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Introdución

Esta memoria-aniversario recolle o traballo máis destacable realizado ao longo de dúas décadas, e faino da
man das persoas que foron protagonistas da traxectoria.
Recollemos nesta publicación un resumo das diferentes actividades desenvoltas dende o 4 ao 18 de setembro
de 2021, con motivo do XX aniversario da Fundación Terra Termarum Castrolandín.

PROGRAMA

Sábado 4 de Setembro
10:00 h — Sede da Fundación. Acto de inauguración da exposición das pezas orixinais de maior relevancia
que se acharon no Castro de Castrolandín. Poderá visitarse do 4 ao 18 de setembro no horario habitual da
Fundación.

Intervencións:

• Carmen Cajide Hervés, presidenta da Fundación Terra Termarum Castrolandín.
• Carlos Otero Vilariño, director técnico da exposición.
• Manuel Campos Velay, alcalde de Cuntis.

• Carmela Silva Rego, presidenta da Deputación de Pontevedra.

Para poder cumprir coas medidas para a prevención da COVID-19 esta actividade diríxese exclusivamente
aos medios de comunicación.
Casa da Cultura Roberto Blanco Torres. Xornada ``O Proxecto de Castrolandín´´
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10:30 h — Acto: ``O valor do proxecto de Castrolandín para as entidades que o impulsaron e o manteñen vivo´´.

Intervencións:

• Carmen Cajide Hervés, presidenta da Fundación Terra Termarum Castrolandín.
• Francisco Campos Ferreiro, presidente da Asociación Amigos dos Castros.
• Marisol Espiño Alende, representante de Termas de Cuntis.

• José Ángel Fandiño Varela, presidente da CMMC de Castrolandín.
• Marías José Táboas Baños, representante de ENGASA.
• Manuel Campos Velay, alcalde de Cuntis.

• Carmela Silva Rego, presidenta da Deputación de Pontevedra.
11:00 h — Mesa Redonda: ``Castrolandín, proceso social e arqueolóxico´´.
Modera e presenta, Sandra Obarrio Fernández.

Intervencións:

• Mario Touceda Torres. ``Castrolandín, xerme de desenvolvemento comunitario no entorno rural´´
• Felipe Criado Boado. ``Castrolandín visto desde o futuro: 20 anos de patrimonio aberto´´.

• Sandra Obarrio Fernández. ``Cerámica de Castrolandín: onde nace o proxecto de investigación e
recuperación da cerámica castrexa en Galicia´´.
• Carlos Otero Vilariño. ``Castrolandín 2041´´.

• Yolanda Porto Tenreiro. ``Actuacións de conservación en Castrolandín: 2004 - 2021´´.

Sábado 11 de Setembro. Sede da Fundación.
De 16:30 a 19:00 h — Obradoiro de cerámica castrexa a cargo de Sandra Obarrio Fernández, experta
ceramista da Fundación Terra Termarum.

Sábado 18 de setembro. Sede da Fundación
19:30 h — Presentación do libro Onde as rúas non teñen nome de Xurxo Ayán Vila.

Intervencións:

• Recital da poeta de Cuntis, Regina Touceda Rey.
• Francisco Macías, editor de Edicións Positivas.

• Xurxo Ayán Vila, arqueólogo, investigador e escritor.

• Presenta e modera Elena Cerviño Ferrín, vicepresidenta da Asociación Amigos dos Castros.
21:00 h — Clausura da exposición e peche das actividades.
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Efeméride do
XX Aniversario
da Fundación Terra
Termarum Castrolandín.
Cuntis, 4 ao 18 de setembro 2021
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Inauguración

Acto de inauguración da exposición das pezas orixinais de maior relevancia que se acharon no Castro de

Castrolandín, coa participación de:

• Mª del Carmen Cajide Hervés, presidenta da Fundación Terra Termarum Castrolandín.
• Carlos Otero Vilariño, director técnico da exposición.
• Felipe Criado Boado, director do INCIPIT.

• Ana Laura Iglesias González, deputada de Turismo da Deputación de Pontevedra.
• Manuel Campos Velay, alcalde de Cuntis e vicepresidente da Fundación.
• Carmela Silva Rego, presidenta da Deputación de Pontevedra.

A exposición estivo aberta ao público dende o 4 ao 18 de setembro.

Todo o traballo técnico da exposición correu a cargo do arqueólogo Carlos Otero Vilariño, sempre contando

co apoio da ceramista Sandra Obarrio, técnica da Fundación.
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CASTROLANDÍN 21: DIVERSIDADE E CAMBIO
Esta exposición é unha selección das pezas recuperadas nas escavacións de Castrolandín. Levámola a cabo

co gallo da celebración do 20 aniversario da Fundación Terra Termarum. Dende a fundación tutélase, dende o
8 de xaneiro de 2001, a investigación, conservación e posta en valor deste xacemento arqueolóxico.

Entre 2004 e 2021 en Castrolandín sucedéronse 7 campañas de escavación de diferente extensión.

As campañas amosan un poboado habitado entre o século III antes de Cristo e finais do século I despois de
Cristo. Un período no que ten lugar a culminación e logo o fin da cultura dos galaicos, coa dominación romana.

Estas campañas foron executadas polo Incipit (CSIC), e financiadas gracias ao esforzo do Concello de Cuntis,

a Deputación de Pontevedra, e as empresas patrocinadoras Engasa e Termas de Cuntis. A Asociación de Amigos

dos Castros, e a Comunidade de Montes en Man Común de Castrolandín, propietaria dos terreos nos que se
ubica o castro, colaboraron tamén en todo momento nesta andaina.

A nosa intención é ofrecer unha visión rápida da vida nesta aldea do pobo dos Cileni. Unha vida cambiante

ao longo dos catro séculos de vida do castro, a vida dunha comunidade heteroxénea, composta por familias con
diferentes posibilidades, gustos e decisións.
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Un poboado dos Cileni

Vitrina 1

A cultura castrexa, a cultura dos galaicos, desenvolveuse entre o século VIII antes de Cristo e a consolidación
da dominación romana no século I despois de Cristo. Como calquera outra cultura, non foi homoxénea nin
permaneceu inmóvil ao longo do tempo. O castro, o poboado fortificado, era o núcleo de poboamento principal
das comunidades galaicas, entre as comunidades que formaban cada pobo e mesmo dentro de cada poboado,
é esencial para comprender a súa realidade.
Esta selección é unha instantánea, unha síntese da vida dunha comunidade campesiña do pobo dos Cileni,
nun momento e nun espazo a cabalo entre mundos distintos. No espazo, Castrolandín comparte características
dos mundos da costa e do interior de Galicia. No tempo, os veciños do castro irán pasando dun modo de vida
plenamente galaico a ir incorporando, de xeito, as influencias da romanización.
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No que atinxe aos intercambios comerciais, en xeral Castrolandín é un poboado máis aberto que os do interior
de Galicia, mais non tanto coma os poboados costeiros. Por exemplo, no interior da cabana O recuperamos un
fragmento de fibela de cabaliño celtibérica (1). Non é estilísticamente un tipo moi común, e pola súa estética
semella proceder da meseta oriental. En todo caso esta fíbula amosa a existencia de contactos entre os Cileni
e o mundo celtibérico polo menos dende o século II a.C.

Varios fragmentos de cerámica púnica (2) e ibérica (3) amosan tamén a existencia de contactos directos
ou indirectos entre Cileni e comerciantes mediterráneos, a lo menos da costa ibérica, moito antes da chegada
dos romanos.
No que atinxe ao mundo das crenzas, se cadra o obxecto máis elocuente dos recuperados na totalidade
das campañas é un cacharro completo (4) de perfil composto e bordo arestado. O máis relevante e ónde e
cómo foi atopado: foi depositado coidadosamente nos alicerces da construción Q. Este tipo de fenómenos son
considerados depósitos fundacionais, que tiñan como fin protexer á casa e aos seus moradores. Aínda que no
seu interior non se recuperaron restos identificables, seguramente contiña algún tipo de ofrenda.

Podemos ver tamén un fragmento de sítula (5). As sítulas eran caldeiros de bronce nos que se cociñaría
para banquetes rituais, algo común na cultura galaica.

Recuperamos varias micromachadiñas (6) como a que amosamos aquí. Foron coidadosamente pulidas en
seixo e granito, e polo seu pequeno tamaño debemos supoñer que non tiñan unha función utilitaria se non ritual.

A vida cotiá sería moi semellante á doutros poboados campesiños galaicos. Vasillas cerámicas ou muíños de
pedra como os que amosamos na sede da fundación serían empregados por todas as familias, así como outros
útiles de uso común. Aquí destacamos só tres obxectos polas interrogantes que plantexan. Sorprende que o que
supoñemos é un fragmento de queixeira (7). Aínda que en Europa o queixo prodúcese dende o Neolítico, é
moi difícil acreditar a súa presenza en contextos arqueolóxicos. Ista pode ser unha destas probas, que aparece
en moitos castros galaicos.

É máis intrigante o que supoñemos é un fragmento de grella (8) ou forno. Coñecemos cal era a forma de
este tipo de artefactos, aparecidos en outros poboados. Do que non estamos certos é da súa funcionalidade.
Como forno metalúrxico ou cerámico non reúne as mellores condicións, e para o cociñado de alimentos non
dispoñemos de restos que acrediten o seu uso concreto. Queda analizar o contexto no que aparecen estes
obxectos para aclarar o seu uso.
A fusaiola (9) que amosamos aquí chama a atención pola súa detallada decoración, excepcional para un
obxecto de uso cotiá coma este. As fusaiolas, en cerámica e pedra, empregábanse para fiar a lá. Este fío era logo
tecido en teares semellantes á reprodución que vemos aquí. Mais a decoración desta fusaiola é innecesaria
nunha ferramenta de traballo así. De feito recuperamos neste poboado ducias de fusaiolas e ninguna presenta
estas características.
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O adorno persoal

Vitrina 2

Os adornos persoais son útiles para expresar a cohesión, a pertenza a unha comunidade. Máis o valor de
algúns deles semella obedecer a outra vontade: expresar poder, riqueza, posición social.

A destreza dos orfebres galaicos é sobradamente coñecida. En Castrolandín temos varios exemplos. Destaca
o achado dun pequeno tesouriño composto por unha arracada (1) ou pendente de ouro e unha chapiña de
aleación de prata (2). A arracada presenta unha delicada decoración, e a chapiña, -parte dun adorno meirandeestá formada por un sándwich de chapiñas máis finas, dobradas, e ten unha decoración con fío de prata trenzado
extremadamente minuciosa. Ambas apareceron enterradas xuntas, no patio da cabana cadrangular J, no que
semella un intento de agochar un ben precioso.
A pedra de toque (3) atopada aquí é un dos escasos exemplos recuperados na totalidade do territorio dos
galáicos. As pedras de toque eran empregadas para comprobar a lei dos metais preciosos comparando a cor
que deixaban nelas ao frotar os metais contra a súa superficie. Neste caso está fracturada, mais aínda conserva
restos do que semella un engarce de bronce.

En Castrolandín atopamos ate 17 doas de colar (4) das que amosamos unha selección. Temos doas indíxenas
e de importación. No conxunto destacan as doas oculadas de importación, e sobre todo as doas douradas, que
obtiñan esta cor engadindo unha pequenísima parte de polvo de ouro da pasta vítrea coa que eran elaboradas.
As doas de importación, púnicas, estarían datadas entre o século III e II a.C. En tanto as douradas son máis
tardías, situándose entre o S I a.C. e I d.C.
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Outros obxectos máis comúns son un acus crinalis (5) (agulla para
o pelo), un anel de bronce liso (6), unha cadeiña de bronce (7), unha
pulseira de bronce (8) seguramente infantil, e unha fíbula de longo
traveseiro (9).
As pezas relacionadas coa produción ourive (arracada, placas
decoradas e pedra de toque) foron estudadas por Xosé-Lois Armada,
Óscar García-Vuelta e María G. Faro (Incipit-IH, CSIC) no marco dun
convenio entre o CSIC e a Deputación de Pontevedra, empregando un
espectrómetro de Fluorescencia de Raios X, un microscopio dixital e un
microscopio electrónico de varrido. Estas técnicas analíticas achegan
información sobre as aliaxes e técnicas empregadas para a elaboración
das pezas, así sobre os seus usos e alteracións posteriores.

A arracada pertence ao morfotipo IIC de Pérez Outeiriño, aínda que
presenta algunhas diferencias con respecto ao resto dos exemplares
deste grupo. Consiste nun aro de extremos rectos formado por catro
fíos ocos de sección circular soldados directamente entre sí. En tódolos
fíos poden apreciarse marcas helicoidais. Na parte inferior presenta un
apéndice triangular unido mediante soldadura. Hoxe está formado por
nove glóbulos, aínda que quizais orixinalmente tiña un máis no seu
vértice. A superficie dos glóbulos aparece erosionada e aplanada.
A chapiña está partida en dous fragmentos. O maior dos fragmentos
ten unha decoración de bandas horizontais paralelas de entrelazados,
realizadas con finos fíos de sección circular. Entre estas disponse un fío
de maior grosor e sección rectangular, formando un meandro en sentido
horizontal. O segundo inclúe cinco bandas de entrelazados similares
ás anteriormente descritas. Os reversos de ambos fragmentos, lisos e
deteriorados, conservan algúns restos de decoración de filigrana.
A observación destes fragmentos mediante microscopio dixital e
microscopio electrónico de varrido permitiu identificar un núcleo interior
consistente en polo menos dúas chapas de prata sobre o cal se dispón a
chapa exterior, máis rica en ouro e que acolle a decoración de filigrana.

As pedras de toque son pequenos obxectos elaborados con pedras
de gran moi fino que se empregaban para comprobar a pureza dos
metais (xeralmente metais nobres). Nos castros do noroeste peninsular
coñécense algo máis dunha ducia de exemplares atopados en xacementos
como Borneiro, Elviña ou Chao Samartín. O exemplar de Castrolandín
presenta como singularidade unhas pequenas escotaduras de función
discutida (quizais relacionada coa suxeición da peza) e un forte
desgaste por uso nunha das súas caras. Ademais, a observación desta
zona o microscopio electrónico de varrido permitíu observar pequenas
partículas de ouro-prata-cobre, o que permite suxerir que se empregou
para coñecer a composición de xoias ou metais nobres.
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Cambio e permanencia: Roma

Vitrina 3

A influencia e posterior dominación romana son evidentes en Castrolandín. Mais os Cileni nunca
abandonaron por completo a súa tradición. Hai unha negociación, máis ou menos consciente, entre o
mantemento dos costumes e a incorporación de elementos alleos. Isto é perfectamente visible no derradeiro
momento de ocupación de Castrolandín, tanto a nivel arquitectónico como na súa cultura material moble.
Ao igual que convive unha casa cadrada dividida en estancias con unha casa bracarense con adro, as pezas
que amosamos, de orixe romana, conviviron cunha abrumadora maioría de obxectos de tradición galaica.

