Bloque 1 – Ida de da Pedra Lascada

 Introducción.
As primeiras seriacións da Prehistoria establec ían dúas grandes époc as: Idade de Pedra e
Idade dos Metais; a Idade de Pedra pronto se dividiu en outras dúas Idade da Pedra Pulida (Neolític o, que signific a pedra nova) e Idade da Pedra
Lascada (Pa leolítico, pedra vella).

CHOZA

Rituais funeraios. Primeiros enterramentos

COVA

Primeias manifestacións artísticas
Home de Cromañón
Caza con propulsor

A Idade da Pedra Lascada é a máis antiga
e duradeira etapa da Humanidade, c omez a cando os nosos má is antigos antepasados c onfecc ionan os primeiros utens ilios e remata c ando se
converten en labregos, pasados varios millóns de
anos.

O
Paleolític o
engloba
unha serie de fases e c ulturas
ben diferenc iadas: Paleolític o
inferior e medio, Paleolític o superior, Epipa leolític o e Mesolítico. Ó longo delas a terra, a
paisaxe e a propia Humanidade
van sufrir importantes cambios
que forman pa rte do noso bagaxe c ultural.

Agullas con ollo
Pinturas de Altamira
Pena Grande

Arco e frechas
Procesos deforestadores
Neolítico en Próximo Oriente
Epipaleolítico
Cidade de Xericó
Mesolítico
Xestido III
Reiro

No Paleolític o os grupos humanos vivían da
caza, da pesca e da rec olle ita de froitos e raíc es.
Vestíanse con peles e coiros e refuxiábanse en
covas ou baixo as penas en ac ubillos, tamén facían tendas de peles e c hozas con ramas no exterior. Dependían dos anima is para a súa subsistenc ia e os seguían nas migrac ións que estes facían ó longo do ano, eran polo tanto nómades.

ACUBILLO

TENDA

Vivendas

 A Evolución Bioclimática.

Cronoloxía do Bloqu e 1
2.000.000 — 5.000 a.C.

Empregaban pedras para confecc ionar instrumentos e elaborar obxec tos de madeira e de
O s acontecementos si nalad os con negriña pertencen a
outras áreas culturai s.
óso, pero non todas as pedras servían; utilizaban
pedras de grande dureza e que partían c omo o
vidro, fac endo c unc has, así golpeando unha pedra c ontra outra extraían esas c unc has (lasc as) e ían confecc ionando os instrumentos c ortantes. Esta
téc nic a de traballo denomínas e talla ou lascado (de aí proc ede o nome do período) e, aínda que sexa
típic a deste momento, emprega rase ate a Époc a Romana. En Galic ia lasc aban roc has como o pedernal, c ristal de roc ha, s eixo e c uarc ita que atopaban en distintos lugares próximos ós lugares de asentamento.

Hai dous millóns de anos comeza unha fase xeolóxic a, c hamada Era Cuaternaria, caracterizada
pola aparic ión da Humanidade e pola sucesión de grandes c ambios c limáticos . Cic lic amente danse períodos gla ciares, de intenso frío, e períodos interglac iares, fases cálidas, má is c álidas que na actualidade; nos períodos glaciares é posible diferenc iar un conxunto de fases c aracterizadas pola súa crueza
c limátic a (estadais), interrompidas por fases de leve melloría c limátic a (interestadais).
Ba ixo estas condic ións c ambiantes, os grupos humanos adáptanse ás distintas fases c limátic as
que producen c ambios na vexetac ión e na fauna da que se alimentaban. Nas époc as de frío intenso as
montañas galegas estarían c ubertas todo o ano de neve e a poboación refuxiaríase nos vales.
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Idade da Pedra Lascada.

A nec esidade de abrigo
fronte as incleme nc ias c limatolóxic as xurdiu logo de ter saciada a nec esidade fundamental que é o alimento. Nos primeiros momentos o home paleolític o durmía ó aire libre, c o
paso do tempo construíu as
primeiras v ivendas, chozas
feitas c on pólas e tronc os ás
beiras dos ríos ou do mar.
Cando o clima arrefriou habitáronse as covas que eran acondic ionadas con estruturas de
pólas e c oiro para c ombate-las
correntes de aire. Tamén buscaron refuxio en ac ubillos baixo
roc ha, coñec idos xeralmente
como abrigos, os que arranxaban c unha espec ie de c orta
vento feito de paos, ramallos
ou coiro. A demais construíron
tendas con varas e c oiro fac ilmente transportables.

En Ga lic ia a totalidade
dos xac ementos coñec idos do
Paleolític o inferior e medio desenrólanse ó aire libre, o que
supón o emprego de chozas;
no Paleolític o superior e Epipaleolític o a meirande pa rte das
oc upacións desenrólanse en
ac ubillos baixo roc ha, nos que
se deberon montar c ortaventos, pero tamén sabemos de
campa mentos de tendas e algunhas c ovas habitadas nestes
momentos.

