mentres que as 
praderías polifíticas18 acostuman posuír unhas formas 
bastante rectangulares, ao igual que as superficies adi-
cadas ao millo. 

Organización en terrazas e 
bancais. Importancia do seu 
estudio e rexistro 
A valoración xeral do espacio agrario desenvolvido en 
Elviña leva a facer unha mención especial aos espacios 
aterrazados19, entendidos estes como unha formas de 
disposición da paisaxe agraria nas zonas de vertente. 
Estes, xorden como unha solución de adaptación dos 
cultivos á pendente do terreno, que ademais evitan a 
erosión acelerada do solo. Estas estructuras agrarias 
teñen unha especial relevancia no noso estudio xa que 
tiveron e seguen a ter un papel decisivo na configura-
ción da paisaxe actual. 

Os estudios dos sistemas aterrazados que estamos 
a levar a cabo, parten dunha base arqueolóxica. O ex-
ame atento dos restos materiais do pasado realízase 
tanto se se atopan baixo terra como na superficie. É di-
cir, non fai falta que estean soterrados para poder ser 
examinados polos arqueólogos, tal e como apunta Gon-
zález Alcantud ao falar dos sistemas hidráulicos (1995). 
O problema non estriba tanto neste último punto senón 
no feito de que sigan a manter a súa vixencia na pai-
saxe ou no conxunto territorial no que se enmarcan, é 
dicir, que continúen a ser reutilizados ao longo do tem-
po. É verdade que se están fosilizados poden fornecer 
unha información máis ou menos precisa en canto á súa 
cronoloxía. No caso de seguiren vivos son unha mostra 
evidente da súa adaptación ao medio e, pola contra, di-

                                                           
18 Prados de duración plurianual sementados polo agricultor 
con especies variadas segundo as necesidades e aptitudes do 
medio natural. Este tipo de prados experimentaron en Galicia 
un grande crecemento gracias aos bos rendementos, presen-
tando diversas combinacións de especies entre as que des-
tacan o ray-grass italiano e o trevo (Diccionario Galego de Xeo-
grafía, 1990: 338). 
19 Segundo a toponimia recollida por A. Filgueiras no val de 
Elviña, estes espacios aterrazados reciben nome de “cómaras”, 
destinados a cultivos de rotación como patacas, fabas y cereais 
como o trigo e o centeo (Filgueiras 2000: 21). 

ficultan a investigación histórica ao proporcionaren me-
nos datos que un sistema fosilizado. 

Na paisaxe actual hai realidades que se integran sen 
estar vivas, senon fosilizadas, mentres que hai outras 
que continúan a ter un rol decisivo na súa configuración 
e están plenamente vivas, é dicir, seguen en activo de-
ntro dun determinado espacio agrario. Este é o caso da 
maior parte dos sistemas de aterrazamentos. 

O estudio destes aterrazados bate cunha grande di-
ficultade que é a falta dunha cronoloxía precisa para os 
mesmos. Ocorre que é moi difícil determinar o momento 
da súa creación. O seu carácter é esencialmente etno-
gráfico, que non histórico. En consecuencia, non se trata 
só dun axuste metodolóxico, senon tamén da propia en-
tidade do obxecto investigado e a súa relación co medio 
físico. O mantemento do sistema, obrigado pola lóxica 
social que o creou, determina que se estea a actuar 
continuamente sobre el. Pero isto non quer dicir que se 
manteña dentro da estructura social que o xerou, senon 
que pode ser substituída esta e adaptar o sistema a no-
vas necesidades (González Alcantud 1995: 17-19). 

Esta tendencia ponse de manifesto nas épocas de 
maior control do Estado e a partir do desenvolvemento 
dunha política de obras públicas. Desde o século XVIII 
alomenos e ata os tempos actuais, obsérvase un de-
senvolvemento da agricultura en xeral e dos sistemas 
aterrazados en concreto. O problema reside en que a 
partir dun determinado momento a transformación do 
medio foi enorme. 

Centrándonos no val de Elviña, a importancia do es-
tudio destes sistemas aterrazados radica en que estas 
terrazas posiblemente foron producto dunha configura-
ción artificial da paisaxe xa na época castrexa, posto 
que estes espacios corresponden cos nivelamentos 
orixinados polo asentamento castrexo. Dito de outro 
xeito, o aproveitamento dos recursos agrícolas xeraríase 
ao mesmo tempo que se creou o asentamento. Estes 
sistemas agrarios reaproveitanse en épocas posteriores 
para un uso especificamente agrícola. Son polo tanto 
moi difíciles de datar cunha mera análise superficial das 
terras e ao máximo que podemos aspirar na actualidade 
é a formular hipóteses coherentes. É aquí onde o méto-
do arqueolóxico se fai necesario. 

O estudio de sistemas aterrazados a través da análi-
se arqueolóxica noutras zonas de Galicia (Amado et al 
2001, Ballesteros Arias 2002 e Criado e Ballesteros 
2002) permitiu extraer unha serie de datos como poden 
ser os distintos elementos que conforman unha terraza, 
a súa formación e, nalgúns casos, a súa cronoloxía. 

Así, por exemplo, o transcurso dos traballos de 
prospección e seguimento arqueolóxico realizados na 
Rede de Gasificación de Galicia, que atravesou o territo-
rio galego en varias direccións, permitiu estudiar e sis-
tematizar a información xerada basicamente na fase de 
Corrección de Impacto Arqueolóxico dos diferentes tra-
mos do Gasoducto. 

O traballo realizado no gasoducto considerou tamén 
a paisaxe rural tradicional como obxecto de estudio ar-
queolóxico. Poderíamos destacar tres elementos que se 
tiveron en conta para o rexistro de datos durante a exe-
cución das obras como son: os camiños tradicionais, os 
sistemas de parcelación da terra e, por último, as terra-
zas de cultivo. A inspección detida dos aterrazamentos 
permitiu analizar os perfís xerados polos cortes do pro-
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pio trazado do gasoducto e establecer unha tipoloxía 
atendendo ben a aspectos que teñen que ver coa for-
mación deste tipo de estructuras, estudio da estratigra-
fía, etc, ou aos elementos que as conforman como os 
muros de contención, cembas, canos, canais de rego, 
etc.; chegando, nalgúns casos, a precisar unha cronolo-
xía e datación a través da toma de mostras de terra, ben 
sexa do momento de formación da terraza ou dun de-
terminado momento da súa posta en cultivo. 