Un as de Augusto (1) acuñado na ceca de Évora (actual Portugal) é a única testemuña da presenza de moeda
no poboado en todas as campañas de escavación. O intercambio debeu ser a forma de comercio predominante
aínda baixo a dominación romana.
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O fragmento de terra sigillata hispánica 10 (2) que amosamos
é un dos dous únicos exemplos de escritura atopados no castro.
En este caso observamos escritas as letras ``ARR´´. No outro
caso, documentado na campaña 2004 de escavación, as letras
eran ``VL´´. Aínda que son dous exemplos senlleiros de emprego
de marca de propiedade en dous vasos de produción romana,
son tamén os únicos documentados no poboado. A meirande
parte das bebidas consumiríanse en vasos de tradición galaica.
Os vasos recuperáronse nas dúas meirandes unidades familiares
do poboado (cabanas D e J), polo que o seu emprego puido ter

que ver coa adopción de costumes da potencia dominante por
parte da élite social do castro.

O fragmento de cerámica de paredes finas tipo Mayet

Localización das cabanas citadas nesta exposición. A
pequena cabana circular Q foi amortizada parcialmente
para construir sobre ela unha cabana con adro meirande e
coetánea da cabana cadrangular J.

XXXIX (3), de fabricación foránea, e un tipo de vaixela de luxo

de tradición romana atopado na cabana cadrangular J. A presenza

de obxectos foráneos nesta cabana é claramente meirande que
nas restantes unidades familiares do poboado. A súa arquitectura,
cun interior dividido en dúas estancias cadrangulares, afástase
tamén da tradición galaica. Aparentemente esta familia adoptou
os modos romanos dun xeito máis aberto ou acrítico que o resto
do poboado.

Varios fragmentos de ánfora (Haltern 70 e Dressel) (4) falan

da frecuencia coa que se adquirían alimentos de tradición romana,

pois estes recipientes servían para transportar aceite e viño.

É significativo que a meirande parte dos fragmentos de ánfora

Ubicación dos principais achados de cerámica romana
común, fina e sigillata. Esta cerámica de mesa concéntrase
como podemos ver dentro e no entorno da cabana
rectangular J.

foi recuperada dentro e no entorno da unidade familiar da

cabana D. Semella que unhas familias podían ou preferían acceder
a produtos romanos máis que outras.

Unha tachola de caliga (5), a sandalia romana, atopada na

escaleira de entrada ao poboado, fálanos da adopción tamén
de vestiario de estilo romano. Por último atopamos un obxecto
que pola súa forma e dimensións axústase a un tipo de pilum

catapultarium (6), ou o que é o mesmo, un proxectil de scorpio
romano, unha especie de bésta pesada. É un achado excepcional

no poboado, polo que non debemos pensar que se deba a unha
acción bélica no lugar. Se cadra foi traído por algún veciño de
Castrolandín alistado nas lexións romanas.
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Ubicación dos principais achados de fragmentos de ánfora.
Neste caso a meirande concentración atópase no entorno da
unidade familiar centrada na cabana C.

Material cerámico de produción local

Vitrina 4
Selección das pezas cerámicas máis representativas atopadas no castro de Castrolandín que se completa con
algunhas réplicas cerámicas, nas que levan unha ficha coa información do nº de inventario, director, depósito,
cronoloxía, descrición morfolóxica e decorativa e o seu uso probable.
A cerámica castrexa do Castro de Castrolandín,
Vitrina 4englóbase dentro da tradición oleira do Castrexo Interior en
contacto coa tradición Occidental.
Vitrina 4

As formas máis comúns presentes no xacemento son as olas e vasillas de bordo exvasado simple ou engrosado
con asas ou sen elas, as vasillas de bordo arestado, vasillas de bordo reforzado tipo Vigo, vasillas con asas tipo
“krátera”, recipientes tipo dolia e olas de orella perforada.

Réplicas cerámicas do castro de Castrolandín
20

Vasilla completa recuperada no castro

Descrición das pezas expostas

1) Fragmento de asa cerámica púnica

19) Vasilla completa recuperada no castro

3) Fragmento de asa de ánfora romana Haltern 70

21) Doa de colar con acabado dourado

2) Fragmento de grella cerámica

20) Chapiña de prata dividida en dous fragmentos

4) Fragmento de bordo de ánfora romana

22) Doa de colar en pasta vítrea azul

5) Ficha de xogo indíxena cerámica

23) Proxectil de scorpio

6) Fusaiola cerámica decorada indíxena

24) Fragmento de cerámica púnica

7) Fragmentos de vasiño de terra sigillata

25) Fragmento de asa de ánfora romana Haltern 70

hispánica 10 con grafito

26) Fragmento de bordo de posible askósibicenco

8) Fragmentos de cerámica de paredes finas

27) Pulseira infantil en bronce sen decoración

romana tipo Mayet XXXIX

28) Acus crinalis

9) Fragmentos de cerámica púnica

29) Fragmento de fíbula de longo traveseiro

10) Fragmento de cerámica ibérica pintada

30) Doa de colar composta por 3 doas globulares

11) Fragmento de pedra de toque

unidas

12) Micromachadiña de seixo pulimentado

31) Doa de colar dourada bitroncocónica

13) Cadeíña fragmentada

32) Doa de colar en cor morada

14) Pequeno fragmento de parede de sítula

33) Doa de colar en cor turquesa

15) Fragmento de folla de coitelo

34) Fragmento de fíbula de cabaliño

16) Fragmento de folla de coitelo

35) Doa de colar en cor azulado

17) Ás de Augusto. Ceca de Évora

36) Pivote de ánfora romana Haltern 70

18) Fragmento de arracada de ouro con decoración

37) Anel sen decoración

en racimo

38) Cravo de caliga
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Visitas a exposición
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Resumo Relatorios
“O valor do proxecto de Castrolandín
para as entidades que o impulsaron
e o manteñen vivo”

Mª del Carmen Cajide Hervés

Presidenta da Fundación Terra Termarum Castrolandín.
En nome do Padroado da Fundación Terra Termarum Castrolandín, moitas grazas por asistir a este acto de

celebración do seu XX aniversario.

Vou a tratar de ser breve na miña intervención, xa que dende o Padroado consideramos de moito interese

que cada persoa das que estamos neste escenario teña uns minutos para expresar o que supón o proxecto da
Fundación para a súa entidade.

Pola miña parte, teño que dicir que considero unha honra estar aquí hoxe como presidenta da Fundación,

pero son moi consciente de quen é o mérito do inmenso traballo realizado ao longo destas dúas décadas.

Nese sentido, paréceme de xustiza empezar dicindo, GRAZAS MARIO TOUCEDA TORRES! Grazas por compartir

xenerosamente o teu tempo, os teus recursos e o teu saber facer ao impulso dun proxecto tan ambicioso para a
Fundación e para Cuntis en xeral. Grazas tamén por saber marcar unha estratexia capaz de harmonizar, sumar
esforzos e remover os obstáculos que se foron presentando ao longo dos vinte anos que ten de vida a Fundación.
Formulación que foi e será a clave para manter vivo o proxecto.

Sabemos que Mario non estivo só, xunto cun grupo de persoas da Asociación Amigos dos Castros, souberon

formar un padroado que integra o ámbito social, económico e institucional, incorporando á CMMC de Castrolandín
(propietaria dos terreos), ao Concello de Cuntis, e ás empresas Termas de Cuntis e Engasa Galicia.

Outro acerto enorme, tivérono elixindo a Don Olimpio Arca Caldas como Presidente da Fundación. Entre o

enorme legado que nos deixou Don Olimpio está o excelente traballo realizado nesta Fundación.

Foron moitas as persoas que contribuíron a facer realidade un dos proxectos máis importante cos que conta

Cuntis neste momento. A Fundación foi rexistrada o 8 de xaneiro de 2001 por: Olimpio Arca, Mario Touceda,
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Roberto Ameijeiras, Eduardo Rey, Ramón Alonso, Jose Mesego, Fran Campos, Conchi Ferreiro, Serafín Escaríz,
Juan Seijo, Alfonso Iglesias e Antonio Pena; 11 homes e 1 muller.

Nestes vinte anos a configuración do Padroado foi cambiando, actualmente está formado por 8 homes e

6 mulleres. En igualdade de oportunidades entre mulleres é homes nesta organización tamén se foi avanzando.
A celebración deste XX aniversario pretende ser un recoñecemento ao esforzo de todas as persoas e entidades

que apostaron por sacar adiante proxectos tan importantes como: a posta en valor do Castro, a recuperación

da Festa dos Fachos, o proxecto de Investigación e Recuperación da Cerámica Castrexa, realizado pola gran
ceramista Sandra Obarrio.

Nesta dúas décadas de vida da Fundación debemos destacar a labor realizada dende o CSIC e o INCIPIT.

Felipe Criado Boado, así como a súa equipa, teñen demostrado un forte compromiso e realizado unha gran
labor ao longo de toda a traxectoria, o cal agradecemos enormemente.

Hoxe é unha data para celebrar, os resultados á vista están, pero tamén é un bo día para pensar nos

retos de futuro da Fundación. O xacemento de Castrolandín ten un potencial enorme por descubrir, esa foi a
conclusión da recente campaña de escavación que se levou a cabo a través do convenio entre a Deputación de

Pontevedra e o INCIPIT. Agradecemos a Carmela Silva, presidenta da Deputación provincial e a Felipe Criado,
director do INCIPIT por incluír ao Castro de Castrolandín nese convenio, esperamos que teña continuidade en

próximas campañas.

Un agradecemento moi especial tamén ao Concello de Cuntis, representado aquí polo seu alcalde Manuel

Campos Velay, o Concello é a base fundamental para o funcionamento da Fundación.

E, por suposto, ás empresas Termas de Cuntis e ENGASA por contribuír economicamente, pero moi

especialmente ás súas representantes Marisol Espiño e María José Táboas por formar parte activa en todo
momento.

Agora dou paso a Fran Campos, que vai a intervir como presidente da Asociación Amigos dos Castros,
e tamén en representación da CMMC de Castrolandín, organizacións sen as cales esta fundación non existiría.

25

Francisco Campos Ferreiro

Presidente da “Asociación Amigos dos Castros” e en representación da “Comunidade de montes de Castrolandín”.
Como ben acaba de dicir Carmen, eu hoxe veño aquí en representación de dúas entidades, de dous colectivos,

que son moi importantes para que chegaramos ó punto no que estamos hoxe, para que a “Fundación Terra
Termarum Castrolandín” sexa o que é e para que o castro de Castrolandín, sexa tamén o que é agora mesmo.

En primeiro lugar, por circunstancias, falo hoxe en nome da asociación “Amigos dos Castros”, como presidente.

Podería ser outra, outro… pero desta volta tocoume a min. Da asociación “Amigos dos Castros”, é moi probable
que algún ou algunha dos que estades hoxe por aquí, poidades contar máis cousas que eu pero hai que lembrar
que foi o xerme de todo isto. Na asociación foi a primeira vez que se puxo sobre o papel de forma legal, de

forma explícita, as intencións dun grupo de persoas que se animaron a xuntar forzas para traballar na defensa
e protección dos castros que temos aquí en Cuntis e tocoulle a Castrolandín de primeiro.

Sorpréndeme agora, co paso do tempo, ver a cantidade de xente que se sumou e se fixo socia da asociación

naquel momento. Non lembro moi ben quen levou a cabo a campaña de captación de socios, aínda que estou a

mirar para Mario, pero así de primeiras, pensar que había máis de cen socios nunha asociación que se chama
“Amigos dos castros” e non “Amigos da empanada”… a verdade que é bastante flipante.

Das actividades que realiza a asociación, destaca entre todas a que máis repercusión ten, que se fai xunto

coa Fundación, que é a noite de “San Xoán”, a “Festa dos Fachos”, a “Festa do “Solsticio de verán” ou, como a
moitos nos gusta chamarlle, a “Festa de fin de ano”. A máis famosa e popular, tendo en conta a gran cantidade
de xente que vai cada ano, pero que mantén ó mesmo tempo ese carácter familiar e íntimo e sobre todo especial.

Outra actividade que organizou a asociación “Amigos dos Castros”, e da cal estou moi orgulloso e que

conseguimos este ano, foi que o “Festival Atlántica”, un dos festivais de narración oral máis grandes e máis

importantes da península, recalara tamén aquí en Castrolandín. Pasamos unhas noites marabillosas compartindo
espazo e compartindo contos.
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Parabéns a toda aquela xente que naquel momento decidiron poñer en marcha esta asociación e coa que

grazas a aquelo, agora estamos onde estamos.

E por outro lado, tamén veño hoxe a falar en nome da “Comunidade de montes de Castrolandín” e teño unha

sensación un pouco estraña. A ver si me entendedes. Estou contento por falar en nome das miñas veciñas e dos
meus veciños, dos meus pais, dos meus irmáns, dos parentes que tamén hai en Castrolandín… pero por outro

lado estou tamén un pouco triste porque, de todos os que estamos aquí, só dous somos veciños. Dous. E isto,
claro, non hai que buscar culpables. É moi probable que os veciños fixéramos algo mal ou que non debíamos

e a “Fundación Terra Termarum Castrolandín” fixera algo que non debía… pero, non deixa de chamarme a
atención, que nunha celebración como esta, que é para poñer en valor o traballo que se fixo durante todo este

tempo, non estean presentes os donos dos terreos. Os veciños de Castrolandín son os donos dos terreos, son
os donos do castro. Por iso digo eu, e sempre o digo en primeira persoa porque é máis gracioso, pero o castro

é meu, o castro é meu, dos meus pais, dos meus avós, das miñas irmáns, das miñas veciñas… entón, chámame
bastante a atención que non apareza ninguén máis. Igual temos que tomar nota de todo isto e a partir de aquí ir

a buscalos ou facer que veñan dalgún xeito… e que volvan a recuperar o contacto co castro de novo. Eu lembro

como de pequeno me contaban historias do castro. De feito lembro cando se estaban a facer os primeiros
traballos arqueolóxicos no castro, e dentro da miña inocencia e romanticismo, dicíame eu “joer, e que van a
levantar toda a terra e non vamos a atopar e esa pita, esa galiña cos pitos de ouro”, porque aínda sabendo eu

que iso non era certo, que era unha lenda, carallo, que se sacara a terra e non se vira todo iso pois… arruinaba

parte da miña infancia. E lembro que daquela, cando empezaron os traballos e entre onte e hoxe vimos moitas
fotos do primeiro “San Xoán”, de cando se puxo en marcha todo isto… había moitos veciños implicados. Tamén

é certo que naquel momento había preto de 150 veciños e hoxe hai 52. Tamén iso pode axudar a que non haxa
esa implicación.