Homo habilis
Homo ergaster
Primeiros utensilios de pedra
Caza e Recolleita
Poboamento de Europa
Domesticación do lume
Homo heidelbergensis
Home de Neanderthal

CUATERNARIO
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MEDIO

700.000
1.800.000

INFERIOR

Periodización xeolóxica e fases climáticas

INSTRUMENTO
ÚTIL

As i nflexi óns da curva da temperatura s ina lan a sucesi ón de p erí od os fríos (gla ciares) e cálidos (interglaciares ). Na actuali dade estamos nun período interglaciar que comezou fai 10.000 anos.

Esquema de lascado
Os golpes no bord e d o canto r odad o ou do nódul o, producen a extra cci ón de lasca s, coa s uces iva ex tracci ón d elas dás e forma ós utensili os ou instr umentos .
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Os primates teñen a cara s aínte (prognatismo fac ial) e unha crista na parte superior (c rista saxital) onde s e enlazaban os músc ulos fac iais e a fronte está votada para atrás; os ollos es tán afundidos, posúen unha vis eira ósea nas c ellas (arcos superc iliares), e o foc iño é anc ho e c hato; a queixada
e forte e non ten queixe lo; o fora men magnun (c onexión c oa columna vertebral) está no borde posterior do c ranio e presentan un gran avultamento no occ ipital (moño occ ipital).

5.000.000

Esquema da evolución humana

 O Proceso de Hominización.
 O poboamento de Europa.

Neste proceso os grupos humanos acadan as súas c aracterís tic as físic as actuais, é un longo c amiño que finc a as súas raíc es hai c inco millóns de anos c ando ten luga r unha escisión que produc irá a
evolución dos primates e dos homínidos por dous c amiños diferentes.

Non c abe dúbida das nosas raíces
afric anas, grupos de grandes simios quedan
illados c ando un move mento tectónic o abre
o Gran Val do Rift, ocasionando unha depresión c unhas c ondic ións c limátic as diferentes ás anteriores, prodúc ese a substituc ión do bosque tropic al pola sabana; así,
evoluc ionan separadamente e adáptanse á
nova situac ión, comezando a c amiñar de pé
e proc urando outras formas de mantenza
fora das árbores.

Os Australopithecus vanse separando cada vez máis dos primates, hai uns dous millóns de
anos documéntase o xénero Homo. O H omo habilis elabora os primeiros utensilios en pedra dando
lugar ó comezo da Prehistoria. Estes orixes sitúanse na rexión dos Grandes Lagos de Áfric a.
Dmanisi

Dende a í fai 1,8 millóns de anos un novo grupo, Homo ergaster, descendente dos anteriores
poboa Europa. Do Homo ergaster descenden dous grupos ben diferenc iados, o Homo erectus que
poboará Asia e o Homo heidelbergensis que se expandirá por Europa dende o 600.000 ate o
200.000 BP.

do R i
Val
ft

Da evoluc ión deste aparec erán en Europa outras dúas es pec ies: O Homo sapiens neanderthaliensis (150.000 – 38.000) e o Homo sa pie ns sapiens (42.000 – actualidade). O home de Neandertal expa ndiras e por Europa, me ntres c o sapiens sapiens, o home actual, poboará progresivamente
tódolos continentes.
A comunidade científic a internac ional c onsidera ó c hamado Homo antecessor de Atapue rca
como a denominac ión loc al dun individuo que pertenc e á espec ie Homo heidelbergensis. O únic o individuo no que se basean para establecer esa nova denominación, é de idade xuvenil, c ando non se teñen fixadas as trazas anatómicas espec íficas que serán desenroladas na madurez, e conserva pouc a
superfic ie c ranial que poda mante-la súa individualizac ión.
A evoluc ión dende os nosos máis antigos devanceiros podé mola observar nas c aracterístic as físicas dos es queletos, os cambios nos modos de vida e a adaptación a diferentes ambientes van ó longo do tempo c ambiando a forma físic a dos homínidos, dende formas simiesc as ate a nosa c onfiguración actual. Ó longo deste gran proc eso van acomodando o esqueleto ó bipedis mo (os xeonllos c ambian de posición ac hegándose entre eles, os pes arquéanse, redúc ese a lonxitude dos brazos, a columna vertebral cúrvase), e ás novas actividades (modifícanse os dedos das mans para poder fac er
pinza c o polgar opoñible); pero onde pode mos observar de mellor xeito a evoluc ión é na comparativa
entre os c ranios dun Australopithec us e dun home moderno.
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Primeiros
homínidos