Clasificación dos aterrazamentos 
Antes de comezar a concretar as zonas aterrazadas que 
conforman a paisaxe de Elviña convén definir unha serie 
de conceptos que nos axudarán a clasificar os distintos 
elementos que conforman este tipo de estructuras. Bou-
hier establece unha tipoloxía atendendo a un elemento 
adxectivo como é a existencia ou non do muro de con-
tención dos sistemas aterrazados. A clasificación pro-
posta por este autor, establece a seguinte distinción en-
tre bancal e terraza: 

Bancal é unha superficie chan e de débil pendente 
sostida na súa parte inferior por un noiro de terra. 
E sen embargo, recibe o nome de terraza cando es-
te noiro é un muro de pedras e terra. 
Bancais e terrazas reciben tamén o nome de sucal-

cos ou banquetóns de forma xeral. O espacio cultivado 
organizado en bancais, está sostido na súa parte inferior 
por un noiro de terra chamado roleiro, ribazo ou ribazoa 
segundo as zonas. 

Tamén poderíamos establecer unha distinción aten-
dendo á morfoloxía das parcelas aterrazadas. Deste 
xeito vemos que a disposición en terrazas do espacio 
agrario nas vertentes confire unha forma alongada ás 
parcelas. A amplitude dos chanzos do relevo é variable, 
fórmanse pequenos bancais alongados e seriados en 
escamas de peixe, ou tamén se poden observar aterra-
zamentos de dimensións reducidas e moi discontinuas. 
Dito de outro modo, estes aterrazamentos xorden como 
unha solución de adaptación dos cultivos á pendente do 
relevo. 

Como xa apuntamos anteriormente, o traballo recen-
temente desenvolvido na Rede de Gasificación de Gali-
cia proporcionou datos que permiten avanzar na liña de 
investigación da Arqueoloxía rural. Deste xeito tivemos a 
posibilidade de examinar de forma directa o subsolo a 
través do exame de 614 km de gabias e pistas de obra 
desta construcción lineal, podendo contrastar de manei-
ra directa as observacións de carácter superficial e o 
seu correspondente desenvolvemento vertical. 

Podemos establecer tamén unha segunda clasifica-
ción neste caso arqueolóxica, das estructuras aterraza-
das realizada en función da observación dos perfís 
xerados a partir dun corte transversal no terreno no que 
se pode observar a súa formación, é dicir, a súa xenea-
loxía, xa que citando a Bouhier sobre a orixe dos ban-
cais20, hai que descartar os fenómenos naturais, xa que 
son construccións realizadas polo home, “de certa anti-
güidade, pois non se guarda memoria das mesmas”. 

                                                           
20 Neste caso, como nalgúns outros estase a empregar a pala-
bra bancal ou terraza indistintamente. 

• Sistemas aterrazados onde os perfís presentan 
unha estratigrafía clara. Son estructuras agrarias 
nas que a súa secuencia estratigráfica está forma-
da por niveis de terra, area ou pedras, colocados 
intencionalmente, buscando unha solución a un 
determinado problema como pode ser o acusado 
encharcamento do solo natural, converténdoo nun 
chan cunha drenaxe maior e polo tanto apto para 
un determinado cultivo. 
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Figura 16. Aterrazamento localizado no lugar de Alvari-
za, Irixoa. Secuencia fotográfica (emprazamento, vista 
xeral e detalle) e debuxo do perfil. 

Ou ao contrario, un chan que polas características 
físicas do solo é moi areoso e polo tanto moi seco 
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e frío no que as partículas reteñen mal a humida-
de, pódese converter nun chan máis quente onde 
a retención hídrica sexa maior21. Este sería o caso 
dun perfil rexistrado no concello de Pontecaldelas, 
no lugar de Silvoso, concretamente na zona de-
nominada como Lume de Quintas, exemplo que se 
exporá no apartado seguinte. 

• Un segundo tipo é o representado por un perfil ca-
racterizado pola ausencia total de estratigrafía. Di-
to de outro xeito, un perfil estratigráfico moi simple 
no que se observa un único nivel de terra moi 
homoxénea. Esta ausencia pode ser debida a que 
no momento anterior ao da formación da terraza 
de cultivo, o chan tiña un mínimo de substrato 
vexetal. No momento de formación desta estructu-
ra aportóuselle a cantidade de terra, coa calidade 
necesaria, para achandar esa ladeira e facela apta 
para o cultivo. Este podería ser o caso dun perfil 
estratigráfico dunha fosa vinculada á terraza locali-
zada no lugar de Alvariza, concello de Irixoa. Esta 
estructura escavada no xabre, está situada nun val 
moi profundo e fértil, na actualidade adicado maio-
ritariamente a prado. É unha zona moi representa-
tiva no que se refire ao mantemento das formas 
tradicionais, tanto pola súa economía (sistemas 
agrarios, cultivos, parcelacións, camiños) como na 
súa arquitectura (sistemas de regadío, canais, en-
coros, pontellas, pozos, pozas, etc.). 
En definitiva, é un espacio tradicional que sufriu 
unha transformación debido ás novas orientacións 
económicas. A estructura en cuestión localizouse a 
media ladeira, nunha pendente moi forte que cadra 
cunha curva de nivel. Esta fosa está rechea por 
unha terra acastañada, de gran groso, compacta e 
homoxénea. Este recheo único presenta dúas bol-
sadas, unha situada no rebaixe con forma de W, 
composta polo propio recheo mesturado con car-
bóns e outra bolsada situada no rebaixe con forma 
de U, composta por carbonciños de textura moi 
compacta e sen mesturas. Na parte inferior deste 
recheo, é dicir, entre o nivel de terra e o ‘xabre’, hai 
pedras de tamaño medio. Este sería o caso dun 
perfil estratigráfico moi simple no que se observa 
un único nivel de terra. Esta ausencia pode ser de-
bida a que no momento anterior ao da formación 
do sistema de terrazas, o solo tiña un mínimo de 
substrato vexetal. No momento de aterrazar a la-
deira e de colmatala de terra de cultivo aportóuse-
lle a cantidade e calidade de terra necesaria para 
facela apta para o cultivo. 
Na actualidade, estes aterrazamentos estarían 
destruídos e invisivilizados debido á preparación 
do terreno con maquinaria forestal para a repoboa-
ción con especies foráneas. Polo que se puido ob-
servar, este val debeu de ser unha zona de intenso 
desenvolvemento agrario que co tempo foi aban-
donando ese modo de vida tradicional modificando 
e adaptando este espacio debido ás novas necesi-
dades agrícola-gandeiras. 

                                                           
21 Non hai que esquecer que o interese de aportar un determi-
nado sustrato está en función do cultivo que interese levar a 
cabo xa que, por exemplo, a vide precisa de solos moi areosos 
e cun índice de drenaxe alto para impedir que a súas raíces 
podrezan. 