Ben, o dito, eu persoalmente estou moi feliz. Levo o nome de Castrolandín por todas partes, de verdade.

Sabedes a que me dedico e percorro moitos pobos de Galicia e o primeiro que digo é, “ola, son Fran e son de
Castrolandín, en Cuntis”. Estou moi orgulloso de todo o que está a pasar e aínda me vou a emocionar…

Eu falo en nome meu e non podo falar en nome de todos. Sei que hai veciños e veciñas que están felices co

que está a pasar pero ó mellor hai xente que non o está tanto. Tomemos nota, repito.

Vou a acabar… e podería facelo coa despedida típica de “oxalá dentro de 20 anos poidamos volver a xuntarnos

e celebrar os 40, ou dentro de 30 celebrar os 50”. Pero vou a acabar con esta outra, que como un bo contador
de historias o ideal é crear tensión no público, vou a acabar con esta frase que é que “dentro de 10 acaba a
concesión dos terreos”.
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Marisol Espiño Alende

Representante de Termas de Cuntis.
Como todos os aquí presentes saben o obxecto dun establecemento balneario céntrase no uso das augas
minero-medicinais para un fin moi singular: a saúde. Polo tanto, mirando cara atrás no tempo, podía xurdir a
pregunta de cal foi o nexo común ou o motivo para que nos sumásemos á Fundación.
É sinxelo, para a nosa empresa, que colabora de xeito habitual, non houbo dúbida. Estamos a botar unha
man en todo o que supoña un impulso do noso concello, en todo o que reflicta social e economicamente no
noso pobo, en todo o que signifique un atractivo engadido para acudir a Cuntis.

Termas de Cuntis, como non podía ser doutra forma, apostou por este proxecto que supoñía para a Fundación
o reto de poñer en valor e xestionar parte da historia que atesoura Cuntis.
E iso é algo que trasladamos aos nosos termalistas, que quedan impactados pola labor feita pola Fundación,
tanto a nivel arqueolóxico como divulgativo, e embelesados coa reprodución das pezas da cerámica castrexa.

Vaian os meus desexos para que, entre todos, sexamos capaces de que esta Fundación, e por ende o Castro,
sigan cumprindo anos e continúen xerando o interese e éxito acadado nestes 20 anos.
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María José Táboas Baños

Representante de ENGASA Galicia.
Antes de nada, quero sumarme en nome de Engasa e no meu propio, aos agradecementos expresados pola
Presidenta da Fundación a todos os presentes: autoridades, patróns e demais asistentes.

Enerxía de Galicia é unha empresa de capital galego dedicada, desde fai corenta anos (1981), á distribución,
comercialización e produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables. Dentro do ámbito da produción
contamos na actualidade con catro instalacións hidroeléctricas en Galicia. Unha delas, a central do Umia,
situada neste Concello de Cuntis, en funcionamento desde o 2004, ano no que iniciamos a nosa colaboración
coa Fundación.
Desde os seus inicios, a filosofía de Engasa foi a de compaxinar a súa actividade coa participación activa na
integración e o desenvolvemento dos territorios nos que exerce dita actividade. No caso de Cuntis, a existencia
da Fundación Terra Termarun Castrolandín, permitiunos concretar esa aspiración de colaborar nun proxecto
de auténtico valor engadido para o territorio e a súa xente.

Ao longo destes anos fomos testemuñas e partícipes, desde o noso papel de Patróns, da dedicación e entrega
de todos os membros da Fundación, do seu compromiso coa cultura, coa recuperación e difusión do patrimonio
arqueolóxico de Cuntis, e coa defensa da contorna natural; cuestións todas elas aliñadas coa nosa forma de
entender o comportamento empresarial. Estamos convencidos e orgullosos de manter esta colaboración, que
esperamos siga sendo tan grata e amable no futuro como o foi ata hoxe.
Para terminar, agradecer á Fundación e á súa Presidenta que contase connosco para celebrar este vixésimo
aniversario, e manifestarlles que temos a seguridade que se seguirán sumando máis efemérides como esta que
nos une hoxe ao longo do tempo.
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Manuel Campos Velay

Alcalde de Cuntis.
Estamos hoxe aquí para a conmemoración de algo especial, exactamente o XXº aniversario da posta en
marcha dunha fundación que ía apostar e poñer enteiramente no seu punto de mira ao castro e xacemento
arqueolóxico prehistórico da Idade dos Metais de Castrolandín.

Unha fundación que é o claro exemplo de que cando as institucións (concellos, universidades,…) e os
veciños, se poñen de acordo e colaboran cos proxectos, como foi este, conseguen saír adiante. Neste caso,
poñerse de acordo para acadar o obxectivo de dar a coñecer á poboación cousas sobre o noso pasado, os
nosos ancestros e o seu xeito de vivir: a cultura, a arquitectura, a defensa, a organización, a arte e demais
aspectos que caracterizaban aos nosos antepasados, cos cales compartimos un mesmo lugar, que é onde nós
vivimos hoxe en día e onde eles tamén viviron neste caso; na Prehistoria.

Ao longo destes anos, foron moitos os que decidiron aportar todo o seu saber para desenvolver este proxecto
que é hoxe Castrolandín, un proxecto tan ambicioso como era escavar aquel castro e dar a coñecer a todos
e a todas os segredos que Castrolandín mantiña ocultos baixo o seu chan. Esa aposta pola súa escavación,
reveláronos todos estes segredos que son moi valiosos e importantes para o noso Concello.
A día de hoxe, Castrolandín converteuse nun referente do noso Concello en diferentes ámbitos, arqueolóxico
e histórico. É un castro visitado e gozado tanto por xente local como foránea, xente que vén aquí para apreciar
e admirar a súa beleza, o seu encanto e a historia máis que milenaria que agocha.
Tamén se converteu nun lugar moi especial na celebración, cada 23 de xullo, da fogueira da máxica noite
de San Xoán, que agardamos se poida volver a celebrar de novo moi pronto.
Agora, vou deixar paso aos protagonistas deste proxecto de Castrolandín.
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Carmela Silva Rego

Presidenta da Deputación de Pontevedra.
Hai tres anos, a Deputación decidiu levar a Madrid, Valencia, e logo no Museo de Pontevedra que é o gran

museo arqueolóxico de toda Galicia, unha gran exposición “Galaicos” onde pezas e a historia de Castrolandín

estaban moi presentes. Quería comezar recordando esta exposición porque alí falábamos do enorme potencial que
teñen os castros en toda a nosa Comunidade, e moi particularmente nesta provincia. Os castros son a realidade
daquilo que fomos, e non hai ningún pobo que teña futuro se non é capaz de poñer en valor, coñecer, recuperar,
divulgar e investigar toda a extraordinaria historia que temos e que nos ten convertido no que hoxe somos.

Durante demasiado tempo dixéronnos que nós éramos un pobo da periferia, bárbaros, que vivían en núcleos

que non tiñan relacións exteriores; todo iso non é que non fose verdade, é que era mentira. Nós sempre fomos

un pobo que estivo asentado no territorio, cunha organización social avanzada, diverso, no que había unha

importante relación nacional e internacional. Hai dous mil anos eramos o centro de relacións de dous mundos,
o mediterráneo e o atlántico. Daquela a periferia era o centro da península, non era esta zona, a zona onde
estabamos instaladas as galaicas e os galaicos.

Por iso é tan importante facer recoñecemento á sociedade civil que fai vinte anos decidiu que había que

defender os castros, que había que recuperar os castros, que había que falar do nosos castros, que había que
investigar sobre os nosos castros; que é o mesmo que recuperar a nosa historia.

Por iso hoxe é un día para das as grazas, dar as grazas a Mario Touceda que lideraba aquel grupo de persoas

que decidiron constituír a Fundación, e tamén a todas as persoas que ao longo destes vinte anos traballaron

para que hoxe o Castro de Castrolandín sexa un dos elementos máis referenciados en toda Galicia da cultura
castrexa. Así que, moitísimas grazas!
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Hoxe que todo está a cambiar, que a humanidade está sendo consciente do humano, da recuperación da

cultura, da historia, das linguas...nós temos unha posición realmente moi potente, con grandes potencialidades.
Hai millóns de persoas, en Europa e no mundo, que se moven para ir a ver espazos de pedra que falan, que
contan historias, que relatan o paso da humanidade. Nós temos tanta riqueza que contar, tanta riqueza que
transmitir, que tamén se converte nunha posibilidade de futuro de atracción de persoas que se moven no mundo
para coñecer a cultura, para coñecer o patrimonio. Temos que comprometernos en salvagardar esa riqueza, en

divulgala, en seguir investigando, pero tamén en convertela en lugares de orgullo, de penterza a un pobo grande

(porque somos un pobo grande) cunha grande historia, e amosar a nivel nacional e internacional toda esta
riqueza que tamén ten moito de desenvolvemento económico e de futuro. Xunto a outras grande potencialidades
económicas como é o termalismo, aínda que outras provincias son moi potentes e presumen moito, non hai

tanta como a nosa nin tan potentes a este nivel. Así que, parabéns a todas as persoas que fixeron posible que
o castro de Castrolandín sexa unha grande referencia.

Neste ano 2021, xunto ao INCIPT, cun convenio que temos firmado para seguir traballando no coñecemento

e na investigación dos castros da provincia, ademais cunhas grandes tecnoloxías que nos permiten avanzar e
ter un grande coñecemento, vímonos de novo sorprendidos por este castro, este castro é máxico (por iso é

normal que te presentes como Castrolandín de Cuntis), descubrimos que o castro de Castrolandín é moito máis
extenso do que criamos, que é moito máis diverso do que aínda criamos, e que ese castro conta toda a historia

de Cuntis. Conta a historia de cando alí estaba establecida, pero tamén cando a poboación decidiu trasladarse
ao centro de Cuntis.

Querida Carmen, actual presidenta da Fundación, que me escribe mensaxes por whatsApp continuamente

dicindo que temos que reunirnos para seguir traballando, ver como podemos avanzar cos proxectos da Fundación...
Dende logo eu creo que é unha obriga moral, ética e política co noso pobo para que sigamos avanzando, así
que, seguirémolo facendo.

Na miña casa, mesmo na entrada, teño unha cerámica marabillosa que representa a cerámica que se atopou

en Castrolandín. Nós temos grandes ceramistas mulleres, temos homes tamén, pero hoxe as grandes ceramistas

galegas son mulleres, parabéns por ese marabilloso traballo, e cada vez que a miro síntome moi orgullosa de
ser galega.
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Mesa Redonda
“Castrolandín, proceso social
e arqueolóxico”
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Mario Touceda Torres

Castrolandín, xerme de desenvolvemento comunitario no entorno rural.
Para falar da Fundación Terra Termarum e de Castrolándín non é fácil resumir en poucas páxinas o que foi

para min un proxecto vital. Intentarei destacar aqueles acontecementos decisivos que nos levaron á consecución
deste proxecto.

Era o ano 1993 cando o oleoduto Coruña-Vigo pasa polas terras de Cuntis e as obras asociadas a este oleoduto

provocaron unha afección ao xacemento do castro de Laxos, motivo polo que o Laboratorio de Arqueoloxía da

Universidade de Santiago tivo que intervir cunha escavación de urxencia e unha posterior restauración dos

danos causados. A verdade é que foi impresionante ver un castro cortado á metade no que se podían distinguir
perfectamente os distintos niveis de ocupación e a propia evolución do xacemento.

Este acontecemento espertou en algúns de nós o interese pola arqueoloxía e pola situación doutros

xacementos existentes no concello de Cuntis. Como fora posible que ninguén avisara da existencia do xacemento,

era evidente que non estaba catalogado por ningunha administración, nin os veciños no proceso de expropiación

comunicaran á empresa que lle estaban a expropiar un castro, o descoñecemento sobre o patrimonio era total
naqueles anos.

A verdade foron uns anos moi críticos dende o 1994 ao 2000 con respecto á protección do patrimonio,

comezábase a introducir maquinaria pesada tanto na limpeza como nas plantacións dos montes, a apertura de
pistas forestais para prevención de incendios, (unha delas é o acceso ao chan do castro de Castrolandín dende

o aparcadoiro),as concentracións parcelarias e as súas pistas, asistimos á destrución dalgunha mámoa de Zoo
e milagrosamente salvouse de plantar de eucaliptos a lagoa e de piñeiros o castro de Arcos.
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Eran tempos nos que os mozos tiñan que realizar a Prestación

Social Substitutoria, sendo a Biblioteca de Cuntis unha institución do
Concello que acolleu a un grupo destes mozos, moitos deles licenciados

universitarios que tiñan que pasar este trámite antes de emprender os
seus proxectos de vida. Se ben é certo que me axudaron no traballo diario

da biblioteca poñendo algunha que outra pegatina nos libros, o obxectivo
que tiñamos na biblioteca era que realizaran durante a prestación algún

tipo de traballo cultural e de carácter social que fose ao mesmo tempo
formativo para eles.

E así é como chega no ano 1997 Francisco Ameixeiras, Licenciado

en Belas Artes pola universidade de Salamanca e un apaixonado da

Arqueoloxía (Fran xa participara como voluntario nas escavacións do
castro de Laxos, agradecer a Fran por aqueles anos tan apaixoantes e
pola súa entrega na defensa do patrimonio).