Poboamento de E uropa
O s primeiros homínid os evoluci onan separadamente d os primates
ó L este do Val d o Rift, o Homo habilis expandirase p or Áfri ca, mentr es
co H omo erga ster poboará Eur opa dende Turquía hai dous millóns de
anos.
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Fai dous millóns e medio de anos
comezan a facer utensilios de pedra e comezan a súa expansión polo Leste e Norte
de Áfric a. O Homo ergaster, descendente
do Homo habilis, c hega medio millón de
anos des pois ó S ur do Cáucaso; a porta da
poboac ión humana de Europa sitúase no
xacemento de Dnamisi (Georgia) onde se
loc alizaron varios individuos desta espec ie
que habitaban no mesmo tempo co tigre
dentes de sable. Dende aí, bordeando o
Mar Negro chegarían ás c hairas do centro
de Europa. Antigamente valorábase a pos ibilidade da entrada de homínidos dende
Marrocos ou T unic ia, hoxe pénsase como
pouc o probable. Aínda nunha fase de regresión mariña (baixada do nive l do mar)
estudios actuais consideran que habería en
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Xibra ltar duas canles de cinc o quilómetros de anc ho e c on fortes c orrentes que impos ibilitarían o paso
a nado.
Así pois, o prime iro europeo foi o H omo ergaster, ten o c ranio dolic oc éfalo (alongado) e pla nticéfalo (aplastado), moi voluminoso, a súa c apac idade c ranial osc ila entre os 800 e os 1.100 cm3 , c on
arc os superc iliares voluminos os, paredes c raniais gordas e moño occ ipital voluminoso e transversal,
fronte fuxidía; son de comple xión robus ta e dunha altura que osc ila entre os 1,40 e os 1,70 c m. Son
autores das manifestac ións c ulturais das primeiras fases do Paleolític o inferior.
Pasados os anos, entra en escena o Homo heidelbergensis, antigamente denominábase anteneandertales ou presapiens, posúen un c ranio redondeado, con capac idade c ranial entre os 1.100 e os
1.400 cm3 , c on arc os superc iliares moi marc ados, paredes c raniais finas; de complexión robusta e cunha altura que osc ila entre os 1,60 e 1,80 c m. As súas producc ións e manifestacións desenrólanse
dende o pleno Paleolític o inferior ate os c omez os do Paleolític o medio.
O seguinte es péc ime en desenrola r as súas actividades e ó Homo sapiens neanderthaliensis,
con c ranio semella nte ó ergaster, pero c on fronte baixa, arc o superciliar moi marcado, cunha capac idade c rania l entre 1.300 e 1.600 c m3 , moño occ ipital avultado, queixelo inc ipiente; de comple xión robusta c on alturas que osc ilan entre os 1,60 e 1,80 c m, con peso maior á media actual. Aparece no Paleolític o medio e perduran nas fases iniciais do Paleolític o superior.
O home do Pa leolític o superior, H omo sapiens sapiens (fossilis), ten un c ranio se mella nte ó
noso, con fronte erguida, arc os superc iliares pouco marc ados e descontinuos ou ausentes, capac idade
cranial de 1.200 a 2.000, c oa media en 1.350 c m3 , moño occ ipital ausente, queixe lo presente, meixelos promine ntes; de complexión moi grác il, e alturas medias de entre 1,60 e 1,75. Está presente dende o Paleolític o superior e des enrólanse ate os nosos días. No Paleolític o identif íc anse en Europa varios
tipos c on característic as morfolóxic as distintas que teñen sido definidas como razas: Cro-Magnon, Grimaldi, Chanc elade e Combe-Capelle.