• Outro tipo de perfís están caracterizados pola au-
sencia dunha estratigrafía clara. Isto pode ser de-
bido á continua utilización do arado de tracción 
animal ou a outro tipo de aparellos manuais. Isto 
provoca a eliminación das subdivisións internas 
dos solos, dando lugar a un horizonte homoxéneo 
no que están mesturadas as distintas capas que 
compuñan o antigo chan, facendo aflorar á superfi-
cie un chan fino altamente erosionable que se vai 
empobrecendo a medida que se elimina a arxila e 
a materia orgánica. 
Un grave inconveniente que podemos ter cando 
nos atopamos ante unha estructura con este tipo 
de estratigrafía é que ao analizala vai proporcionar 
unha data moi recente, posto que os estratos están 
revoltos e o nivel de terra superior o máis posible é 
que sexa un aporte recente. Debido á acción do 
arado ou do “sachado” para airear a terra, os niveis 
estratigráficos estarán mesturados. Este caso da-
rase só se ademais estas estructuras son de esca-
sa potencia. Isto, polo tanto, daríanos datacións 
moi recentes en estructuras construídas en épocas 
moi antigas. O mesmo podería aplicarse ao caso 
anterior. 
Un exemplo deste tipo de perfís atopámo-lo no lu-
gar de San Andrés, no concello de Boborás. Os 
aterrazamentos están situados nunha zona a me-
dia ladeira de forte pendente orientada cara o este 
que desemboca no río Viñao. Esta zona profusa-
mente aterrazada é aproveitada para o cultivo da 
videira, entre outros, de feito, a medida que se 
descende cara o val do Viñao, o cultivo diversifíca-
se combinando a videira con productos hortícolas. 
A profundidade do chan nesta zona é moi escasa, 
de estratigrafía moi simple e reducida, aflorando a 
rocha a escasos centímetros do chan. A construc-
ción da pista do gasoducto ao paso por este espa-
cio aterrazado permitiu poñer ao descuberto o per-
fil destes sistemas agrarios onde se documentaron 
dúas terrazas pertencentes a un sistema agrario 
máis complexo. No perfil estratigráfico observouse 
a existencia dun único estrato composto de terra 
vexetal de escasa compactación, sobre a rocha de 
base granítica modelándoa en forma escalonada 
para así nivelar a pendente (Figura 17). 
Estas terrazas construíronse rompendo ou mode-
lando a rocha base e polo tanto desmantelando o 
solo anterior, dándolle a forma de chanzo permitin-
do nivelar o terreno para podelo facer apto para o 
cultivo, deixando un anaco desa rocha sen romper 
a modo de pequena elevación que permite asentar 
o muro de contención ergueito con cachotería de 
granito (Figura 18). 

Terraza de Lume de Quintas. Exemplo de 
estudio dun elemento agrario 
As obras do gasoducto ao seu paso polo lugar de Silvo-
so, concello de Pontecaldelas, puxeron ao descuberto 
unha serie de perfís de terrazas de cultivo, que foron 
analizados e estudiados chegando a obter resultados 
específicos non só da súa xénese constructiva senón 
tamén da súa cronoloxía. 

O trazado do gasoducto cortou unha das vertentes 
do río Oitavén deixando visibles os perfís de diversas 
terrazas de cultivo, o que facilitou o rexistro e estudio do 
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seu modo constructivo. Dunha destas estructuras, a que 
se corresponde co topónimo de Lume de Quintas, pui-
demos obter unha serie de resultados de interese para 
futuros estudios de terrazas agrícolas en xeral. Concre-
tamente, esta estructura presenta un interese especial 
debido ás súas características estratigráficas que permi-
tiron documentar o sistema de construcción de algunhas 
das terrazas desta zona. 

Lume de Quintas encádrase dentro dun sistema de 
terrazas de cultivo moi amplo, localizadas no val do río 
Oitavén, concretamente na vertente meridional do rega-
to de Porta Cedeira, que en dirección N-S verte as súas 
augas ao primeiro, ao seu paso polos lugares de Aranza 
e Regodobargo. Nesta zona orografía é escarpada de-
bido ao encaixonamento do río, predomina a actividade 
agrícola e as terras están caracterizadas por unha forte 
fragmentación da propiedade que impide a moderniza-
ción dos aproveitamentos agrarios debido á débil meca-
nización. O millo, a pataca, as hortalizas e o viñedo de 
alta calidade, son os principais cultivos. A terraza de 
Lume de Quintas sitúase nunha pequena valgada que 
precede ao descenso, algo brusco, cara o regato de 
Porta Cerdeira. 

 

Figura 17. Sistema de terrazas localizadas en San An-
drés, Boborás. Secuencia fotográfica: emprazamento, 
vista xeral e detalle. 

No que se refire á descrición estratigráfica podemos 
dicir que trala limpeza exhaustiva do perfil da estructura, 
observouse un desmantelamento do solo anterior, cons-
truíndose a terraza dunha soa vez, coa acumulación de 
varios niveis estratigráficos. A ampla potencia do solo é 
consecuencia da importancia da acción antrópica na 
configuración dos depósitos. 
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Figura 18. Perfil da estructura San Andrés (Boborás). 

O modo de proceder na construcción dos sistemas 
aterrazados nesta zona en xeral, e na estructura que 
nos ocupa en concreto sería o seguinte: unha vez limpa 
parte da ladeira de todo substrato vexetal, colocáronse 
pedras de tamaño medio-grande para atenuar a inclina-
ción da propia ladeira; sería un nivel de recheo que 
asenta o terreno nun plano máis horizontal para o facer 
cultivábel. Sobre este nivel, xa horizontal, deitouse area 
de gran medio, colmatándoo despois con terra de cultivo 
dun espesor suficiente como para permitir o laboreo da 
mesma. A disposición destes estratos permite que a au-
ga drene a través da terra de cultivo, evitando o enchar-
camento e polo tanto o apodrecemento das raíces. Un 
elemento significativo desta estructura é o seu muro de 
contención composto por pedras de gran tamaño, máis 
grandes na base para posibilitar a cimentación, sen nin-
gún tipo de argamasa entre elas. 

A limpeza do perfil non só nos permitiu facer unha 
lectura da estratigrafía senon que se puido facer unha 
extracción de mostras de terra e datalas mediante car-
bono 14, obtendo unha datación do século IX d. C. Con 
isto puidemos chegar a concluír como é o sistema cons-
tructivo da terraza agrícola e en que momento se reali-
zou. 