Ante a falta dunha catalogación oficial vimos a necesidade de ter

un inventario dos bens arqueolóxicos e patrimoniais, labor á que se
dedica de cheo, non quedou pedra do concello que Fran non visitara na

Afección de eucaliptos no
Castro Loureiro

Afección de eucaliptos no Castro

busca de petróglifos ou outros restos arqueolóxicos ao tempo que nos

arrastrou aos demais formando un grupo na busca de novos recursos

arqueolóxicos e que ás veces ata era intimidable para os veciños.
Algunha vez temos escoitado en algunha aldea “ahí veñen isos, non
lle digades nada” e noutras a total colaboración, recordará Fran como

recuperamos parte dunha estela funeraria no castro de Hervés que

estaba como apoio dun poste contraforte nunha viña ou como

recuperamos unha pedra cun petróglifo que servía de apoio a un
conxelador nunha bodega dunha casa do Caeiro ou a recuperación da
ara e a base dunha columna romana que podedes ver no fondo desta

sala e que formaban parte da decoración dun xardín. Cando lle

explicamos aos veciños o significado daquelas pedras cedéronnolas
sen mais dilación e co compromiso da súa protección e conservación.

Todas estas accións na defensa do patrimonio realizabámolas de

forma individual e vendo a necesidade de actuar de forma representativa,
sobre todo de cara ás relacións coas institucións (Patrimonio, Concello)
decidimos constituír a Asociación de Amigos dos Castros de Cuntis que

Fran Ameixeiras en Castrolandín,
nos obradoiros de arqueoloxía

Fran Ameixeiras en Castrolandín, nos obradoiros

daba pé a realizar como Asociación proxectos máis ambiciosos.
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Presentación da primeira xunta directiva da Asociación de Amigos dos Castros de Cuntis

Conformamos aquela primeira xunta directiva: José Manuel Mesego Fernández, Miguel Touriño Sueiro,
Juan Enrique Pego Paz, Francisco Ameixeiras Sánchez, Mercedes Ferro Ares, Sonia Otero Lourido, Conchi
Ferreiro Campañó, Francisco Campos Ferreiro, Roberto Ameijeiras Paz, designándome a min como Presidente
da Asociación. Mostrar o meu agradecemento a todos e todas pola vosa implicación e dedicación nestes anos
compartidos de ilusións e proxectos.

Na Asociación démonos conta que non podiamos seguir facendo de vixías e policías do patrimonio,
necesitabamos que desde o coñecemento fosen os propios veciños os que protexeran o seu. Tiñamos que poñer
en valor un castro e cal deles. Castrolandín foi o elixido por varios motivos, estar preto da vila, pertencer a
unha única Comunidade de Montes e ter un fácil acceso.

Primeiro paso, falar cos veciños. Era naquel intre presidente da Comunidade de Montes en Man Común
de Castrolandín, Juan Luís Seijo (Agradecer a Juan Luís pola súa empatía co proxecto). O meu recordo e
agradecemento tamén para o que era secretario, Sr. Camilo Varela. Abríronnos as portas para que puidésemos
transmitirlle aos veciños nas respectivas asembleas o noso proxecto apaixonante.
Despois dunha segunda asemblea xa tiñamos autorización dos veciños para actuar sobre o castro ao tempo
que estaban dispostos a colaborar coa corta das árbores que invadían o xacemento.
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Castrolandín
2000
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ano ano
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Castrolandín ano 2001 despois da primeira
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Outro paso importante foi a primeira reunión co profesor Felipe Criado no Laboratorio de Arqueoloxía e
Formas Culturais da Universidade de Santiago. (O noso agradecemento a Felipe por recibirnos naquela ocasión
e pola súa colaboración constante na consecución deste proxecto de Castrolandín).

Acudimos á Universidade pedindo axuda para realizar o proxecto arqueolóxico que nos permitira a nós e
aos veciños actuar sobre o xacemento.
Chegamos e dixemos, somos unha Asociación, temos un castro, queremos poñelo en valor e a disposición
dos veciños a colaborar pero non temos cartos para o proxecto. A Felipe parecéronlle moi interesantes as nosas
propostas, e cando menos novas no panorama arqueolóxico galego, o normal era que alguén lle chegara e dixera,
teño un castro, teño cartos e quero escavalo, pero sen contar cos veciños. Felipe creo que de entrada albiscou
o xerme dun proxecto de desenvolvemento comunitario que nos levaría a colaborar en múltiples actividades.

Primeiro foi a realización do proxecto arqueolóxico para a corta das árbores e rozadura da maleza, quedando
ao descuberto todo o sistema defensivo do castro e destacando xa na paisaxe dos montes que circundan o val
de Cuntis. Para esta actividade contouse coa colaboración do Concello de Cuntis.

Castrolandín ano 2001 despois da primeira

Castrolandín ano 2000

A realización dunha exposición didáctica sobre os Castros de Cuntis para a intervención
que baixo a dirección de Fran
Ameixeiras realizamos unha maqueta de Castrolandín e o seu entorno e que hoxe se pode visitar na sede
da Fundación.

Maqueta na
na exposición
exposición sobre
Maqueta
sobre os
os castros
castros de
de Cuntis
Cuntis
Asociadas á exposición arqueólogos do Laboratorio de Arqueoloxía e da Dirección Xeral de Patrimonio
impartiron un ciclo de conferencias sobre arqueoloxía.
A publicación dun monográfico sobre o patrimonio arqueolóxico de Cuntis na revista TAPA titulado Pasado
e Futuro de Castrolandín (Cuntis): Unha Proposta de Recuperación e Revalorización que foi coordinado por
Xurxo Ayán e na que colaboraron varios membros da Asociación de Amigos dos Castros.

Organizamos conxuntamente obradoiros de arqueoloxía experimental no alto do castro coa elaboración de
diferentes réplicas de cultura material da Idade do Ferro.
Parece que non, pero con estas actividades tamén estabamos a facer desenvolvemento comunitario mediante
a transmisión de coñecementos que nos permitan valorar mellor o noso patrimonio.
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Fachos no San Xoán de Castrolandín 2001
A dicir a verdade, unha vez que o castro estaba limpo, o que nós movía facer en Castrolandín era unha
festa, unha festa, mira por onde o xacemento dounos a festa. A festa de San Xoán.

Durante a enquisa etnográfica realizada para a elaboración de contidos da revista TAPA descubrimos a
supervivencia de numerosas lendas e tradicións vinculadas co xacemento. Sen dúbida a máis sobresaínte de
todas elas era a celebración do San Xoán na croa do castro por parte dos veciños da aldea de Castrolandín. Un
ritual que perdurou ata a guerra civil.

No ano 2001 a iniciativa da Asociación de Amigos dos Castros procurouse a recuperación desta festividade
respectando o seu verdadeiro sentido co fin de evitar crear unha festa carente de significación como moitas
das festas gastronómicas ou históricas creadas na actualidade.

Este ritual da celebración do San Xoán é algo excepcional en Galicia. Consistente na realización dunha fogueira
tradicional no centro da chan do castro e unha vez que esta perde a súa luminosidade, a modo de fachos feitos
con piñas atadas a ramas de salgueiro e previamente cravadas arredor da muralla, procédese ao seu acendido
creando ese círculo que alumea a paisaxe nocturna do val de Cuntis.
O proxecto íase consolidando e co castro xa limpo o que pedía era
unha escavación arqueolóxica que sacara á luz o verdadeiro potencial do
xacemento.

Veciños e asociación conscientes que para unha intervención
arqueolóxica na que se necesitaban importantes recursos, consideramos
a necesidade de creación dun órgano que garantira a xestión e o futuro
do xacemento, neste caso unha Fundación á que serian cedidos os terreos
segundo acordo asembleario da Comunidade de Montes en Man Común
de Castrolandín do día 9 de xullo de 2000, coa condición irrenunciable
de ser partícipes nela.
Primeiro
cartelda
daFesta
Festa de
Primeiro
cartel
de San Xoán 2001
San Xoán 2001

Na idea que fose unha Fundación aberta á participación social e
institucional solicitamos en agosto deste mesmo ano a participación do

Concello de Cuntis na constitución da mesma.

Fachos no San Xoán de Castrolandín 2001
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Patróns fundadores da Fundación Terra Termarum Castrolandín

Así o día 8 de xaneiro do 2001, Asociación de Amigos dos Castros de Cuntis, Comunidade de Montes en Man
Común de Castrolandín e Concello de Cuntis constituímos a FUNDACIÓN TERRA TERMARUM CASTROLANDÍN,
sendo os patróns fundadores:

Por parte da Comunidade de Montes:
• Juan Luís Seijo Pastor

• Alfonso Iglesias Rapado

• Francisco Manuel Campos Ferreiro
• Mª Concepción Ferreiro Campañó.

Por parte do Concello de Cuntis:
• Eduardo Rey Rodríguez
• Antonio Pena Abal

• Serafín Manuel Escariz Fuentes
• Ramón Alonso Rodríguez.

Por parte da Asociación de Amigos dos Castros:
• Olimpio Arca Caldas

• Roberto Ameijeiras Paz

• José Manuel Mesego Fernández
• Mario Touceda Torres.

Adhírense posteriormente como patróns no ano 2005 a empresa Enerxía de Galicia (ENGASA) e no ano 2006
Termas de Cuntis.
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Reunión do Padroado con Carlos Otero e Felipe Criado, membros do Laboratorio de Patrimonio,
Paleoambiente e Paisaxe. Instituto de Investigacións Tecnolóxicas-USC

Que D. Olimpio aceptase ser presidente da Fundación supuxo un valor engadido a consolidación do proxecto
ao que aportou a súa sabedoría e humanidade.

Paralelamente á constitución da Fundación, seguíamos colaborando co Laboratorio de Patrimonio e unha
vez que tíñamos un órgano de xestión, o 30 de xullo de 2001 asinamos un convenio de colaboración entre
a Fundación e a Universidade de Santiago co obxecto da prestación por parte da USC da asistencia técnica
necesaria para levar adiante os proxectos da Fundación, inicialmente centrados na redacción dun Plan Director
para o xacemento de Castrolandín e no deseño e dirección dos traballos de recuperación do castro todo isto
sen recursos económicos polo medio.
Xurdiu unha oportunidade de obter recursos para unha escavación coa chegada do Plan europeo LEADER+,
xestionado na comarca pola ADR-Ulla-Umia da que a actual presidenta da Fundación, Mª Carmen Cajide era
coordinadora da Xerencia da ADR, e foi quen de animarnos a presentar un proxecto no apartado de non
produtivos xa que eran subvencionados na súa totalidade.

Realizado o proxecto polo Laboratorio de Arqueoloxía dentro do marco de colaboración coa USC, e unha vez
aprobado na ADR, nos meses de agosto e setembro do 2004 comezan as primeiras escavacións baixo a dirección
de Xurxo Ayán encamiñadas á realización de sondaxes que mostraran o verdadeiro potencial arqueolóxico
do xacemento.

Escavación ano 2005

Primeiras escavacións na chan do castro

Primeiras escavacións na chan do castro

Primeiras escavacións na chan do castro

Escavación ano 2005
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Escavación ano 2005

Correspondíalle ao Concello de Cuntis como socio institucional preferente da ADR-ULLA-UMIA presentar
un proxecto ao Plan Leader Plus, cousa que cedeu en favor da Fundación, decisión que temos que agradecer
ao que era Alcalde naquelas datas, Eduardo Rey Rodríguez, que considerou a posta en valor de Castrolandín
como algo importante para Cuntis.

Este acordo por parte do Concello permite ampliar as campañas de escavación nos anos 2005 e 2006 que
implicaron un período de escavación real de 7 meses e medio baixo a dirección de Carlos Otero e supuxo
a exhumación de boa parte dos principais espazos de habitación e a súa consolidación para conseguir que
Castrolandín sexa un museo ao aire libre que ilustra a un poboado da fase final da cultura castrexa tal como
o vemos na actualidade.

Sede da Fundación e do Obradoiro Experimental da Cerámica Castrexa.
Participantes no Campo de Traballo en Castrolandín
Participantes no Campo de Traballo en Castrolandín

Nos próximos catro anos a actividade arqueolóxica limítase a actividades con voluntariado de campos de
traballo promovidos pola Dirección Xeral de Xuventude e a participación de reclusos do Centro Penitenciario
de A Lama, baixo a coordinación e dirección arqueolóxica de Carlos Otero.

A partir do 2010 e coa crise económica non hai máis escavacións, centrando a Fundación os seus esforzos
no Obradoiro Experimental de Cerámica Castrexa e nas exposicións da colección cerámica que recorre os
principais museos das cidades de Galicia con gran éxito e acollida entre os profesionais da arqueoloxía
e o público en xeral, ao tratarse dunha colección única no país.
Foron estes últimos seis anos os de menor actividade da Fundación e a pesar de ter proxectos en
mente e cando ves que os que están ao teu carón non se ilusionan con eles, chegou o momento de deixar
de dirixir este proxecto e dar paso a novos responsables con novas ideas e que impulsen de novo a
esta Fundación.
41

rio Touceda no Museo de Pontevedra durante a
Arca eCastrexa
Mario Touceda
no
posición Olimpio
"A Cerámica
en Galicia.
Museo
de
Pontevedra
durante
a
uperación" ano 2013
inauguración da exposición
“A Cerámica Castrexa en Galicia.
Investigación e Recuperación”
ano 2013

Sede da Fundación e do Obradoiro Experimental da Cerámica Castrexa.
Despois de escoitar a historia da Fundación Terra Termarum, preguntámonos
que é en realidade o proxecto de Castrolandín. Reflexionando, despois de vinte
anos, a conclusión á que cheguei é que estamos diante dun claro exemplo de
desenvolvemento comunitario nun entorno rural. Se analizamos tódolos
parámetros que definen un proxecto destas características, vemos que tiñamos,
por un lado un recurso arqueolóxico e patrimonial abandonado (O Castro de
Castrolandín), uns veciños dispostos á cesión gratuíta dos terreos para a súa
posta en valor, unha Asociación comprometida a realizar traballo de voluntariado
na dirección, xestión e administración do proxecto, a implicación e apoio da
Administración Local, a colaboración de empresas con implantación local e o
asesoramento técnico e científico da Universidade de Santiago e máis tarde do
Incipit-CSIC.
Unir a todos estes colectivos da comunidade local entorno á Fundación Terra
Termarum foi o que configurou o proxecto de desenvolvemento comunitario do
Xacemento Arqueolóxico de Castrolandín como un recurso social, patrimonial e
turístico de primeiro nivel.