 Paleolítico inferior e medio.
O Paleolític o inferior iníc iase coa aparic ión dos prime iros utensilios feitos en pedra polo Homo
habilis, is to ac onteceu en Áfric a hai dous millóns e medio de anos; non sabían fala r, nin cómo fac er
lume, habitaban ó aire libre e eran nómades, vagaban dun lugar a outro na proc ura de alime ntos. Medio millón de anos máis tarde, un segundo grupo de homínidos (Homo ergaster) vai poboando Europa,
co seu maior volume c erebral e c os cambios anatómic os poderán desenrolar un traballo da pedra má is
avanzado, fac endo instrumentos má is evolucionados como os c hoppers. A Cultura Achelense c oincide c oa plenitude do Paleolítico inferior, nel entra en esc ena un novo espéc ime, o Homo he idelbergensis, co que se van producir grandes c ambios: Refuxiaranse en c ovas e farán as primeiras c hozas, perfecc ionarán os instrumentos de pedra (industria lítica), fac endo de nódulos ou cantos, utensilios especializados para diferentes usos e cada vez máis efic aces (bifaces, triedros, fendedores e raedeiras),
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agora xa sabían facer lume que utilizaban para quentarse e c oc iñar, e tamén traballaban o c oiro pa ra
confeccionar vestimentas e refuxios c omo tendas , posiblemente tivera algún s istema de comunic ac ión
oral. Estas soc iedades dominaban o lume e vivían da recolleita e da caza, pero dunha caza moitas veces próxima ó preeiro, non planific ada.
O Paleolítico medio, c omez a hai douscentos mil anos, está relac ionado c oa aparición do Homo
sapiens neanderthaliensis, o Home de Neandertal, quen desenrolou a Cultura Musteriense; c aracterízas e polo maior grado de evoluc ión acadada, agora dominan os ins trumentos realizados sobre lasc as
en luga r dos feitos en nódulos (tecnoc omplexo levallois ), reduc indo as súas dime ns ións e fac éndoos
má is c ortantes (raedeiras, coitelos de dorso, esc otaduras e puntas). Co Musteriense desenrólanse o
pens amento simbólic o dando lugar ós primeiros enterramentos rituais e a outras manifestacións simbólic as como o c ulto ó oso.
En Galic ia c oñecemos varios xacementos achelenses e musterienses situados espec ialmente no
Val do Miño, preto de Ourense e de Tui, aínda non estudiados en detalle.
Na Ras a Litoral Cantábric a, tanto asturiana c omo galega, atópanse unha serie de xac ementos,
conxuntos lític os e materiais illados en moitas loc alizac ións; os máis importantes son Louselas (Ribadeo), Cabo Busto (Valdés) e Bañugues (Gozón). Estas oc upac ións ó aire libre, moi próximas á c osta,
pero tamén ós cursos fluviais, ofrec ían, por unha banda una mellora climátic a respecto ó interior do
país, e pola outra una acc esibilidade ós recursos naturais: c uarc ita para facer as súas ferramentas, e
grandes ma míferos para abastecerse de carne e peles.
A té cnica de talla máis antiga utilizada para a c onfecc ión dos instrumentos de pedra é a perc usión directa, que c onsiste en bater, c un ángulo a xeitado, unha pedra c ontra outra para extraer uns
fragmentos c hamados lasc as; partindo dun nódulo ou un c anto arrolado con suc esivas extracc ións de
lascas ó nódulo vai collendo a forma axe itada de c hopper ou bifac e. No transc urso da elaborac ión dun
bifac e obtense máis de c inc uenta lascas que á súa vez tamén podían s er empregadas para c ortar, raspar ou facer nelas outros ins trumentos.
Durante o paleolític o c onsidéranse c atro modos de talla: O Modo 1, tamén c oñec ido como olduvaiense, é o máis antigo, c onsiste en extraer fragmentos (lasc as) dun c anto ou nódulo, dándolle golpes c on outro, para confecc ionar unha ares ta c ortante, deste xeito prodúc ese un utensilio c un gume
corto nun extremo da peza. O Modo 2, coñec ido c omo ac helense, produce uns gumes que non se van
a c inguir ó extremo da peza, senón que van a desenrola rse ó longo dos seus bordes, e polas súas dúas c aras; estes utensilios están produc idos por unha téc nica máis c oidada, buscando en c erta medida
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CHOPPER

MODO 2

NÓDULO

TALLA DE NÓDULOS
PERCUSIÓN DIRECTA
BIFACE

Xacemento de Louselas

LASCAS

Talla de Nódulos

No xacemento de Louselas (Ribadeo) atopáronse os r estos máis antigos da presencia do home no noroes te peninsular. Encád ras e no Paleol íti co inferi or, mái s concr etamente no Achel ens e medi o, o que supón unha antigüidade próxima ós 300.000 anos . Atópas e moi pr eto da costa cantábri ca, nunha pla taforma litoral el evada, p róxima a varios curs os de auga e pr otexido d os ventos d o mar. A súa industri a lítica es tá confecci onada en cuarcita; abundando bifaces, fended ores e ra edeiras.
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Primeira técnica d e talla util izada, cons iste en g olpear unha p edra contra outra para i r extra end o d e x ei to radial las cas
dunha d elas. Primeiramente extraían lascas nun ex tremo d o nódul o (Mod o 1, chop per), posteri ormente van s acand o l ascas
ó l ongo d e todo o b ord e da peza (Modo 2, biface).
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 Paleolítico superior.
O Paleolític o superior c omez a hai uns 40.000 anos c oa
entrada en escena do home actual, c oñec ido c omo Home de
Cromañón, que c onvivirá espac ial e temporalme nte dura nte
as súas fases inic iais co Home de Neandertal; c romañóns e
neandertales produc irán ma nifestac ións c ulturais diferenc iadas.
A poboac ión humana expá ndese por tódalas rexións
habitables do planeta, agás illas moi afastadas, así os grupos
humanos vanse ac omodando ás diferentes rexións e así van
xurdindo diferenc ias anatómic as que producirán os resgos rac iais distintivos.
Lasca Levallois
Núcleo Levallois

Propulsor

Núcleo de Extracción Preferente. Modo 3

Es te instr umento s erve, uti lizand o a forza da
pa nca, para ti rar máis lonxe as lanzas.

a simetría, configurando gumes máis longos e má is c ortantes. O Modo 3, levallois, é c aracterístic o do
Paleolític o medio, consiste na talla de núc leos cunha preparac ión moi c oidada para extraer dun xeito
preferente unha lasc a ou unha punta c on forma predeterminada nas que despois se farán os utensilios. O Modo 4, é propio do Paleolítico s uperior, c onsiste na elaborac ión de núcleos de forma prismática ou piramida l dos que se extraeran láminas (lasc as rectangulares c unha lonxitude tres veces maior
ca anchura) que serán traballadas para elabora- los utensilios.