Tras unha rápida análise do poboamento e do entor-
no no que se ubica, podemos aventurarnos a dicir que 
esta aldea tradicional, ao igual que os asentamentos 
medievais, disponse na transición entre o monte e o la-
bradío, rasgo que xa se atopaba nos castros da segun-
da Idade do Ferro (Parcero, 1995), na proximidade das 
aldeas e nas zonas de pendentes naturais abondo pro-
nunciadas que reducen as necesidades de fortificación 
artificial do emprazamento. Vincúlanse a áreas hidro-
morfas e de labradío. Ocupan o punto central dunha 
paisaxe cóncava plena que resulta enteiramente visible 
desde o sitio, e que é o mesmo espacio cóncavo que o 
da aldea tradicional. Os seus arredores semellan ter es-
tado ocupados por sistemas de cultivo e división do solo 
que deixaron restos moi visíbeis na superficie. 

Hai que ter en conta que o topónimo de Lume de 
Quintas é, en parte, significativo. O termo de Quintas, 
probablemente alude a unha repartición de propiedades. 
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Termos como Quinta, Oitava, etc., rexistrados en docu-
mentación pertencente ao século XIII22, falan dunha 
tendencia ao minifundio que será a base da construc-
ción da propiedade da terra na Galicia actual. 
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Figura 19. Situación, emprazamento, detalle e debuxo 
da terraza de Lume de Quintas (Pontecaldelas). 

                                                           
22 Jiménez Gómez, S. 1975. Análisis de la terminología agraria 
en la documentación lucense del siglo XIII. Actas de las I Jor-
nadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas. 
Santiago, pp 89-94. 

A análise que presentamos é tan só unha mostra 
moi sintética do que se podería chegar a descubrir so-
bre as estructuras aterrazadas que predominan no la-
bradío galego. 

Terrazas na área de Elviña 
“O Castro de Elviña emprázase nun outeiro que xeomor-
foloxicamente se pode interpretar como un relevo aso-
ciado aos Montes da Zapateira, espolón vertical que 
domina o acceso á península coruñesa desde as terras 
do interior. Xunto co seu carácter estratéxico, a súa ubi-
cación aproveita a proximidade das terras de carácter 
agrícola, ocupando a franxa que delimita o monte e o 
seu espacio económico coas terras de labor. Neste sen-
tido, cara o este, o xacemento esténdese por terrazas 
de cultivo ben estructuradas e comunicadas coa área 
coñecida de habitación.” (Tomás, 1998). 
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Figura 20. As formas da paisaxe tradicional: elementos 
agrarios do entorno de Castro de Elviña: terrazas, ban-
cais e valos. 

Distribución dos aterrazamentos en Elviña 
As actividades relacionadas coa subsistencia e conse-
cuentemente coa apropiación do espacio, modificarían 
os arredores do castro para constituír ao longo do tempo 
unha determinada organización específica do entorno. 
Precisamente un dos sinais que poden quedar desa or-
ganización castrexa son os restos de terrazas ou ban-
cais situados nas inmediacións do castro23. A procura 
deste tipo de pegadas non é fácil posto que co paso do 
tempo vanse enmascarando ou mesmo destruíndo os 
elementos de paisaxes anteriores. 

No val de Elviña, o castro sitúase próximo á aldea 
tanto de Castro como de Elviña e limítrofe entre as zo-

                                                           
23 Sobre a ocupación e uso do espacio no mundo castrexo con-
sultouse a tese de licenciatura de M. J. Candal Cancelo 1993, 
que leva por título: Relaciones entre yacimientos cas-treños y 
elementos del sistema tradicional gallego de ocu-pación del 
espacio. 
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nas de cultivo e as de monte, solapándose en parte o 
que tradicionalmente puido ter sido o espacio de cultivo 
utilizado polos habitantes do castro co espacio utilizado 
tradicionalmente. Nos arredores do castro hai moitas 
terras con pequenas terrazas con muros de contención 
para impedir o deslizamento da cuberta vexetal. Algúns 
destes elementos agrarios poderían ter relación co 
asentamento castrexo. 

No entorno inmediato do castro os aterrazamentos 
poderían ser testemuñas do modo de organización cas-
trexo. Seguindo a Candal (1993), estas estructuras 
agrarias pódense distinguir do conxunto pola grande al-
tura do terraplén e pola súa débil pendente, presentando 
nalgúns casos un aspecto arrasado a modo de inflexión 
no terreno. Tamén é importante salientar a situación 
destes aterrazamentos sobre o terreno, é dicir, que es-
tas terrazas discorran en sentido paralelo ao castro. A 
zona onde se sitúan tamén pode ser sintomática da for-
mación destas estructuras xa desde época castrexa, 
sobre todo as que se localizan na zona de monte, afas-
tadas da ocupada polas terras da aldea. Outro aspecto 
a ter en conta é a súa proximidade ao castro, ademais 
da facilidade de acceso a el. 

Tomando como referencia o límite de protección es-
tablecido en torno ao Castro de Elviña distínguense ba-
sicamente tres zonas de terrazas: unha primeira zona 
ao oeste; unha segunda no sur-suroeste e unha terceira, 
no este. 

Aterrazamentos da zona oeste 
Nesta zona, coñecida polo topónimo de Fontenla, 

debido á lixeira pendente do terreno pódense observar 
unha serie de bancais superpostos, de formas alonga-
das que gradúan o terreno desde a parte máis baixa á 
zona inmediata ao xacemento castrexo, en dirección W-
SW. É unha superficie case chan, na que estas estructu-
ras aterrazadas están sostidas por terrapléns de terra 
cubertos de vexetación. 

 

Figura 21. Emprazamento da paisaxe aterrazada locali-
zada ao oeste do xacemento na zona denominada Fon-
tenla. 

Tódalas parcelas localizadas nesta zona encóntran-
se en estado de abandono, cubertas de silvas e toxeiras 
aínda que hai algunha en barbeito. É importante desta-
car que nesta zona hai unha serie de parcelas (as máis 
próximas ao xacemento) lixeiramente aterrazadas, moi 
estreitas e alongadas, semellando os seus noiros terra-

plens cun aspecto moi arrasado. Nestas parcelas, na 
actualidade abandonadas, pódense distinguir restos de 
antigos cultivos de gramíneas. 

 

Figura 22. Parcelas actualmente abandonadas nas que 
se pode distinguir a existencia de antigos cultivos de 
gramíneas localizadas ao NW do castro de Elviña. 