Moitos vos preguntaredes como pode estar activo durante tantos anos. Pois a
conclusión é que como proxecto de desenvolvemento comunitario, é un proxecto
“PARA”, para a sociedade, non é un proxecto “DE”, (non é un proxecto en exclusiva
da Asociación de Amigos dos Castros, non é dos Veciños de Castrolandín, non é
un proxecto en exclusiva do Concello de Cuntis, nin de Termas de Cuntis, nin de
Engasa) e ao mesmo tempo é de todos, que unidos na Fundación Terra Termarum
nun obxectivo común, a posta en valor, conservación, protección e difusión do noso
Patrimonio Histórico e en especial da cultura castrexa.
Esta foi a filosofía da Fundación durante estes anos, xa que fomos conscientes
que cada un de forma individual nunca seriamos capaces de sacar adiante este
proxecto e así o aceptamos, que nos necesitamos todos, anhelo que siga sendo
así e que perdure no tempo.
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Felipe Criado Boado

Castrolandín visto desde o futuro: 20 anos de Patrimonio Aberto.
É emocionante estar hoxe aquí, debo dicilo. É moi emocionante porque vivimos hai vinte anos unha historia
moi sorprendente e porque esa historia segue viva, o que é aínda máis sorprendente e fai isto máis emocionante.

Vou engadir as miñas verbas a este acto no que estou moi contento de participar é ter a honra de, unha
vez máis, ser convidado polos organizadores, pola Fundación, polas entidades colaboradoras, para representar
a contribución que o noso Instituto, o INCIPIT (o actual Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC) fixo a
Castrolandín.

Vou engadir as miñas verbas para botar aínda unha capa máis de significación a esta historia que Mario
Touceda acaba de esbozar. Eu vou a seguir nese mesmo sentido contando aquí unha historia. Isto non van
ser nin unhas verbas retóricas, nin unha conferencia. Vai ser una historia da que espero que se poidan sacar
algunhas ensinanzas claras sobre como podemos traballar mellor co noso patrimonio e como podemos facer, a
través disto, para a sociedade no presente e para o futuro. E ese é o sentido das miñas palabras a continuación.
Como toda boa historia ten que empezar dedicando o relato a xente concreta. Eu quero dedicar a historia a
Olimpio Arca, á memoria de Olimpio Arca; quero dedicar a historia a Mario Touceda; quero dedicar a historia
a Fran Ameixeiras; quero dedicarlla, por suposto, á Asociación Amigos dos Castros e a Comunidade de Montes
de Castrolandín. Pero por outra banda quero dedicar a historia a Carlos Otero, a Xurxo Ayán, a Cesar Parcero
e Yolanda Porto que foron as persoas nosas que máis tiveron que ver coa dinamización de Castrolandín desde
a banda do actual Incipit.
A historia para nós empezou nalgún momento da primavera do ano 2000. Presentáronse Mario e varios
compañeiros máis por sorpresa no noso laboratorio. Nun baixo case inmundo pero tremendamente dinámico
que tiñamos no edificio Monte da Condesa, no Campus Sur da Universidade de Santiago de Compostela. Alí
apareceron sen avisar. O encontro, de feito, non foi só comigo, posiblemente se fose só comigo ao mellor non
tería tanto éxito como despois tivo.
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Efectivamente Mario e os seus compañeiros contaron a súa proposta. O que Mario non sabe, o que a

Asociación Amigos dos Castros non saben é o que pasou despois. Cando vós saístes pola porta… É que o que

vou dicir é un deses momentos máxicos que ás veces nos depara a vida, porque cando saístes pola porta, de
xeito totalmente espontáneo, o noso Instituto, o noso grupo de investigación improvisou unha asemblea na sala

común de traballo. Unha asemblea, unha reunión informal na que contamos aos compañeiros que non estiveran

na xuntanza o que pasara nela. Todos os presentes compartimos inmediatamente a idea de que acabamos de
vivir algo excepcional e algo máxico. Porque ver como unha xente chega dicindo “somos os propietarios lexítimos

dun castro e, non queremos repoboalo, queremos conservalo, queremos poñelo en valor, queremos facer algo

con ese terreo pero que recoñeza o seu valor e a súa conservación”. Isto non era algo que fose daquela, e aínda
hoxe en día, realmente frecuente.

Nós, que estabamos moi adoitados a traballar co patrimonio, coa arqueoloxía, recoñecemos inmediatamente

a excepcionalidade de aquel momento, a excepcionalidade dese xesto e, fomos quen, alí mesmo, de decidir que
non podiamos deixar de traballar e aportar o esforzo que nos acababan de pedir.

E quero resaltar todo isto tamén dende outro punto de vista. Permitídeme facer aquí un pequeno inciso de

quen eramos nós no ano 2000. Nese ano o noso grupo de investigación estaba radicado na Universidade
de Santiago, eu dirixíao e eu era a única persoa do grupo que era funcionario, que tiña contrato de traballo

permanente pagado con presupostos públicos. As outras máis de 40 persoas que compoñían o grupo de
investigación, mozos e mozas, homes e mulleres que traballaban no equipo estaban todos en nómina da
Universidade de Santiago, pagados con cargo á financiación xerada polos traballos que por contrato de
asistencia técnica, de colaboración, de prestación de servicio e de transferencia de coñecementos que asinaba

a Universidade de Santiago con diferentes entidades públicas e privadas. Fomos, por exemplo, quen fixemos o

control arqueolóxico do Oleoduto Coruña-Vigo, o control arqueolóxico da Rede do Gas de Galicia, de feito se hoxe
abrides a auga quente na vosa casa, se está alimentada por gas, iso ocorre en gran medida grazas ao esforzo

que fixemos nós para controlar máis de 1000 km de reconstrución da rede do gas. E con iso xerabamos uns
cartos dos cales saían, ademais de financiación para facer investigacións e manter as nosas infraestruturas, as

nóminas de toda a xente, porque unha cousa que tiñamos moi claro é que o traballo da xente hai que pagalo.

Ninguén ten que traballar sen ser pagado. Pero isto tamén quería dicir, que a propia vida do grupo dependía
enteiramente dos cartos que produciamos, dos contratos e proxectos que conseguiamos. Nese contexto o que
pasou a continuación foi que decidimos que como sempre tiñamos unha certa marxe de traballo que podiamos

desenrolar e que, fundamentalmente, dedicabamos á investigación non relacionada directamente coa satisfacción
dos servicios concretos que nos contrataban, decidimos que íamos dedicar una parte desa labor a traballar por
Castrolandín de xeito totalmente voluntario.

E aí empezamos inmediatamente a pensar o que facer. Empregamos o mellor da nosa experiencia, do noso

coñecemento teórico-práctico para darlle a Asociación o que nos estaban a pedir, que era una guía do que se

podía facer. Fixemos esa guía moi rapidamente, de feito todo ocorreu relativamente rápido. Seguía a maxia do
tema arredor noso, porque en pouco tempo definimos a guía, en pouco tempo a Asociación Amigos dos Castros
asumiu e tirou para adiante con esta guía.

A nosa guía era moi sinxela. Comprendía estes puntos, ou trucos:
• Primeira cousa: Hai que limpar o castro, facelo visible para que volva funcionar espacialmente e,

sendo como é un balcón privilexiado sobre o val de Cuntis, que poida ser contemplado como tal e así a
xente tome conciencia do lugar, vaia tomando conciencia de que iso está aí.
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• Segunda cuestión: Hai que constituír una Fundación que sexa o elemento xestor do que se vai facer
no castro.
• Terceira cuestión: A Comunidade de Montes deberá considerar a cesión dos terreos á Fundación
porque se non se dispón desta cesión da titularidade dos terreos vai ser moi difícil canalizar
financiación pública e privada cara o castro.
• Cuarta cuestión: A medio prazo hai que facer escavacións, pero non é o máis urxente.

• Quinta cuestión: Hai que empezar a traballar antes con outro tipo de cousas. Coas cousas que
representan a propia vida no castro: o San Xoán, os fachos, o folclore, os obradoiros de cerámica, etc.

• Sexta cuestión: Hai que facer un Plan Director para encadear todos estes traballos e ter unha guía é
tamén un documento que nos represente, que represente o interese do que se está a facer diante dos
poderes públicos e os axentes potencialmente financiadores.

Inmediatamente empezou a Asociación Amigos dos Castros a traballar e en menos de seis meses desde
aquela xuntanza estaba creada a Fundación; estaba vehiculada ou viabilizada a cesión dos terreos por parte
da Comunidade de Montes á Fundación. O Concello portouse, totalmente; recordo algunha xuntanza co alcalde
daquel momento, precisamente para darlle este un pouso teórico-práctico, unha visión desde a xestión do
patrimonio e da investigación do patrimonio a todo este proxecto.
E así foi como comezou unha historia que chegou ata aquí.

Nesta historia hai aínda varias cuestións máis que creo que podo resaltar, cuestións que teñen que ver
directamente coa reflexión do que esta historia significou para o pasado, o que significa para o presente e o
que significa para o futuro.

A primeira cousa que quero dicir, sacando ensinanzas desta historia é o seguinte: o noso grupo de
investigación inicialmente formado na Universidade de Santiago de Compostela, agora convertido en Instituto
de Ciencias do Patrimonio do Consello Superior de Investigacións Científicas, creárase no ano 91 e durante
os dez primeiros anos traballamos do xeito que acabo de suliñar fai un momento, fundamentalmente xerando
recursos a través de proxectos de protección, investigación e valorización do patrimonio. Isto deulle ao grupo
de investigación e ao que agora é o INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio, unha parte básica da nosa
personalidade. Esa parte é a vocación de servizo, a vocación de ser útil utilizando as nosas capacidades,
empregando o patrimonio como vehículo.

Pero a historia que comezou despois, grazas a Castrolandín, ou que ven despois do ano 2000 e 2001, foi á
súa vez tan importante porque nos aportou, ao que hoxe é o INCIPIT, outra parte básica da nosa personalidade,
da nosa identidade; esa parte é a parte de servizo comunitario, perspectiva comunitaria ou o que chamamos
arqueoloxía pública. E así, se os primeiros anos foron sobre todo dez anos máis centrado na xestión do patrimonio,
os dez seguintes foron uns anos máis centrados en aquelo que comezamos a ver que era posible facer grazas
a experiencia de Castrolandín; que era facer un xiro comunitario, un xiro social, e empezar a poñer sobre todo
en prácticas xa non só alternativas de arqueoloxía aplicada de xestión do patrimonio arqueolóxico senón da
arqueoloxía pública, arqueoloxía comunitaria, de arqueoloxía coa xente.
Estas dúas cousas xuntas constitúen aínda agora a personalidade básica que segue a manter o INCIPIT. Con
isto aproveito para dicir outra cousa máis: hoxe en toda España, en toda Europa, en todo o mundo é imposible
non falar do que é a arqueoloxía comunitaria ou arqueoloxía pública. Esta é un dous grandes xiros na teoría
e na práctica, que ten dado nos últimos quince anos a arqueoloxía como disciplina de xestión do patrimonio
como obxecto de traballo.
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Isto sería tema para unha pescuda distinta, para unha investigación de tipo historiográfico, pero as
investigacións historiográficas que se fagan nun futuro terán que recoñecer que non só en Galicia, non só no
Estado Español, senón mesmo a escala europea, Castrolandín foi non só un dos proxectos pioneiros, senón o
pioneiro no que formas de arqueoloxía pública, de arqueoloxía comunitaria, comezaron a tomar corpo, grazas
precisamente á vontade dos Amigos dos Castros, a vontade das persoas que conformaron esta asociación e máis
tarde a vontade da Fundación cuxo aniversario se celebra hoxe.
E todo isto lévame ás dúas últimas cousas que quería comentar, que direi pensando no futuro inmediato.
E, para pensar no futuro inmediato, sempre é mellor pensar no presente e no pasado inmediato.

Que fallou en Castrolandín? Temos que ser críticos, hai que buscar sempre aquilo que tamén quixemos facer
e non fixemos. Vou suliñar rapidamente tres cousas, que non son fallos, non son conflitos, non son traxedias
que teñamos que andar a chorar polas esquinas, pero son cousas que temos que recoñecer para a ver se nos
próximos, nos vindeiros 10, 15 anos somos quen de podelas corrixir.

Ou primeiro que en contra das nosas ideas máis optimistas fallou un pouco foi conseguir un proxecto que
fora enteiramente sostible, que xerase os cartos suficientes para poder manter unha pequena agrupación de
xente, sobre todo manter os traballos; fallou a posibilidade de ser un proxecto que de feito devolvera valor aos
veciños, os propietarios lexítimos do terreo. Diránme, “bo, isto é moi difícil”, e é certo porque isto levaríanos
a outro tema distinto que é a dificultade precisamente, en España, no estado español, de xerar dinámicas
económicas sostibles e de orientación social e comunitaria no campo da cultura e no campo do patrimonio.
Eu teño as miñas propias ideas de porqué ten fallado esta alternativa, de porqué por desgraza vai a ser moi
difícil que mude; pero aínda temos que procuralas, máximo nestes horizontes de pandemia, metidos neste
futuro que nos botaron enriba case de improviso e sen que nos deramos conta que está facendo que as cousas
dentro dun ano vaian ser moito máis distintas do que eran 20 anos atrás. Pois ao mellor é o momento de
pensar claramente nun horizonte de sustentabilidade. Pero un horizonte de sustentabilidade, e esa era a
segunda cousa que quería dicir, ten que estar comprometido co reforzamento do vínculo comunitario, e isto
é o vínculo neste caso da Asociación Amigos dos Castros coa Comunidade de montes de Castrolandín; antes
escoitei algo con preocupación nas verbas de Fran, o feito de que hoxe estean con nós nada máis que dous
veciños dos representantes da propiedade lexítima do terreo; aínda cando é certo que están a cambiar os
conceptos de veciñanza, que está a cambiar a demografía, o futuro tamén vai ter que depender moito de ser
capaz de reforzar os vínculos comunitarios.
Pero sobre todo hai unha terceira cousa, e con isto vou a rematar, que fallou. Vou a empregar a mesma
figura retórica que Fran fixo antes para rematar, porque como ben dixo as historias para ser boas teñen que
rematar sen rematar, teñen que rematar cun reto para que outros poidan seguila historia; e cal foi ese reto
no caso de Castrolandín? Pois un moi sinxelo: eu no ano 2003 apostaría media vida a que hoxe teríamos na
provincia de Pontevedra, na Comunidade Autónoma Galega , 10, 40 ... 100 exemplos como Castrolandín; pero
non os temos,... non os temos.