O sustento da poboac ión segue sendo a caza, pero tamé n practic aban a pesca e a rec olleita de froitos e raíc es.
Agora a caza é unha actividade planific ada na que se abaten animais c omo reno, ma mut, bisonte, cervo e bóvidos salvaxes (uros) utilizando téc nic as como o recec ho ou a escorrentada contra barranc os;
non teñen arc o, as lanzas c on puntas de pedra ou óso era tiradas c un propulsor para c hegar máis
lonxe e con máis forz a.
A industria lítica faise de menor tamaño e máis espec ífic a. Cunha nova téc nica de talla vanse
labrando núc leos dos que se extraen láminas de forma rectangular, en luga r de lasc as en forma de escamas. Nestas láminas por medio dunha talla má is minuc iosa (retoque) dáse forma ós novos utensilios. Aparecerán novos útiles e outros anteriores verán cambiado o seu aspecto, os instrumentos terán
usos específic os e gran variabilidade nas súas formas, predominando os burís, ras padeiras e lá minas
de dorso abatido.

MODO 4

NÚCLEO

TALLA

Primeiro váns ell e sacad o lascas a un núcl eo pola periferi a, e des pois por unha das súas caras ate
configurar unha forma semell ante á ca paruza dun s apoconcho, así tens e configurado o núcl eo
Levallois (Levallois é un lugar preto d e París que lle da nome a este técni ca) , entón extraes e a l asca
Levallois que ten unha forma pred eterminada.

A meirande parte deste período desenrólase en fases
c limátic as de frío moi intenso, a poboac ión entón afástase
das altas montañas e ac omoda os interiores das covas e acubillos . A vestimenta de coiro faise máis c omplexa, con pantalóns, c apuchas e guantes para dar má is protección contra o
frío.

LÁMINAS

BURI L

RETOQUE

TALLA DE NÚCLEOS
PERCUSIÓN INDIRECTA

RASPADEIRA

Chopper

Biface

Talla de Núcleos

Útil sobre canto r odado labrado no extr emo da peza
por unha soa cara. Eran uti lizados para múltiples funci óns.
É o útil má is anti go realizad o pol o home, característi co
do Paleol íti co inferi or, aínda que a parece ó l ongo d e toda a Prehistori a.

Os bifaces teñen labradas as dúas caras, cunha talla
que cubre a mai or pa rte d ela s. Son ins trumentos utilizados para di versas accións ou trabal los , como cortar, cavar ou raspar. Son típ icos do Pal eolíti co inferi or.

Utilizando a per cusi ón indir ecta (ci cel e mazo) perfí lans e núcl eos d os que s e extraen gran cantidade de l áminas
d e forma es tandarizada, nelas coa axuda do retoque confecci ónans e os útiles ou ins trumentos como os burís ou
ras padeiras.
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No Paleolític o s uperior desenrólase a industria ósea proporc ionando agullas de c oser c on
ollo, anzois, puntas de proxec til
(azagaias), arpóns e outros utensilios. Eran realizados a partires
de plaquetas que eran labradas
nos ósos ou nas c ornas dos cervos e renos utilizando os burís.
A Arte Prehistórica desenrólase e ac ada o s eu cumio
nesta época. As paredes e teitos
de c ovas e abrigos presentan pinturas c on representac ións de
anima is en distintas actitudes,
tamén aparec en outras representac ións artístic as como c olgantes
e abelorios, así como gravados e
esc ulturas humanas e de animais
realizadas en arxila ou pedra.

Ras padeira
Peza que pr es enta un fr onte
curvo feito con r etoques, ús ase
no raspado de pel es e ósos.

Buril

Pena G rande
Pena G rande ( Santaballa, Vilal ba) é o xa cemento máis importante d o Paleolí ti-

co superi or de G alicia, adscrito máis concreta mente ó Magdaleni ens e superior
En Ga lic ia c oñecemos preto
(13.000 - 11.000 BP) . É un xacemento que se d esenr ola debaixo dun gran acubill o
da media ducia de xac ementos do
de cua rci ta, situado nunha importante vía natural. A súa indus tria lítica r ecupera final des te período loc alizados na
da (máis de mil restos) está comp osta por raspadeiras, curta s e d e contor no reTerra Cha. S on ac ubillos, baixo
dondeado, burí s e furad ores, dominand o o conx unto a lami ni ña de dorso ou d e
cota. Coincidind o co tempo da s úa habitaci ón documéntase unha pais axe mi xta;
aleiros de cuarc ita ou pedra de
bosque d e ca rba llos , castiñeir os e bi dueir os nas zonas mái s protexidas , e paisaxes
gran, de medianas dimens ións,
abertas de uces nas zonas altas e menos resgardadas dos fríos e ventos .
pertencentes á Cultura Magdaleniense. A abundante industria
lític a está realizada preferente s obre sílex e c ristal de roc ha, aínda que tamén aparec en utensilios feitos en seixo e en cuarcita. Por mor das característic as da terra non se conservan restos ós eos .

Son como gubias ou tr enchas
utilizadas para facer sucos en
ós o, madeira ou p edra. Xunto
coa raspa deira é o útil máis característi co do Pal eolíti co s up erior.