Debido precisamente ao abandono destas parcelas 
non foi posible percorre-las e polo tanto recoñece-las na 
súa totalidade. Podemos dicir que estes aterrazamentos 
son producto da nivelación dunha suave pendente. Os 
seus muros de contención están formados por taludes 
de terra de escasa altura, a vexetación que os recobre 
impide que estes esbarroen. Os aterrazamentos quizais 
foron obra dunha época antiga posto que esta zona, 
(como xa se apuntara no apartado adicado ao labradío) 
debido ás características físicas do terreno e como o 
seu propio topónimo o indica, Fontenla, zona húmida, 
reúne as condicións agrícolas favorábeis para que fose 
adicada ao cultivo intensivo e de feito foino ata época 
recente ficando algúns restos desta dedicación. A procu-
ra dunha maior fertilidade sería a causa da modificación 
do terreno por parte do agricultor para favorecer o seu 
aproveitamento e laboreo, nunha zona moi apta para o 
desenvolvemento do cultivo intensivo e de horta. Todo 
isto dá lugar a unha paisaxe aterrazada, en certa medi-
da fosilizada. 

 

Figura 23. Vista cara u oeste. Emprazamento das terra-
zas, a frecha sinala o primeiro aterrazamento. 

Terrazas ao sudoeste do Castro de Elviña 
Nesta zona poderíamos falar de dous sistemas de ate-
rrazamentos distintos: o primeiro localízase ao norte do 
camiño que vai de Castro a Feáns e que bordea o 
xacemento pola súa parte sur; e un segundo, localizado 
ao sur deste camiño, que se corresponde cunha serie 
de abancalamentos distribuídos ao longo da valgada 
entre o castro e o Monte da Cruz. Así, na primeira zona 
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hai dous aterrazamentos que destacan moito pola mo-
numentalidade dos seus muros de contención. 

 

Figura 24. Vista cara o este. Muro de contención do 
aterrazamento. 

Son dous aterrazamentos paralelos en forma de 
bandas amplas en suave pendente, de forma maciza e 
moi regulares, presentando un percorrido de moita lonxi-
tude. Estes aterrazamentos caracterízanse por posuír 
muros de contención moi sólidos, compostos por pedras 
de granito de considerable tamaño sen argamasa entre 
eles24, de maior tamaño na base e diminuíndo de tama-
ño a medida que gaña altura. Polo que se puido obser-
var no campo, estes muros de contención tamén farían 
as veces de valo de delimitación de parcelas. Nestes 
muros de contención, ao igual que algúns peches de 
fincas realizadas tamén en cachotería, pódese observar 
a existencia na arrincada do muro de algunhas pedras 
de maior tamaño dispostas a modo de chanto. Isto faise 
non só para favorecer a construcción destes muros, se-
nón tamén para garantir a cimentación evitando o derru-
be. 

 

Figura 25. Vista xeral cara o norte do primeiro aterra-
zamento. 

                                                           
24 En ningún muro de contención analizado se observou arga-
masa entre as pedras, xa non só na zona de Elviña senon no 
resto de estructuras rexistradas no seguimento do gasoducto. 

 

Figura 26. Detalle do muro de contención do segundo 
aterrazamento. 

Observamos que estes aterrazamentos posúen unha 
serie de características que en principio, nos fan pensar 
na posibilidade de que estas estructuras poderían ter 
existido xa desde época castrexa pola grande altura do 
muro de contención, a débil pendente da parcela, o feito 
de que sexan aterrazamentos que discorren en sentido 
paralelo ás defensas do sitio e sobre todo a súa proxi-
midade a el. Dito doutro xeito, non é que estes aterra-
zamentos sexan testemuñas do pasado castrexo, senon 
que perfectamente poden ser restos de estructuras ate-
rrazadas existentes en épocas precedentes que se foron 
modificando ou ampliando co tempo, dependendo das 
necesidades dos labradores. O máis probábel é que es-
tes muros de contención ou de sostén sufrisen conti-
nuas reparacións, mesmo en momentos relativamente 
recentes, aproveitando as pedras das construccións do 
xacemento castrexo. 

 

Figura 27. Aterrazamentos ao SW do castro, na zona 
denominada como Caveiras e Castelo. 

Na actualidade estas terrazas están adicadas ao 
aproveitamento forestal co cultivo do eucalipto, ao igual 
que toda a zona circundante. Ao sur do camiño que vai 
desde Castro a Feáns existe unha segunda zona deno-
minada cos topónimos de Caveiras e Castelo. Trátase 
dun espacio aterrazado construído nunha valgada moi 
suave do sector situado ao S-SW do xacemento. En 
realidade é un espacio semellante ao de Fontenla aínda 
que aquí o grao de aterrazamento é menor. O terreno 
está disposto en bancais de forma perpendicular ao ca-
miño a modo de longas fitas ou laniers. Os ribazos de 
terra destes bancais son de escasa altura e atópanse 
cubertos de vexetación. Esta é unha das zonas húmidas 
e fértiles do val de Elviña, que no seu momento estivo 
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destinada ao cultivo intensivo de alta productividade. Na 
actualidade, a pesar do abandono xeralizado a que es-
tán sometidas estas parcelas, aínda hai algunha adica-
da a cultivos de horta e a pastos. 

 

Figura 28. Detalle do muro de contención do segundo 
aterrazamento, no que se pode observar a posible re-
utilización de pedras de outras construccións do castro. 

Neste caso trátase dun conxunto de terrazas cun 
muro de contención dunha altura considerable, cunha 
disposición paralela entre si e unha longa extensión. Na 
actualidade é unha zona de monte de considerable pen-
dente. 

Terrazas localizadas ao este do castro 
Nesta zona hai varios sistemas de aterrazamentos. 

En primeiro lugar teríamos unha zona aterrazada de 
considerable importancia por estar localizada no entorno 
inmediato do castro. En realidade é unha terraza de 
grande magnitude. Destaca polo seu grande percorrido 
cóncavo en relación ao xacemento; poderíase dicir que 
ten un percorrido case semicircular desenvolvido en 
parte nunha zona actualmente adicada a pasto e outra, 
en parte, colonizada polo monte e o mato. A súa 
pendente é moi suave e de grande lonxitude, mesmo se 
pode observar unha leve inflexión no terreno, producto 
da erosión que conleva o contínuo laboreo. Nalgúns 
puntos o muro de contención deste aterrazamento, 
sobre todo na zona SE, chega a atinxir grande altura. O 
muro de contención é de cachotería de granito con 
pedras de maior tamaño na arrincada, como na maior 
parte dos muros da zona. 

En realidade pódese definir como unha terraza 
pertencente ao castro, que foi reutilizada ao longo do 
tempo, segundo as necesidades do agricultor aínda que 
mantendo a súa estructura orixinal. 