Castrolandín é un modelo de boas prácticas, de como as cousas se poden facer; é un modelo que definiu
unha metodoloxía para podelas facer e mostrou que se podían facer, e sabemos como hai que facelo, sabemos
que axentes sociais hai que poñer xuntos, como se teñen que combinar, que teñen que poñer en xogo cada un;
e demostramos que se podía facer.
Por que entón o exemplo de Castrolandín non se xeneralizou máis aló de Cuntis?
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Galicia é un terreo, unha terra, cunha forza aínda da propiedade a das relacións comunitarias suficientes
para ser capaz de articular moitas máis experiencias como a de Castrolandín. Penso, querida presidenta da
Deputación de Pontevedra, que parte do convenio actual que o INCIPIT ten convosco podería precisamente
ser orientado neste senso de tentar trasladar a outros lados o modelo Castrolandín, ao mesmo tempo que
profundamos e seguimos mantendo Castrolandín como unha punta de lanza. Debemos empregar esa punta de
lanza para convencer a outras comunidades, outras parroquias, outros concellos.

Polo medio, o futuro de Castrolandín está garantido grazas a este convenio ao que me estou a referir,
significa agora tamén volver a Castrolandín para empezar a facer máis cousas. Por exemplo, o equipo de César
Parcero e Lois Armada (científicos titulares do CSIC destinados no INCIPIT) está a empezar a facer cousas en
Castrolandín que fai vinte anos era imposible pensar, e que van cambiar totalmente a imaxe, a idea de como
é o castro, facéndonos pensar de xeito novo nun castro: Verémolo de aquí a uns pouquiños anos que o castro
non queda simplemente cinguido ás murallas do castro. Iso é parte do futuro.
Parte do futuro tamén ten que ver, e con isto remato, con algo, queridas Yolanda e Sandra; con algo que
vós e desde Castrolandín axudastes tremendamente a facer, e o que agora imos ter que volver a elo. Refírome
ao seguinte: un dous grandes proxectos que conseguiu o noso Instituto durante o último ano é un proxecto
europeo da mellor convocatoria de excelencia que existe na ciencia europea, posiblemente máis competitiva
mundialmente, que é un proxecto para estudar como o mundo material que nos rodea e condiciona, determina
mesmo os procesos cognitivos humanos e os propios modelos de cognición humana. Este proxecto custou
moitos anos conseguilo, como todas as cousas boas, custou moitos anos poñelo en marcha, non menos de sete.
Castrolandín, unha vez máis sumou unha parte máxica; teño que dicírvolo porque non o sabedes, nin sequera
seguramente sexa tan consciente a Fundación do que significou, e a función que xogou Castrolandín, unha
vez máis unha parte máxica no artellamento e posibilitamento deste proxecto. Pois para xustificar o proxecto,
porque era un proxecto moi avanzado e polo tanto moi arriscado, houbo que facer un estudo piloto. O estudo
piloto consistía en facer unha análise experimental de cal é o comportamento visual que os humanos temos
cando a cerámica prehistórica. Pois ben, onde pensades que se fixeron as réplicas de cerámica prehistórica que
empregamos nese experimento piloto, tan exitoso, que xa se publicaron os seus resultados en varias revistas
importantes. Isto trouxo, máis tarde, a posibilidade de que o INCIPIT conseguira un financiamento de 10 millóns
e medio de euros para facer durante os próximos seis anos este proxecto, e constituír en Santiago de Compostela
o que sen dúbida vai a ser a central de referencia no mundo en estudos de relación entre cognición e mundo.
Para saber como miramos a cerámica prehistórica, necesitabamos pezas arqueolóxicas. Pois iso foi, unha vez
máis, o traballo de Castrolandín, o traballo que Sandra, Yolanda e os outros dous ceramistas de Castrolandín
fixeron. É un orgullo dar resposta a ese esforzo con este soberbio resultado.

Remato con este exemplo para demostrar simplemente dúas cousas: primeiro dicir aquí que nalgún momento
nos próximos dous anos voltaremos a Cuntis, porque haberá que ampliar a mostra de réplicas cerámicas que
fixemos, e mesmo afrontar o reto de facer réplicas cerámicas de culturas prehistóricas que non teñen nada
que ver connosco, de outras partes da Península Ibérica ou da Europa, teremos que volver sobre iso. A miña
palabra final é para resaltar, para preguntar algo: decatádesvos a cantidade de cousas raras, sorprendentes, de
campos de oportunidade que ao final posibilita ter unha cousa como a Fundación Terra Termarum Castrolandín?
Fixádevos que ao final podemos mesmo competir nas convocatorias máis esixentes da ciencia europea, cousa
que ao mellor moita xente nin se decata de que é posible, porque temos as costas ben cubertas, e esas costas
están cubertas con cousas como a Fundación Terra Termarum Castrolandín.
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Carlos Otero Vilariño

“Castrolandín 2041”.
Cando me preguntaron se quería como arqueólogo, colaborador e amigo da Fundación Terra Termarum

participar nesta mesa redonda co gallo do 20 aniversario da Fundación, a verdade é que o primeiro que pensei
non foi nos 20 anos pasados, senón nos 20 anos que están por vir. Dende a miña experiencia, pregúntome cales

condicións deberían darse para que a fundación continuara con boa saúde outros 20 anos. Facendo unha analoxía
coa vida dunha persoa, supoño que o secreto é ter unha vida equilibrada, e sacar partido da experiencia e os
logros acadados durante a mocidade.

Equilibrio e intelixencia para continuar facendo cousas novas sen deixar de sacar partido do xa feito.

Estou convencido de que as actividades que dende a arqueoloxía poidamos desenvolver deben ter presentes
esta idea.

Cales e como son os traballos de investigación que o xacemento nos pide? Sexan os que sexan, debemos

seguir a desenvolvelos sen interferir noutras funcións do castro: dende o San Xoán ate a celebración de eventos

como os que imos ter este aniversario. Castrolandín hai tempo que é mais que un xacemento arqueolóxico.
En realidade sempre o foi, é un dos seus elementos distintivos.

Xa que logo, poderemos ampliar os traballos de escavación no entorno do castro, nomeadamente nos seus

socalcos oeste e norte. Será o Castrolandín coñecido só a acrópole do poboado orixinal? Aclarar dúbidas como

esta, na que xa estamos avanzando, é ademais o xeito de atopar lazos entre o Cuntis romano e medieval e o
Castrolandín do século I d.C. Ao fin e ao cabo recuperar o sentido deste poboado da Idade do Ferro dentro da
historia de Cuntis é tamén facer que Castrolandín ocupe un lugar no presente dos veciños.
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E é o presente o que nos debe preocupar. No interior do poboado poden continuar as intervencións, mais

non dun xeito invasivo: as prospeccións xeofísicas, as mostraxes, poden aportar información moi valiosa sen

comprometer outros usos deste espazo. De feito analizar o inxente volume de mostras e materiais xa recollidos
ate a data será o mellor xeito de afondar nos modos de vida, a cronoloxía exacta da ocupación do poboado, as
súas relacións co entorno... Sacar partido do xa feito, en realidade.

É o momento de darlle unha volta á explicación do xacemento: rematar a recreación virtual de Castrolandín,

xa en marcha. Producir, con regularidade, pezas audiovisuais e dixitais que fagan presente unha presenza
continua na rede, pero sempre aportando información significativa. Publicar as memorias das excavacións en
formato dixital de acceso libre, renovar a cartelería...

Agora que o penso en todos estes anos non fomos capaces de trazar liñas de división entre investigar,

protexer e divulgar. Claro, e que nunca quixemos facelo. Ser responsable dun eido de traballo non te convirte
no único que ten cousas que dicir ao respecto. Se fose así, perigaría o principal valor da colaboración entre

os veciños de Cuntis e o Incipit: a confianza. Todas as partes teñen opinión, demandas e ofertas para os tres
campos. Acordos e desacordos son visibles. O respecto mutuo, tamén.

20 anos de fundación son en realidade 20 anos de historias de vida de aqueles que a fixeron e a fan posible.

O sentido común, a reflexión que hai detrás de cada acción, o protagonismo dos veciños na toma de decisións,

o respecto real ao patrimonio... están neste proxecto porque son parte destas vidas. Aqueles que colaboran e
colaboraron desinteresadamente, os que se involucraron con mais forza. Teñen nomes e todos os sabemos.

Estou certo de que cambiarán e seguirán fieis a si mesmos: traballarán a diferentes ritmos, de acordo coa
situación de cada momento, e seguirán a soster este modelo de xestión do patrimonio arqueolóxico dirixido
pola comunidade

Porque a fundación é unha proba de que a xestión do patrimonio dende a comunidade é posible. Isto é

máis importante que Castrolandín. Isto transcende Castrolandín. Seguir viva vinte anos máis, con saúde, é o
seu mellor legado á cultura deste país.
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Yolanda Porto Tenreiro

Actuacións de Conservación en Castrolandín: 2004 - 2021.
Dende o inicio dos traballos arqueolóxicos en Castrolandín, as actuacións de conservación desenvolvéronse

de xeito paralelo e complementario á escavación. As sondaxes realizadas en 2004 constitúen o punto de partida

para a planificación da escavación en área en dous sectores principais localizados na croa do castro e outra
área no tramo do parapeto tamén no interior da croa, estas escavacións e as intervencións de restauración

destas áreas tiveron lugar entre o 2005 e 2009. No 2021 ten lugar outra campaña de escavación, no exterior do
parapeto, na aba oeste do castro, que foi igualmente completada coa campaña de consolidación das estruturas
recuperadas tal e como se fixera anteriormente.

O equipo encargado das actuacións de restauración estivo presente dende o inicio das escavacións o que

permitiu un coñecemento mais completo do xacemento, das estruturas e elementos que serían obxecto da
restauración ademais de facilitar a toma de decisións de consenso co resto de técnicos implicados no traballo.

Polo equipo de arqueoloxía e de restauración pasaron unha cantidade importante de alumnos en prácticas,

sendo esta experiencia o punto de partida do itinerario profesional de moitos deles que continúan traballando
neste ámbito.

O factor máis importante a destacar nos traballos de conservación realizados neste castro é a existencia dunha

planificación previa, uns obxectivos comúns: de investigación, de conservación, de posta en valor, de xestión do

sitio, que permiten realizar un traballo coordinado atendendo a todas as cuestións que de un xeito ou outro
poden comprometer a conservación do xacemento. Esta función, de crear unha liña de traballo que marca as

actuacións dende todos os ámbitos, foi desenvolvida dun xeito moi positivo pola Fundación Terra Termarum

Castrolandín, que en todo momento adquire o papel de facilitar o traballo técnico, traballando todos nunha

mesma dirección. Este contexto de traballo tan favorable fixo que os traballos arqueolóxicos en Castrolandín
se poñan de exemplo en moitas ocasións e permitira demostrar que é posible planear e xestionar este tipo
de proxectos.
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A escavación das distintas áreas do castro permitiu recuperar estruturas de distintos tipos: na rocha,

construcións de pedra, de terra e elementos de barro. Un aspecto importante que condiciona o tipo de actuación

de restauración necesaria é tipo de cimentación que presentan as construcións, que unido ao desnivel do terreo

vai determinar as posibilidades existentes para drenaxe do terreo. Foi necesario estudar como funciona a drenaxe
natural do terreo en cada un dos sectores escavados para realizar as solucións que traten de paliar os danos
provocados pola acumulación da auga da chuvia en zonas concretas ou por arrastre.

En canto as actuacións de conservación realizadas no xacemento, diferenciamos dous tipos:
-

Actuacións directas. Son aquelas que se realizan sobre os elementos físicos do xacemento, os muros,

os pavimentos, escaleiras, etc. Nesta categoría estarían as seguintes actuacións:

• Tapado provisional, que ten como obxectivo cubrir os restos escavados por un período de tempo curto
e coa seguridade que se van volver a descubrir para continuar os traballos.

• Tapado definitivo ou reenterramento, consiste na creación de novos solos de nivelación unha vez
esgotada a escavación arqueolóxica en zonas concretas.

• Consolidación de muros, constitúe a actuación mais visible, xa que supón o reforzo estrutural e

material das cabanas e muros de delimitación e contención. Este traballo realízase empregando unha
argamasa de cal hidráulica como material cementante que reforza os muros de cara a súa exposición á
intemperie.

• Reconstrución de muros, que se realiza no caso en que os muros teñen problemas de estabilidade e

polo tanto é preciso desmontar e remontar para devolverlles a verticalidade ou no engadido de fiadas
para aumentar a altura do muro, por encima do nivel en que se conserva.

• Recreación de elementos que non se conservan, no caso de elementos construtivos realizados con
materiais perecedoiros como a madeira, un exemplo sería o poste central de suxeición da cuberta que
se instalou nunha das cabanas.

• Drenaxes, a creación de zonas de desaugue ou superficies drenantes nas partes onde a zona escavada
-

alcanza cotas mais profundas.

Actuacións indirectas. Son aquelas que inciden sobre a conservación do xacemento sen intervir

directamente sobre os restos escavados. Son tan importantes e necesarias para a conservación do xacemento
como as actuacións directas.

• Roza e control do crecemento da vexetación do xacemento. Por unha banda o corte periódico da

vexetación que cubre a superficie en toda a área do xacemento incluíndo a zona de aparcamento,
parapeto exterior e croa. Por outra banda estaría o corte periódico da vexetación que crece entorno
aos muros escavados, nos intersticios e no entorno inmediato das construcións.

• Colocación e mantemento en bo estado e con información actualizada de paneis explicativos do
xacemento.

• Facilitar a circulación dos visitantes polo castro, sen necesidade de crear sendeiros pero indicando o
recorrido para poder acceder aos distintos sectores.
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• Visitas guiadas que permitan aos visitantes coñecer os aspectos relevantes do xacemento.

• Actividades de difusión que permitan achegarse a aspectos máis concretos como pode ser o
traballo realizado por Cerámica Castrolandín, nos diferentes obradoiros e mostras que ofrecen, as
publicacións referidas ao xacemento ou recursos web.

• Uso do espazo do xacemento como espazo de lecer, de paseo, de celebración da Noite dos Fachos
no San Xoan, actividades culturais como foron este ano os eventos realizados dentro do Festival
Atlántica.

As accións que son necesarias para garantir a conservación do xacemento a corto, medio e longo prazo

son sinxelas pero imprescindibles, polo tanto o seu custe económico e os recursos teñen que contemplarse

anualmente polas entidades responsables. Habería que destacar como necesidades básicas as seguintes:

a roza periódica da vexetación 3 ou 4 veces ao ano, a vixilancia das actividades non permitidas que se realicen

no castro (impedindo o acceso de vehículos ao interior do castro, a extracción de terra, corta de árbores ou
actos vandálicos).