Núcleo de láminas
Núcl eo d e forma prismáti ca
preparado para a extra cci ón
estandarizada de lámi nas de
forma rectangular. Dun núcl eo
destas cara cterís ti cas pódense
sacar un cento d e láminas que
poden s up oñer 800 metr os de
bordes cor tantes .

Epipaleolítico.

Nas etapas serodias do Paleolític o, ó carón dun melloramento térmic o xorden dúas respostas diferenciadas que tentan adaptarse á nova situac ión: Epipa leolítico e Mesolític o marc arán dúas vías na
transic ión cara a economía de producc ión de alimentos .
Hai uns nove mil anos prodúc ese un cambio c limátic o que significará o fin do glacia rism o, as
espec ies vexetais desenrola rán un avanc e extraordinario que provocará a regres ión das estepas frías e
a progresión dos bosques cálidos; c on esta nova paisaxe as grandes ma nadas de bisontes, uros, c abalos e renos des aparecen da nosa xeografía, migran c ara o norte de Europa na proc ura de paisaxes fríos e abertos.

CORTE MANUAL
fac endo forza n o dorso
ABATENDO O FÍO
FACENDO O DORSO OU RECAZO

UTENSILIO COMPOSTO
coi te lo con dúas lám inas peg adas

Xestido III

Pezas de Dorso Abatido
As láminas son p ezas moi cortantes, cor tan p ol os dous bord es; Facénd oll es un dors o ab átesell es o fío, así tan s ó cortan por un lado e p ódens e utili zar para cor tar facend o forza no d orso s en med o a No Epipaleolí ti co d ocuméntase o emprego o ar-co e coa
axuda d o can. Nesta ép oca utilizab an frechas con puntas compos ta, formadas por varias pezas de pedra de pequenas dimensión adheridas ó venablo con r es ina .
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O xacemento d e Xestid o III ( Labrada, Abadín) é o xacemento mái s impor tante
do Epipaleol ítico d o Noroes te peni nsular. A súa ocupaci ón dátase no 7.300 BP. É un
xacemento ó aire libre situado na S erra do Xistral, nel acampaba un numer oso
grupo de cazador es dentr o d e tendas; es tas tiñan pequenas foguei ras no s eu interior e as áreas onde d urmían es taban cub ertas con felgos.
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Culturalmente, o Epipaleolític o ven definido pola c ontinuidade da tradic ión Magdaleniense,
a industria lític a presenta trazos
semellantes c unha maior tendenc ia a elaborar pezas de aspecto
xeométric o e cada vez má is pequenas. Non obstantes danse
unha serie de novidades c o diferenc ian da etapa anterior e apuntan a transic ión ó Neolític o. A parec e o can c omo espec ie doméstic a, utilizada como axuda na caza, agora xa empregando o arco
e c on puntas de seta formadas
por armaduras c ompostas. O sistema de c aza é máis c omplexo e
selectivo, desc ubríndose na S erra
do Xistral o emprego do lume
como estratexia cinexétic a, coa
deforestación c réanse áreas
abertas dentro das tupidas fragas, cando a vexetac ión se recupera ofrece áreas de pastos e así
a fauna aséntase no luga r.
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Fractúranse as laminiñas

Micrólitos Xeométricos

Caza con Arco
No Epipaleol ítico documéntase o emprego o arco e coa axuda do can. Nesta
ép oca utilizaban frechas con puntas composta, for madas por varias pezas de p edra
de pequenas dimensión adheridas ó venablo con resi na.

Puntas Microlíticas

Microlitismo

A técni ca micr olí tica cons iste
en ela borar el ementos líti cos de
menos de ci nco centímetr os d e
longo para ser emp regados na
elaboraci ón d e útil es compos tos . Ten dúas variantes: os micróli tos xeométri cos, p ezas d e
forma de trapeci o, triángul o,
media lúa; e as Puntas microlí ticas, puntas de pequenas dimens ións con p edúnculo, bas e
apunta da ou recta.

Pico Asturicense
Camboa
Son cer cados constr uíd os con paos e pedras para recoller peix es e
mariscos coas fluctua ci óns das mareas; cando as mareas soben enchen os cercad os cos pei xes, e cand o baixan moitos d eles quedan
dentr o pa ra poder r ecoll el o.

Os xac ementos coñec idos desta época en Galic ia localízanse ma ioritariamente na Se rra do Xistral; desc ubríronse nela máis de vinte xacementos como froito dunha serie de proxectos levados a
cabo polo Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Entre eles atópanse dous grupos: os oteadoiros, ac ubillos onde pequenos grupos de cazadores refuxiábanse e controlaban ós animais; e os cazadoiros , s ituados nos fondos dos vales, campa mentos base de ma iores dime nsións onde os grupos refuxiábanse baixo tendas e desenrolaban as súas actividades.
O traballo da pedra dende finais do Paleolític o tende cara ó microlitismo, que consiste nun
aproveitamento mellor da materia prima facendo pezas cada vez máis pequenas e má is eficaces, as
pezas redúcense en tamaño e prodúc ense algunhas de formas xeométric as. No Epipaleolítico esta tendenc ia mic rolític a fais e moi patente, nos xacementos da Serra do Xistral aparec en pez as mic rolíticas
en grandes c antidades, tanto na variante de elementos xeométricos, c omo na de puntas mic rolític as.
Nos oteadoiros, onde ac ampaban as partidas de cazadores as puntas mic rolític as s on as pezas má is
abundantes.