Ao norte do castro hai un aterrazamento, pero 
debido ao grao de abandono no que se atopa foi 
imposible averiguar se está constituído por un talude de 
terra ou ben era un muro de contención de cachotería. 
Este aterrazamento tamén forma parte da propia 
estructura do sitio castrexo. 

 

Figura 29. Posible aterrazamento castrexo localizado ao 
este do xacemento. 

Outros aterrazamentos incluídos nesta zona serían 
os localizados ao este do camiño denominado Camiño 
da Costa, tal e como se recolle no estudio de A. Filguei-
ras (2000). Esta pequena área que engloba as zonas de 
Os Candados e Río de Mons conta con estructuras ate-
rrazadas que en principio denominamos como bancais, 
pois a espesa cuberta vexetal que cubre o talude impide 
ver se o muro de contención está formado por pedras ou 
por terra. Estes aterrazamentos ben estructurados foron 
construídos seguindo o nivel do terreno, o que en princi-
pio pode denotar a súa antigüidade, podendo chegar a 
ser coetáneos á ocupación do castro, sobre todo aque-
las estructuras máis próximas ao sitio. 

 

Figura 30. Aterrazamento localizado ao norte do castro. 

Destacaremos que nesta zona as parcelas aterraza-
das son de menor tamaño que o resto, e aínda que es-
tán adicadas algunhas delas a prado, a millo, e a culti-
vos hortícolas como as coles, a maior parte están aban-
donadas ou a pasto. Tamén hai que ter en conta que 
canto maior é a proximidade ás casas maior é o coidado 
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que reciben estas propiedades, polo que o abandono no 
que se atopa o val aquí diminúe. Outro aspecto a consi-
derar é que esta proximidade ás casas tamén orixina 
unha fragmentación máis acusada. 

Neste caso os taludes dos bancais son dunha pen-
dente moi pronunciada, discorren igualmente en sentido 
paralelo ao castro e, en certa medida, son terrenos 
próximos ao asentamento. Pero tamén hai que ter en 
conta que este sector aterrazado discorre maioritaria-
mente por terras de labradío, intensamente modeladas e 
modificadas pola man do home. 

 

Figura 31. Vista parcial do val de Elviña, concretamente 
é a zona de Os Candados onde se suceden as terrazas 
desde a zona alta inmediata ao castro até as baixas. 

A modo de conclusión: 
 No val de Elviña o home modificou o medio para o 

seu propio desenvolvemento dando lugar a un es-
pacio agrario cunha configuración propia. 

 A acción do home fixo variar a calidade, profundi-
dade e pendente do solo mediante a creación de 
bancais e terrazas para a posta en cultivo de luga-
res en principio non aptos para iso. 

 A observación e estudio dos aterrazamentos permi-
te comprobar a posible reutilización destas 
estructuras ao longo do tempo. Isto xa non só mos-
tra o arraigo á terra por parte do labrador senón ta-
mén que estas estructuras poderían vincularse 
mesmo a momentos relacionados co aproveitamen-
to do medio durante a ocupación do castro. 

 Nestas estructuras aterrazadas pódense distinguir 
diversas formas: estreitas e alongadas, en escamas 
de peixe, en bandas amplas e de forma maciza ou 
totalmente irregulares. 

 A forma das fincas ven ligada á dos aterrazamen-
tos, segundo se dividan lonxitudinal ou transversal-
mente. O grao de fragmentación é máis elevado 
nos cultivos especializados. 

 A altura dos noiros pode estar en relación coa pen-
dente. A tónica xeral sería que canto máis acusada 
é a pendente os taludes son de maior altura. Hai 
veces que a parte superior das ribazoas está cuber-
ta de vexetación formando, en ocasións, auténticos 
sebes, sobre todo de loureiros, pero tamén dé ou-
tras especies vexetais. 

 Algúns dos muros de sostén ou de contención pu-
deron ser construídos en épocas antigas, nas que 
se levou a cabo a modelación da paisaxe agrícola, 
ou nun momento recente. A súa reparación, no ca-
so de derrubamento, é unha tarefa colectiva ao 
igual que o foi a súa construcción. 

 A totalidade dos muros de contención observados 
realizados en cachotería non teñen ningún tipo de 
argamasa. O que se pode observar é que para que 
as pedras asenten ben acostuman colocar unhas 
de menor tamaño a xeito de calzo. 

 Entre estas estructuras hai que distinguir aqueles 
aterrazamentos que están vivos, é dicir, nos que o 
laboreo é continuado dende o momento da súa 
formación, independentemente do cultivo practica-
do, e aquelas que se atopan fosilizadas, é dicir, que 
por unha serie de procesos quedaron sepultadas ou 
ocultas na paisaxe, polo que serían obxecto dun es-
tudio máis puntual e pormenorizado xa que gardan 
nelas as solucións adoptadas nos momentos nos 
que se comezou a conformar esta paisaxe agraria e 
as modificacións sufridas ata o momento do seu 
abandono. 

Sistemas de parcelación: peches 
A presencia ou ausencia de valos é un dos rasgos mor-
folóxicos que salta á vista na observación superficial da 
paisaxe. A separación entre as parcelas (ou entre apro-
veitamentos) caracteriza a morfoloxía agraria definindo 
dous tipos de paisaxe agraria: o campo aberto (open-
field) e o campo pechado (bocage). 

 

Figura 32. Carreiro localizado ao W do xacemento cas-
trexo que funciona como linde de parcelas. 

Como se pode observar no mapa parcelario do val 
de Elviña a paisaxe é mixta, non se pode definir nin co-
mo openfield nin como bocage. Combínanse extensións 
máis ou menos amplas de campos abertos con parcelas 
alongadas, e campos pechados en prados e hortas pre-
dominantemente. 

Os peches teñen, en principio, dous obxectivos: si-
nalar os límites dunha determinada propiedade e impe-
dir o acceso a ela. Os límites entre as parcelas materia-
lízanse mediante os valados: muros construídos con 
cascotes regulares ou irregulares de pedra superpostos; 
hainos de diferentes alturas e de distinta consistencia, 
así como tamén de diversos materiais. Un rego de au-
gas ou un camiño serve tamén como divisoria entre dú-
as parcelas. Tamén atopamos sebes formadas por 
vexetación como silveiras, árbores e arbustos. En moi-
tos casos utilízanse como linde de fincas os loureiros. 
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Figura 33. Linde de arbustos localizado entre A Grela e 
Os Candados, como porta de acceso á propiedade reu-
tilizouse un somier metálico. 