Si se pensa en propostas futuras para mellorar as solucións que xa se están levando a cabo para a axeitada

conservación do castro podíamos propor as seguintes:

• Revisión anual das estruturas arqueolóxicas e actuacións periódicas de reparación puntual de danos.

• Buscar solucións respectuosas co medio ambiente para o control do crecemento da vexetación
(herbicida ecolóxico) e control de pragas que sexan compatibles co uso do espazo por parte do
visitantes.

• Integración dos sectores de escavación actuais, especialmente o sector 1 e 4 conectando estes dous

espazos ocupados por cabanas e porta de acceso á croa do castro e facilitar a súa comprensión,
como para facilitar as solucións de drenaxe do terreo.

Despois do bo traballo desenvolvido pola Fundación Terra Termarum no castro de Castrolandín durante

estes vinte anos, desexo que este proxecto continúe a liña que está marcada e teña moito máis recorrido,
con novos retos e por moitos anos máis.
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Sandra Obarrio Fernández

Cerámica de Castrolandín: onde nace o proxecto de Investigación e Recuperación
da Cerámica Castrexa en Galicia.
A cerámica é unha das expresións artísticas máis características da
cultura castrexa; o máis fósil condutor tendo en conta a frecuencia de
aparición, podemos dicir que en cada escavación fornecen milleiros de
fragmentos cerámicos.
Desta maneira, ao ser un obxecto cunha funcionalidade inscrita na vida
diaria, ofrécenos unha visión da antigüidade moito máis cotiá.

Imos a falar dun proxecto único en toda a Península Ibérica, que nace
aquí, no ano 2005, no castro de Castrolandín; porque castros hai moitos,
pero outra das cousas que fai salientable o proxecto da Fundación Terra
Termarum Castrolandín é o proxecto de Investigación e Recuperación
da cerámica de Castrolandín que anos despois, no 2012, amplíase aos
xacementos arqueolóxicos castrexos de referencia en Galicia, con unha
finalidade de difusión, exposición, investigación e recuperación da cerámica
castrexa.

Este proxecto xurde a partir das primeiras escavacións arqueolóxicas
no castro de Castrolandín, cunha análise do material cerámico arqueolóxico
recuperado no marco dun taller produtivo de réplicas arqueolóxicas
deste material.

O proceso consistiu nun estudo pormenorizado e sistemático do
repertorio cerámico recuperado no castro a nivel tecnolóxico, realizando
prácticas interpretativas que nos permiten obter a información sobre os
procesos de elaboración e as reconstrucións das pezas completas.

Fragmentos cerámicos atopados na camp

Fragmentos cerámicos
atopados na campaña
de escavación 2005

Fragmentos cerámicos atopados na campaña de escavación 2005
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Recollida de arxila local no entorno de Cuntis
Igualmente este estudio permitiunos identificar os tipos máis representativos da cerámica do xacemento.
A partir de esta información púxose en marcha un taller operativo de produción de réplicas arqueolóxicas do
material cerámico de Castrolandín baseadas nas formas documentadas.

Este obradoiro á súa vez é unha ferramenta máis para dar a coñecer o castro de Castrolandín e potenciar o
turismo cultural da zona. A recuperación da cerámica serve de medio de difusión do proxecto da Fundación Terra
Termarum Castrolandín, destacando o obxectivo social ao facilitar por medio destas reproducións o coñecemento
polo público en xeral da cultura material castrexa, permitindo así un achegamento a unha parte da súa historia.
Dito obradoiro comeza a andar no ano 2005 da man de Antonio Abad Alonso e José Luís Villanueva López,
que ao longo de todos estes anos o equipo de restauradores e ceramistas como Aránzazu Vaquero González,
Berta Pazos Barciela,…. foi mudando, o que foi positivo á hora de achegar distintos coñecementos, ideas, para
seguir avanzando neste proxecto de recuperación da cerámica de Castrolandín.
Comeza tomando como referencia algúns restos documentados durante a campaña de escavación do ano 2004.

A documentación e a recollida de datos foi algo fundamental. Nun principio a dificultade existente radicaba
Recollida de arxila local no entorno de Cuntis
en que a gran maioría de fragmentos atopados non casaban entre si, e os restos de cada cacharro eran mínimos.
Esa carencia compensouse ao tomar como referencia o material gráfico provinte dos estudos das cerámicas de
Alto do Castro, xa que os achados nestes dous castros referente a tipoloxías son moi semellantes. Polo tanto
fixéronse sinais dos fragmentos cerámicos atopados e debuxos e estudo das formas.

Troqueis para a decoración

Mostras de distintas pastas

Mostras de distintas pastas

Troqueis para a decoración
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Neste primeiro ano de andaina do obradoiro, importante foi a

procura da materia prima no entorno de Cuntis e o seu procesado con
desgraxantes locais para distintas mostras de pastas semellantes aos
fragmentos cerámicos atopados no castro de Castrolandín.

O proceso consistiu no estudo dos acabados, como alisados,

espatulados, escobillados e brunidos destinados a regularizar a
superficie da peza como paso previo á decoración.

O estudo das distintas técnicas decorativas empregadas, como

decoración incisa, decoración impresa ou estampilada e decoración

plástica, e a realización de troqueis de madeira para a mesma,

Fragmento orixinal

coa posterior realización de improntas dos fragmentos cerámicos

decorados, documentados en unhas fichas específicas no que se
definen os datos identificativos de cada peza, e xa coas primeiras
reproducións cerámicas.

A técnica empregada para a elaboración das pezas, cada peza está

feita á man coa técnica do colombino ou rolos, sobre torno lento ou
torneta.

Debuxo arqueolóxico

O proceso de elaboración das réplicas cerámicas, parte dos

fragmentos orixinais, a elaboración do debuxo arqueolóxico, execución
da peza con distintos acabados e decoracións, e a cocción das mesmas.

Outra liña de investigación que se fixo dende un principio, e que

a día de hoxe coñecemos moito mellor a técnica empregada, foron as

coccións das réplicas cerámicas en fornos experimentais de terra con
combustible vexetal. Unha das características principias destes fornos

é a súa irregularidade, tanto na temperatura como no aspecto final das
pezas, dependendo se a cocción é en atmosfera oxidante ou redutora.

Os conos pirométricos dentro do forno axúdanos para saber que

temperatura alcanzamos.

Execución

Ao longo de todos estes anos, e con distintas fases do proxecto,

efectuouse un traballo laborioso e meticuloso de investigación a partir

dos materiais cerámicos encontrados nas escavacións do castro de
Castrolandín.

A partir de toda a información obtida, púxose en marcha o obradoiro

de cerámica castrexa de Castrolandín, inscrito agora en Artesanía

de Galicia, e onde se producen as réplicas cerámicas, cubrindo as
necesidades da existencia dunha artesanía local. Hoxe en día xa
consolidado, e que trata de ofertar ao público un novo e innovador

produto no campo da artesanía, que a súa vez axuda a fomentar a
difusión do patrimonio cultural e arqueolóxico da comarca.
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Réplica

Execución

Réplica
A cerámica de Castrolandín, englóbase dentro da tradición oleira do
Castrexo Interior en contacto coa tradición Occidental. É dicir, comparte pastas
e tratamentos propios dos xacementos do interior de Galicia pero utiliza
algunhas formas propias da tradición do litoral Occidental.

En consecuencia, a cerámica indíxena do castro de Castrolandín caracterízase
pola presenza de vasillas abertas de bordo exvasado simple ou engrosado,
vasillas de bordo arestado, vasillas de bordo reforzado tipo Vigo, e olas de orella
Réplica
perforada. As pastas utilizadas non están moi depuradas, con desgraxantes de
mediano tamaño de seixo, de cores escuras propias de coccións irregulares, e
con acabados alisados e brunidos e decoracións semellantes ás dos modelos
Aspecto final dun forno de terra
que caracterizan as fases II e III do mundo castrexo do Noroeste Peninsular.
Completada a colección de réplicas cerámicas do castro de Castrolandín, un
dos obxectivos era poñela en relación co restos dos xacementos castrexos de
referencia en Galicia. Así que no ano 2012, amplíase o proxecto a 24 xacementos
da nosa comunidade, que ao longo destes anos foi aumentando a outros castros.

un forno de terra
Aspecto final dun forno de terra

O resultado é unha colección de réplicas cerámicas castrexas completamente
documentadas a nivel formal, mantendo unhas referencias históricas e
arqueolóxicas en canto a acabados, texturas e formas e tratando de caracterizar
con elas o conxunto tipolóxico documentado dos castros galegos de referencia.
Seleccionáronse aquelas pezas mellor conservadas das que se coñece a
forma completa e das que se ten máis información, incluíndo desde as pezas
máis comúns ata as máis decoradas, nunha mostra de xacementos castrexos
que definan os parámetros temporais e territoriais do mundo da Idade do
Ferro en Galicia.

Este estudo de investigación e recuperación da cerámica castrexa en
Galicia contou cun equipo realizado pola arqueóloga Mar Cortegoso Comesaña
Esposición Museo de Pontevedra, Sexto Edificio,
(memoria arqueolóxica) e cun equipo técnico de restauradores e ceramistas
formado por Elena Cerviño Ferrín, José Luís Villanueva López e Sandra
Obarrio Fernández.

Pontevedra, Sexto Edificio,

O traballo arqueolóxico consistiu nun baleirado documental acerca da
cultura material castrexa e os xacementos escavados, a localización das pezas
no seu depósito, tanto museos como centros arqueolóxicos ou depósitos
provisionais.

Pedíronse os permisos pertinentes para ter acceso ás pezas e poder facer
a documentación gráfica delas, por un lado unha completa documentación
fotográfica dos orixinais para ter unha boa caracterización das pastas,
acabados, decoracións e cores, e compleméntase a documentación cos debuxos
arqueolóxicos das pezas.
Tiveron prioridade na selección aquelas pezas das que tivésemos a

información suficiente para non facer reproducións hipotéticas imaxinativas.

Estas pezas pasan a formar parte dun catálogo de fichas nas que se define
os seus datos identificativos.
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Esta colección estivo en exposicións temporais nas principias cidades de Galicia:
• Museo Provincial de Pontevedra (2013)
• Domus, A Coruña (2014)

-

Aspecto final dun forno de terra

• Pazo de Fonseca, Santiago (2014)

• Centro de Interpretación da Cultura Castrexa, Ourense (2015)
• Museo do castro de Viladonga, Lugo (2015)

Exposición Museo de Pontevedra, Sexto Edificio

Esposición Museo de Pontevedra, Sexto Edificio,

Esposición na Domus, A Coruña
Exposición na Domus, A Coruña

Esposición na Domus, A Coruña

Exposición Pazo de Fonseca, Santiago de Compostela
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Ao longo de todos estes anos este obradoiro, mentres continuaba co traballo de investigación, tamén
participou en outros proxectos importantes como:
• Gestart (2013-2014)

O proxecto de cooperación Gestart. Artistic Gestures Revisiting Artistic Diversity and Convergence, financiado
pola Unión Europea, e coordinado pola Cámara Municipal de Maçâo (Portugal), na que participan institucións e
investigadores de ampla experiencia internacional: Instituto Terra y Memória (Portugal), Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali (Italia) The Welsh Rock Art Organisation de Gales e o Parque Arqueolóxico da
Arte Rupestre de Campo Lameiro.
Entre as principais accións contempladas no proxecto inclúen a mobilidade e a colaboración entre artistas,
artesáns e especialistas na arte prehistórica nos distintos escenarios elixidos, seminarios locais e internacionais,
exposicións locais y unha exposición itinerante polos destinos que forman parte do proxecto.

A Fundación Terra Termarum Castrolandín participou co obradoiro de cerámica en distintas xornadas no
marco deste proxecto. Dende intercambio co Instituto Terra y Memória, Maçâo (Portugal), ata xornadas de
arqueoloxía experimental coa elaboración de réplicas cerámicas e posterior cocción das mesmas nunhas xornadas
organizadas no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro.

• Coevolución do comportamento visual, no mundo material e a complexidade social, representada
polo seguimento ocular de obxectos arqueolóxicos en humanos, por Felipe Criado Boado director
do CSI, INCIPIT, e publicado no 2019 na revista Scientific reports, e con un equipo formado por
Elena Cabrejas Domínguez, Yolanda Porto Tenreiro, no que participamos na elaboración de distintas
cerámicas prehistóricas, e das que fai alusión Felipe Criado Boado nesta memoria.

• Coccións experimentais e obradoiros de cerámica especializados. Durante todas as exposicións,
fixéronse obradoiros de cerámica castrexa para un público especializado.

• Proxecto A última cociña do mundo, polo cociñeiro Pepe Vieira Unha parte do traballo realizado
xunto ao antropólogo Rafael Quintía é a recuperación de cerámicas nas que poidan presentar os
pratos.

Esta peza trátase dunha réplica arqueolóxica dun recipiente globular de 6 asas, de uso indeterminado,
descuberto no castro de Viladonga (Lugo). Ten arredor de 2000 anos de antigüidade.

A peza foi feita polos ceramistas do Obradoiro de cerámica castrexa da Fundación Terra Termarum
Castrolandín.
A día de hoxe, para que este proxecto teña continuidade, seguimos investigando sobre os achados do Castro
de Castrolandín e doutros xacementos arqueolóxicos.
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Detalle de recoñecemento a Mario Touceda

Mario Touceda Torres recibindo unha réplica de cerámica

Neste día, quixemos facer un agasallo moi especial á

persoa que máis traballou nestes vinte anos de traxectoria

da Fundación Terra Termarum Castrolandín. É de xustiza

recoñecer que o proxecto do castro de Castrolandín e mesmo
esta Fundación existe grazas ao empeño e dedicación de
Mario, temos a seguridade de que seguirá contribuíndo a
mantelo vivo.

Escolleuse unha réplica cerámica procedente do castro

de San Cibrao de Lás (Ourense), que para el é moi especial
porque é un resumo do que significa a cerámica castrexa, e

ademais é a súa peza preferida da colección do “proxecto
de investigación e recuperación da cerámica castrexa en
Galicia” realizado por esta Fundación.

Mario, puxo moita empeño e ilusión neste proxecto de cerámica castrexa, sobre todo porque

dende un primeiro momento sabía que as pezas que se achaban nas escavacións ían acabar

depositadas no Museo Provincial de Pontevedra. Así, foi cando se empezou co proxecto da
recuperación da cerámica de Castrolandín, ampliándose anos despois a outros xacementos de
referencia en Galicia.
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Obradoiro de cerámica castrexa

A cargo de Sandra Obarrio Fernández, experta ceramista da Fundación
Terra Termarum.
O obxectivo deste obradoiro de cerámica castrexa é dar a coñecer a cultura material de Castrolandín a partir
das técnicas empregadas para elaboración de réplicas cerámicas de finais da Idade do Ferro.