Tamén se formulou outra hipótese bastante ilóxic a, moitos afirmaban c os pic os asturic enses
eran elaborados para extraer la pas das penas, pois nalgúns xacementos aparec ían os pic os e as lapas xuntos. Para saca-las lapas abonda c un pao, non é nec esario facer un pic o, que sería útil pa ra cavar e facer furados.



Manifestacións Artísticas.

No Paleolític o superior ten lugar o xurdimento da Arte, e tamén o cénit da Arte Prehistóric a. Os
paleolít icos gravaban e pintaban as paredes e bóvedas das c ovas, desta pintura rupestre o exemplo
má is salientable é A ltamira. Os motivos das repres entac ións eran, nun princ ipio, símbolos pa ra despois comezar a plas mar a nimais dun xe ito moi naturalista. Os animais ma iormente representados son
bisontes, uros, cabalos, cervos e mamuts, a figura huma na aparece escasamente e moi esquematizada. Neste período des enrolouse a Arte Moble, figuriñas fe mininas de marf il e adornos pe rsoais , fundamentalmente.
A lgúns autores teñen interpretado a a parición de ocre nos xac ementos do Paleolítico superior da área de
Vilalba c omo pigmento para pinta-los
corpos e as pedras dos ac ubillos, hoxe,
os espec ialistas identific an o oc re como
materia l empregado para facer lume
por chispa, dentro do proc eso de c urtido das peles, e como agregado no pegañento dos útiles c ompostos.

 Mesolítico.
O Mesolític o desenvólvese de xeito coetáneo ó Epipaleolític o e remata, ó igual que es te, c oa
aparic ión da agric ultura, ó redos do 5.500 BP. Ne mba rgantes a súa res posta ás novas condic ións ambientais non foi semellante, estas soc iedades céntranse na c osta e no aproveitame nto dos recursos
mariños, e a súa c ultura material paréc enos levar ás formas máis primitivas do Modo 1 tec nolóxic o.
Na explotación ma riña empregaban uns sistema de rec olleita masiva valéndose de camboas ou
ataxadeiras: Construccións de pedras e madeira erguidas á beira do mar que eran anegadas polas
mareas, e cando baixaba o nivel do mar quedaban atrapados dentro peixes e c rustáceos, que logo
eran retirados para outras balsas para poder gardalos vivos.
En Galicia os xac ementos mesolític os atópanse na costa sur de Pontevedra, dende Oia ata o esteiro do Miño; aparecen na costa grandes conc entrac ións de materiais tallados, a meirande pa rte corresponden a industria lític a pesada (c hoppers e pic os).
As c arac terísticas desta industria lítica, a s úa aparente tosqueda de, e a súa relac ión c on restos
de maris co, fixeron a a lgúns pensar na dexenerac ión destas soc iedades pola enchente masiva de marisc o: Así dexene raron e retrocederon ate o comezo do Paleolítico inferior. En rea lidade non existe tal
involuc ión, esta industria tosc a e pesada é nec esaria pa ra a c onstrucc ión das estructuras que erguían
na c osta para a pesca, non as podían facer c on útiles mic rolític os.
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Utensilio monofacial feito sobre canto arrolado,
de secci ón triangular cos bordes converx entes e
conservand o zona corti cal no talón que ás veces
penetra cara ó interi or d a superfi cie da peza.
Considérase como fósil d irector d o As turicens e
Cantábrico e d o Mes olíti co Galego.

Cova de Altamira
No gran panel desta cova obsérvase como as rep res entacións de bisontes adáptanse ás protuberancias do tei to da cova para gañar volume.
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A Arte propiamente dita nac e hai
uns 35.000 anos, c ircunsc ribíndose nas
súas primeiras etapas ó centro e sur de
Europa. No Paleolític o inferior e medio
documéntans e unha serie de ele mentos que sen constituír pezas artístic as,
reflicten unha s ensibilidade estétic a; a
tendenc ia á simetría das pezas e a recolleita de obxectos curiosos son c laros
exemplos desta inquedanza artístic a.
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A s estatuíñas femininas, chamadas tamén Venus,
pola representación dos atributos femininos moi pronunc iados, relac iónanse c oa representación da Deusa Nai. Os
atributos sexuais femininos reflic ten a forza da vida, o misterio e o milagre da vida fronte a morte; tamén c oidaba
dos fillos trala morte, acolléndoos no seu seno. Deste xeito
represéntase unha muller madura, sen rostro, ben alimentada e capaz de alimentar ós seus fillos.

33.000 a.C.

Estilo I
25.000 a.C.