A maior parte das parcelas son extensións de terre-
no de tamaño desigual sen ningún tipo de peche. Hai 
varios grupos de leiras delimitadas por un camiño, que 
as separa de outro conxunto de fincas. As parcelas ta-
mén son demarcadas, algunhas veces, por cómaros, 
pequenas bandas de terreno non cultivado que en moi-
tos casos se aproveitan para o pasto das vacas confor-
mando os límites entre parcelas de distintos propieta-
rios. Noutras zonas de Galicia, o termo de cómaro acos-
tumase utilizar para nomear ao valado natural ou artifi-
cial que separa unhas fincas de outras. É dicir, defínese 
como un montículo isolado de forma arredondada e de 
pouca elevación. 

<Tema o Ámbito>
<Definición de
Requisitos/Formalización/Análisis/De
sarrollo

 

Figura 34. Vista cara o norte. Camiño de servidume que 
é linde de leiras no lugar de A Grela. 

Unha limitación menos visible é a colocación nas 
cabeceiras da finca dunha pedra, chamada marco. O 
limite é o establecido pola liña recta que vai dun marco a 
outro. Acontece que a maior parte das veces estas pe-
dras chantadas ou marcos vanse enterrando pouco a 
pouco debido aos sucesivos laboreos ata chegar a cu-
brirse totalmente, sendo necesario busca-los cando se 
quere deslindar unha determinada propiedade. Os mar-
cos non teñen forma nin tamaño determinado e só a ex-
periencia do labrador pode determinar se se trata dunha 
pedra calquera ou dun marco. Estes marcos sinalan os 
lindes de terras de ocupación permanente. 

En canto aos peches destinados a impedir o acceso, 
o tipo máis corrente consiste nun muro de cachotería de 
pedra de granito. O aparello depende en grande parte 
do alto que deba levar, o fin a que se destine e a clase 
de materiais que se empreguen na súa construcción. 
Aquí cabe falar tamén do carácter privado que teñen os 

peches a medida que gañan altura, xa que canto máis 
inaccesibles máis se reforza a privacidade e a inaccesi-
bilidade ás parcelas. 

 

Figura 35. Límite de parcelas ao este do castro no que 
se observa unha maior altura e consistencia dos muros 
que denotan permanencia e a privacidade. 

Os peches máis xeralizados son os que se realizan 
nas hortas co fin de evitar calquera intrusión nas áreas 
de cultivo intensivo, ás que se lle procuran grandes coi-
dados. As praderías onde o gando pasta libremente 
aumentaron, polo que se tende a cercar estas parcelas 
con arame de espiño, ou cos denominados “pastores”, 
arames electrificados para evitar a marcha do gando de 
dita parcela. 

 

Figura 36. Peche ao NW do castro de características 
similares ao anterior no que se refire a materiais e con-
formación. 

Os prados normalmente están separados por pe-
quenos sebes de arbustos ou árbores (carballos, casti-
ñeiros, cerquiños, etc.), mentres certos labradíos están 
separados por ribazos onde medra o mato (silvas, toxo) 
conferíndolle un aspecto pechado, aínda que normal-
mente non están completamente circundadas. 

Os tipos de peches como os sebes vivos en prados 
e labradíos ou os muros de pedra nas pequenas hortas 
difumínanse nunha paisaxe invadida por muros de blo-
ques de formigón que rachan coa harmonía da paisaxe 
rural. 

Os límites estudiados son os das parcelas que se 
atopan nas zonas de labradío. Unha das razóns pola 
que a zona de monte non foi prospectada de maneira 
tan intensiva como a realizada noutro tipo de terras foi 
debido, en parte, á abundante cuberta vexetal que im-
pediu tanto o acceso a esta zona como a imposibilidade 
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de distinguir os límites entre elas. Deste modo, a zona 
na que se inspeccionou con maior intensidade foi o en-
torno inmediato ao castro. 

 

Figura 37. Límite de propiedade localizado na zona de 
Fontenla; ao fondo, o castro. 

Así, o monte que en principio pode semellar como 
un continuo, en realidade está fragmentado en estreitas 
e alongadas parcelas con propietarios distintos. Nestas 
parcelas que son de maior extensión que as de labradío 
tamén existen límites entre elas. Xeralmente os lindes 
dos montes non acostuman a materializarse con fortes 
barreiras. Deste modo puidose observar que o valado é 
a materialización da sinalización máis utilizada, como é 
o caso das parcelas localizadas ao SW do castro adica-
das ao aproveitamento forestal de eucalipto. Estes vala-
dos, en estado ruinoso, están conformados por cachote-
ría de granito sen morteiro entre as pedras, nalgunhas 
zonas chegan a 1,5 m de altura. 

 

Figura 38. Peche entre propiedades composto por ca-
chotes de granito sobre un cómaro de terra. 

Un peche de similares características atopámo-lo ao 
NW do sitio castrexo, na zona denominada como Monte 
Cadeira, tamén adicado á plantación de eucaliptos. ao 
igual que o anterior, o derrube dos muros faise patente 
na maior parte do seu percorrido. 

Outro dos peches máis xeralizados na zona de mon-
te é o límite conformado por un promontorio de terra so-
bre o que se asenta un muro de cachotería de granito. 
Este tipo de límites atópanse ao W do castro, en parce-
las adicadas actualmente ao aproveitamento forestal de 
eucalipto. 

RECAPITULACIÓN 
En Elviña estamos ante unha paisaxe rural que é o re-
sultado da actividade do presente e das formas herda-
das do pasado. Ao longo do tempo as diferentes comu-
nidades que se estableceron neste espacio desenvolve-
ron unha organización do territorio segundo as súas ne-
cesidades dando como resultado unha determinada pai-
saxe. 

Sabemos que esta paisaxe agraria se foi confor-
mando ao longo dos séculos. Partimos dunha sociedade 
castrexa que desenvolveu o xerme dunha incipiente or-
ganización agraria adicada ao autoabastecemento. A 
partir de aquí, co abandono do castro e o cambio de 
emprazamento do lugar de habitación, cunha ocupación 
dos lugares máis chans nos que hai máis humidade e 
potencia no solo, amplíanse as roturacións e polo tanto 
os campos de cultivo. 

As fontes escritas en torno ao século X describen un 
espacio rural no que o seu aproveitamento agrícola se 
orienta cara o fornecemento da cidade herculina cun 
incipiente aproveitamento vitícola que pouco a pouco se 
foi afianzando neste espacio agrario. Co medre da cida-
de amplíanse os dominios e necesidades, polo que os 
productos demandados serán outros e virán de lugares 
máis distantes, o que produciu unha paulatina modifica-
ción das necesidades imperantes na época. Isto ocasio-
na unha constante reorganización do espacio mediante 
novas distribucións do terrazgo, roturacións en expan-
sión, peches de terras, etc. 