Antes de comezar co obradoiro de cerámica castrexa, fíxose unha presentación do estudo de Investigación
e Recuperación da cerámica castrexa en Galicia, onde se explicou todo o estudo dos restos cerámicos a partir
dos que se fixeron as réplicas, co estudo do material, tipoloxías, pastas, decoración, acabados e o método de
execución das réplicas cerámicas, para que os participantes do obradoiro puidesen levalas a cabo, e poder facer
así o seu cacharriño castrexo.
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Presentación do libro
“Onde as rúas non teñen nome”
de Xurxo Ayán Vila.
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Elena Cerviño

Vicepresidenta da Asociación Amigos dos Castros.
Eu vou ocupar tres minutos para presentarvos ás tres persoas que lle van poñer o broche de ouro ás
actividades programadas con motivo de celebración do XX Aniversario da Fundación Terra Termarum. Persoas
que de unha maneira ou de outra están vencelladas con Cuntis e/ou co proxecto do castro de Castrolandín.
En primeiro lugar estará con nós Regina Touceda, a xoven e xa consagrada poeta nacida aquí en Cuntis. Ela é
ademais unha das mouras de Castrolandín. A súa chave é a pertenza, como moi ben di ela nun dos seus versos.
Regina recitaranos algúns dos versos recollidos no seu poemario deriva, a obra coa que gañou o premio de
poesía Pérez Parallé no ano 2019.

Seguidamente a palabra é para o editor Francisco Macías, responsable de Edicións Positivas, editorial
santiaguesa dirixida por este home do Bierzo e que publica maioritariamente na nosa lingua.
O vencello de Francisco con Cuntis non o coñeciamos e descubrímolo durante a conversa que mantivemos
con él para organizar a visita de hoxe. El contounos:

“Unha vez, no Val de Arán, saín eu polas tardes a aprender aranés polos bares. Pero nada, foi imposible,
só había galegos, e todos da zona de Cuntis, eran canteiros. Os de Cuntis impediron que eu aprendese aranés”.
Dende hoxe Francisco quedará vencellado tamén a Castrolandín, agardamos que con mellor fortuna.

A continuación intervirá Xurxo Ayán Vila, quen foi Director da primeira escavación realizada no castro de
Castrolandín, e que segue vencellado ao noso proxecto a través do seu apoio e a súa complicidade sempre.

Xurxo é o autor de ONDE AS RÚAS NON TEÑEN NOME, unha obra que nos fala dunha viaxe, de homes e
mulleres, do presente e do pasado, de memoria e de moitas outras cousas que haberá que descubrir lendo o
seu libro.
Coa presentación deste texto hoxe aquí péchase o círculo aberto dende o ano 2009, cando neste mesmo
espazo estivo exposta a versión fotográfica de ONDE AS RÚAS NON TEÑEN NOME, exposición comisariada por
Sonia García e que foi inaugurada ao mesmo tempo que se estreaba este local como sede da Fundación Terra
Termarum Castrolandín. Moitas das imaxes que conformaban esta mostra fotográfica pódense atopar tamén
no libro.

Feitas as presentacións… non lle roubo máis tempo aos nosos convidados e cédolle a palabra a
Regina Touceda.
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Regina Touceda

Francisco Macías

Poetisa.

Editor de Edicións Positivas.

No meu recitado introdutorio antes da

Estar en Cuntis faime lembrar os canteiros que eu

presentación do libro de Xurxo Ayán intervín

coñecín na Val de Arán, alá nos Pirineos, a onde eu

Xurxo.

terras. Foi a primeira vez que coñecín algo de Cuntis,

cunha serie de poemas propios e outros de Olga

fora a aprender algo de aranés. Eran os que mellor

Novo debido á vinculación desta autora co propio

traballaban a pedra, por iso os chamaban os daquelas
a onde acabei indo muitas veces.

Entre os meus poemas atopábanse textos

presentes no meu poemario deriva (Espiral Maior,

A última foi para ver como Xurxo Ayán, na

2020), ademais de outros fragmentos publicados

presentación do ONDE AS RÚAS NON TEÑEN NOME,

Lin arredor de sete poemas da miña autoría

falar doutros mundos que un non coñece, e aprender.

en diferentes revistas ou antoloxías.

estaba como na casa, nun espazo cheo de xente, de

persoas cultas. Porque a cultura é querer saber, oír

que resumen dalgunha maneira a miña producións
poética dos últimos tres anos.

E coñecer este ambiente en Cuntis, e saber da

traxectoria da Fundación organizadora deste acto,

Os textos escollidos de Olga Novo forman

da riqueza vital que xerou en muitas persoas todo

parte do seu libro Cráter (Toxosoutos, 2011). Lin

o relacionado co Castrolandín...

a primeira parte de “Concerto para cromosoma
e cordas (canto fraterno para Carlos Novo)”,

Nada aprendín de aranés, pero si un pouco da

“O pulmón da mazá” e “A poldra da apocalipse”.

lingua dos arxinas, cando reivindicaban a cultura:
xilón, xido entileger.
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Xurxo Ayán

Autor do libro ONDE AS RÚAS NON TEÑEN NOME.

Agora que temos 20 anos
Fui la ilusión de tu vida
un día lejano ya,
hoy represento el pasado,
no me puedo conformar.

A foto
Agora que teño vinte anos, agora que aínda teño forza, que non teño a alma morta e sinto buligar o sangue…

cantaba un mozo Serrat nos anos do tardofranquismo. Penso nesta canción mentres ollo de vagar a fotografía

en branco e negro que preside o despacho da sé da Fundación Terra Termarum Castrolandín. A imaxe é
do ano 2000, un bocadiño antes do inicio da roza e limpeza biótica do noso benquerido castro. O petrucio

poboado fortificado era un vello doente, afeitado pola cantaría tradicional, pola procura de minerais nos anos

da postguerra, pola apertura dunha pista que trabou a muralla e pola repoboación forestal. En definitiva, un

supervivinte do modelo de depredación do territorio que caracteriza a segunda metade do século XX no rural
do noso país. Un piñeiral ocupaba daquela a croa enteira do castro onde, en tempos, pola noite de San Xoán,

a xente da aldea armaba o Castelo de piñas acesas, chantadas no cumio do sistema defensivo. Naquel bosque

mesto adentrámonos os arqueólogos acompañados de Mario, o bibliotecario, e do mestre xubilado, don Olimpio,
esgrevios representantes da cuntena Asociación de Amigos dos Castros. Así comezou todo.
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Don Olimpio
Pouco tempo despois, cando o proxecto de recuperación de Castrolandín comezaba a espertar, coincidín con

el nun acto da recén creada Fundación Terra Termarum en Cuntis. Mentres agardaba o seu turno para falar, don

Olimpio tirou de pano de papel do peto, sacou unha pruma e comezou a garabetear con pulso decidido. Cando lle

tocou o turno, o tempo detívose. Partindo da metáfora material da pedra Rosetta descifrada por Champollion, don
Olimpio guindou ao público un discurso abraiante, unha obra mestra da declamación e da oratoria. Eu sentínme
como no banquete de Conxo. Ninguén fala xa como o vello mestre. Aquilo foi toda unha lección de honestidade
intelectual, de humanidade e de bo facer. En 1970 o Ministerio de Información e Turismo concedeulle o premio
“Mantenga limpia España”. Unha vez recordoumo e laiábase de que a chegada da democracia non conlevase a
verdadeira limpeza de España, a da corrupción, a incultura e o desprezo polos concidadáns.

Antolóxica foi tamén a súa intervención co gallo da homenaxe que se lle brindou en Cuntis hai uns anos. Alí

recordou como de cativo lle quedou gravada a imaxe dos “Moros” do Exército de Franco que se recuperaban das
feridas da fronte no balneario. El pensaba que eles si eran os mouros que baixaban do castro de Castrolandín

a tomar as augas. Naquel acto, o Concello decidiu que unha rúa da vila levase o nome de don Olimpio. O vello
mestre retrucou dicindo que as rúas, á fin e ao cabo, están para que se pisen, e que cando cambian os tempos
políticos, trocan as rúas tamén, pero que en todo caso se por el fose cambiaría o nome de don Olimpio polo
de Rúa da Amizade.

Onde as rúas si teñen nome.

Don Olimpio era un libro aberto e sempre estaba disposto a partillar o coñecemento. Gardo como ouro en

pano as gravacións das conversas que tivemos na súa casa por mor dun proxecto encol dos canteiros de Cuntis.

Máis ca de canteiros rematamos falando de pedras, de personaxes estradenses esquencidos, do seu traballo cos
nenos e nenas do rural. Digno herdeiro das escolas de indianos, don Olimpio era un excelente escritor, biógrafo

e dramaturgo. Gostaba de empregar o seudónimo de Olimpio d’A Folgara. O seu traballo entusiasta e agochado
durante anos foi premiado coa concesión da Cruz de Afonso X. Na memoria colectiva quedou o seu maxisterio
na escola de Couso.

Dicía Otero Pedrayo que “os amigos, ao marcharen, fanse paisaxe e luz”. Sabía isto don Olimpio. Quizabes por

iso, de mozo, fundou en Cuntis unha academia de ensino que levaba por nome “Lumen”. Na noite de San Xoán
no castro de Castrolandín, o lume inesquecible honrará a memoria deste mestre exemplar, deste noso amigo.

Os relatos de don Olimpio inspiráronme en grande medida para escribir “Onde as rúas non teñen nome”,

do mesmo xeito que as escavacións no castro de Castrolandín.

A cociña

Dúas son as cociñas da miña vida: estoutra lonxana e exótica, esoutra ruína e cinza. As dúas aparecen en “Onde

as rúas non teñen nome”. A primeira lareira probablemente xa se atope en ruínas porque os seus habitantes

teñen o costume de mudar a cabana de sitio dentro do poboado. A familia que nos acolleu na aldea gumuz de
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Bowla Dibas’i (Etiopía occidental) segue o modo de vida tradicional; o conxunto de habitación componse da
monumental cabana principal (mes’a) onde reside o matrimonio do cabo da casa, celeiros, galiñeiros, cortes,

a choupana onde durmen e xantan as mulleres durante a menstruación (tabú) e a cabaniña cadrada para os

rapaces novos da casa, solteiros estudantes en idade de casar. Cando casen han de vivir aínda un ano baixo a
autoridade dos pais, comendo na cociña da cabana principal. Nunca esquecerei o fogar da cabana dos nosos
anfitrións, que nos brindaron a oportunidade de revivir unha lareira castrexa.

Na casa gumuz o ordeamento do espazo doméstico obedece a toda unha cosmovisión; a parte de atrás é o

sitio do suxo, dos cambios drásticos na natureza das cousas. É por iso que os gumuz soterran aos seus mortos

detrás das cabanas e depositan as vasillas onde se fermenta a cervexa no fondo da casa. O espazo próximo
á porta principal é a área pública onde se reciben aos foráneos, onde se palica e se toma o café; na metade

esquerda identificamos o espazo da produción, con muíños barquiformes e almacéns de cereal, mentres que
a parte dereita se adica ao descanso. O poste central e a lareira son o corazón deste monumento do cotián.

Unha muller co neno ás costas, empoleirado nunha fermosa peza de coiro (ja), tízalle á lareira onde repousa un
pote cerámico que fumega e rezuma o arrecendo dun caldo adubiado con especias aromáticas. A un europeo

afeito ao camping gas e ao butano sorpréndelle o poder calorífico da lareira e a destreza con que se calibra a
temperatura movendo os rachos da cociña. Pó, fume, risos que escoan polas fendas da palla do teito.

A segunda cociña que recordo con entusiasmo é a que escavamos no castro de Castrolandín (Cuntis,

Pontevedra) en outubro de 2004. Saber como se vivía nesa cabana e o amor por este lugar levoume a África e
a escribir “Onde as rúas non teñen nome”. Trátase da mellor vivenda do poboado, unha casa forte que medrou

á costa dos veciños, que se foi monumentalizando ao longo do século I antes da era. Formada por varias
estruturas que dan a un patio, a choupana principal, redonda, grande, era a que acollía a cociña. Ao escavarmos

démonos de conta de que fora estragada por un súpeto incendio, deixando sobre o pavimento e debaixo do
derrubo do teito e parte das paredes todo o que alí había. Unha pequena Pompeia cuntena. Unha lareira de

pedra perfectamente conservada onde aínda remanecían ósos da peza de xabaril que se estaba a cociñar, así

coma un coitelo de ferro deitado sobre o chao. Detrás do fogar, un conxunto de púcaros esnaquizados indicaba
a existenza dunha alacena de madeira que se viu abaixo co lume. Contra a parede encostábase un pequeno

banco de tres pedras, unha das cales era a metade dun muíño xiratorio dado a volta. É doado maxinar ao vello
castrexo apalpar a calor da lareira nunha chuviñenta noite de inverno mentres os netos escoitan historias de
míticos enfrontamentos entre taberiolos, celenos e cuntenos.

O presente

Desde 2004 apareceron máis casas, estruturas misteriosas, unha entrada monumental e restos arqueolóxicos

que agochan centos de historias e segredos. A día de hoxe Castrolandín volve ser un referente identitario,

converteuse nun recurso visitable e é unha visita obrigada para os amigos e amigas dos castros que proveñen
de todas as partes do mundo.

A tristeira canción que leva por título “Veinte años”, coa que comezamos este texto, recolle toda unha angueira

emocional: “Si las cosas que uno quiere/se pudieran alcanzar…” E acadámolo, grazas a esta Fundación Terra
Termarum, exemplo a seguir por outras iniciativas que xurdan da propia sociedade civil no noso país. Vémonos
dentro doutros vinte anos, que non é nada, como cantaba Gardel.
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Clausura das actividades
XX Aniversario da Fundación

67

Para as persoas que formamos parte do actual Padroado a celebración do XX Aniversario serviunos para

comprobar a enorme dimensión do proxecto da Fundación, tamén para apreciar (si cabe máis) o enorme esforzo

que fixeron as persoas que estiveron ao fronte e o puxeron en pé, así como o potencial que queda por descubrir
e o que pode supoñer para o desenvolvemento turístico do pobo de Cuntis.

LONGA VIDA Á FUNDACIÓN
TERRA TERMARUM CASTROLANDÍN!
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