Co tempo, esta paisaxe rural vai reflectir a crise da 
agricultura tradicional. O éxodo da forza de traballo pro-
duce a crise no aproveitamento. O resultado é unha pai-
saxe agraria que se caracteriza por pequenas parcelas 
de cultivo con importantes extensións de terreno sen 
cultivar ao seu redor e que supoñen unha diminución do 
espacio cultivado de antano. A paisaxe rural convértese 
nun espacio residual a medida que progresa o fenóme-
no urbano. Son pequenos aproveitamentos que tenden 
a desaparecer. O solo perde o seu carácter agrario e 
adquire un novo valor en función da demanda proceden-
te do habitante da cidade, modificacións motivadas polo 
desenvolvemento económico e tecnolóxico. Así, as ex-
tensións de horta, en definitiva de espacio cultivado, fo-
ron ocupadas pola extensión urbana. A pesar do ante-
rior, no século pasado, Elviña aparece ainda como un 
dos espacios que fornece á capital de productos hortíco-
las. 

O estudio exhaustivo do espacio agrario de Elviña 
permitiunos indagar sobre a súa organización agraria, 
xa non tanto sobre a súa evolución senón sobre o seu 
actual estado (en vías de extinción). A partir da análise 
detallada do terrazgo puidemos ver as diferentes formas 
de organización e producción agraria que hai neste val, 
mediante o estudio dos elementos e as formas que con-
figuran o espacio agrario de Elviña. Prestóuselle espe-
cial atención ás terrazas e bancais situados nas proxi-
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midades do xacemento. A importancia deste estudio 
máis pormenorizado débese a que son estructuras nas 
que a acción do home fixo que variasen substancial-
mente as características naturais do chan como, por 
exemplo, a profundidade, o grao da pendente, etc. Res-
pondendo non só á procura dunha mellora na rendibili-
dade se non máis ben a outro tipo de imposicións pro-
pias de épocas pasadas. A isto poderíamos engadir que 
algunhas das terrazas localizadas non se atopan fosili-
zadas senón que son estructuras vivas aínda que a súa 
dedicación non sexa a orixinal. 

Son elementos agrarios que poden ter relación co 
asentamento castrexo, a pesar de non ter argumentos 
definitivos para afirmar tal conexión, considerando 
conxuntamente a información que aporta a organización 
agraria desta área, o que sabemos da economía de 
épocas pasadas e a relación que hai entre a área de 
Elviña e o territorio circundante, poderíamos ver na pai-
saxe agraria tradicional de Elviña xa non só os conti-
nuos cambios que se produciron na súa conformación 
senón tamén un reaproveitamento destas estructuras ao 
longo dos séculos. 

O VALOR PATRIMONIAL DA PAISAXE 
AGRARIA. IMPLICACIÓNS PARA O 

PROXECTO DE ELVIÑA. 
Elviña ata fai moi pouco tempo foi unha das zonas máis 
ricas en canto a producción agrícola se refire. Sen em-
bargo, na actualidade atopamos neste espacio rural un 
aproveitamento agrícola tradicional que está determina-
do polo espacio urbano. A expansión do núcleo urbano 
rodea a estes terrenos agrícolas que co tempo tenden a 
perder o seu carácter, converténdose en solo urbano 
ante as novas necesidades de residencia, ocio, etc. 

A cidade ven a influír na paisaxe agraria de forma 
decisiva. Implántanse elementos non agrícolas en forma 
de vivendas, centros de recreo, industrias e novas for-
mas comerciais. A cidade actúa como foco de atracción 
de poboación e polo tanto como elemento provocador 
do éxodo rural co conseguinte despoboamento dos nú-
cleos do interior da bisbarra. O solo agrícola diminúe ou 
sofre unha dispersión espacial das áreas de cultivo que 
provoca a desorganización da paisaxe agraria. Isto dá 
lugar a unha modificación do ambiente rural convertén-
dose nun espacio residual a medida que progresa o fe-
nómeno urbano. 

Ante tal situación compartida por moitas zonas de 
Galicia vemos a necesidade, non só protexer este en-
clave, senón tamén de recuperalo. Tendo en conta o 
valor potencial que posúe a conservación e a protección 
do espacio rural, en xeral, e de Elviña, en concreto, 
habería que ter en conta as seguintes consideracións: 
en principio tomar como obxecto de estudio a agricultura 
tradicional, avaliando nun primeiro momento o sistema 
no que se integra esta distribución das terras de cultivo. 
E tentar describir a situación representada pola paisaxe 
tradicional galega nos arredores de Elviña. 

Sería conveniente un estudio exhaustivo da paisaxe 
agraria para a súa posterior posta en valor. 
1. Formación dun espacio de lecer coa consecuente 

protección desta paisaxe agrícola tradicional. 

2. Sería interesante manter as áreas de cultivo, aínda 
que cun deseño máis adecuado ás características 
do castro e da aldea tradicional. 

3. Limpeza e recuperación das terrazas agrícolas si-
tuadas ao este e sudoeste do castro. Tamén se po-
dería levar a cabo a musealización dun perfil dunha 
terraza agrícola co fin de mostrar o seu modo cons-
tructivo. 

4. As áreas de cultivo sería interesante mantelas, aín-
da que cun deseño máis adecuado ás característi-
cas do castro e da aldea tradicional25. Coñecemen-
to das distintas variedades de cultivos adaptados 
aos diferentes tipos de solos que se deron ao longo 
do tempo na zona de Elviña como sería a videira, a 
cebada, diversos productos hortícolas, etc. 

5. Finalmente, considerar a área de Elviña como un 
espacio cunha personalidade propia que se ten de 
salvagardar como espacio agrícola e de lecer, 
ademais do seu carácter ecolóxico como factor am-
biental da cidade. 

Unha planificación do desenvolvemento rural tense 
que compatibilizar coa expansión do núcleo urbano e 
coa conservación da natureza e a busca do equilibrio e 
a harmonía con aquelas áreas onde aínda se desenvol-
ven uns xeitos de vida de marcado carácter tradicional. 
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CARTOGRAFÍA 

Elviña: Castro, área de expropiación e perímetro de protección 
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Vexetación actual do Castro e o seu arredor 
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Toponimia tradicional dos arredores do Castro de Elviña 
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Aproveitamento do solo na actualidade nos arredores do Castro de Elviña 
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O parcelario do arredor do Castro de Elviña 
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Terrazas, bancais e valos no entorno do Castro de Elviña 
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