A inte rpreta ción destas manifestac ións artístic as é
moi diversa, nalgúns c asos disparatada. O prime iro considerouse a como motivac ión destas representacións a simple dec oración, pero pronto se viu que gardaban c ertos c ódigos que obedec ían ó universo simbólic o. Así formúlanse
unha serie de teorías re lacionadas c o totemis mo, c hamanis mo, fec undidade, maxia propic iatoria e simbolismo,
sendo a teoría máis aceptada a do dualis mo da natureza.

Estilo II
20.000 a.C.

O dualis mo da naturez a ou teoría dos dous sexos
Arte Moble
foi formulada por Leroi-Gourhan. Dende un punto de vista
estructuralista relaciona as manifestac ións artísticas do PaA pri meira manifes ta ci ón artís tica coñecida en
Gali cia a é o Col gante de F érv ed es II, consis te
leolític o c o modo de vida das súas xentes, entendendo que
nunha p eza d e forma oval moi puli da que tiña
todo está interc onectado; aplic a anális es estatísticos ás fiunha perfora ci ón na parte superior para ser susguras representadas e ás relac ións entre unhas e outras
pendido, e por ta como decoraci ón un s imple
suco lonxitudinal en ámbalas dúas caras.
para desc ifrar a organizac ión interna das representac ións.
A idea do dualis mo, da existencia de dúas forzas opostas
da natureza que entran en conflicto e renovac ión constante, estas forzas simbolizadas no masc ulino e no feminino aparec en nos paneis pintados: A relación de
opos ic ión entre uns anima is que representarían o fe minino (bisonte e uro) e outros do masculino (c abalo) é patente nas representac ións.

15.000 a.C.

Estilo IV
8.000 a.C.

Estilos da Arte Parietal.

 Relix iosidade.

Cadro baseado na defini ción e cronol oxía de estil os de A. Ler oi-G our han.

Os exemplos máis importantes da arte paleolític a atópans e na área franc o-cantábric a; arte rupestre que conxuga as pinturas e gravuras efectuadas nas paredes e teitos de c ovas e abrigos. No referente á té cnica, na pintura e mpregan unha ou dúas cores que obtiñan de pigmentos mine rais (oc re
e manganes o) e orgánicos (carbón), mesturados con aglutinantes (resina, graxa ou sangue) para fixalas cores ás roc has. A pintura era aplic ada c oas mans, c on tampóns feitos c on fibras vexetais, e, inc luso empregando unha técnic a semellante ó aerógrafo (soprando a pintura cunha cana). En ocasións
utilizaban s aíntes das paredes das covas para dar volume ás figuras, e noutras valíanse de fendas para representar unha parte do animal.
A temá tica princ ipa l son os anima is (uros, bisontes e cabalos ), pero tamén plas man dis tintos
signos (mans, órganos sexuais femininos), algúns abstractos, e a figura humana moi esque matizada.
As figuras adoitan s er moi rea listas, formando pequenas escenas, pero dominando a xustaposic ión de
figuras ; non se representa a paisaxe, e o desc ritivo prevalec e diante do narrativo.
A Leroi-Gourha n débese a estructurac ión do a rte parietal en ca tro estilos que se ordenan c ronoloxic amente: No Estilo I aparec en figuras anima is con trazos torpes, así c omo vulvas (representacións sexuais femininas), punteados e símbolos xeométric os; o Estilo II agrupa siluetas –c ontornosde anima is diferenc iando c laramente as espec ies por unha c urva c érvic o-dorsal moi marc ada, as extremidades dos membros non adoitan ser representadas, no interior do anima l tan só márc ase o ollo,
as figuras parecen pesadas e c un move mento torpe; o Estilo III, c onserva certos c aracterísticas do anterior, agora os trazos son máis coidados e aparec en má is detalles dos anima is, os colos e as cabezas
alónganse, incorporando cor ó interior dos animais, as figuras s on pouc o pesadas e parec en flotar; no
Estilo IV as representacións vólvense moi naturalistas, próximas á realidade fotográfic a, a cor ó interior das figuras reflic te matices e sombras, exec utado un clarosc uro que proporc iona volume ás figuras; c ons idérase un Estilo IV rec ente onde as figuras están cargadas de detalles e con grande expresión de movemento, xunto a estas aparec en outras moi esquemátic as.
A Arte moble agrupa diversas manifes tac ións que poden ser transportadas, nela teñen c abida
as estatuíñas femininas , os c olgantes, abelorios e outros obxectos de adorno, as í como os obxectos ou
utensilios de uso c omún que estean dec orados (arpóns, propulsores, azagaias , bastóns perforados e
outros obxectos).
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Nes tes tempos a relixiosidade tense que entender dun xe ito amplo, dun conxunto de actitudes e
ma nifestac ións que exc eden do pura mente func ional; para algúns nestes primeiros momentos non
existiría re lixión, mentres outros c onsideran c omo re lixión anima l c ando o lobo ouvea á Lúa ou c ando
os c himpanc és danz an á c hoiva. Nun senso c onceptual máis estricto, consideraría mos a relixión prima ria ou nuclear (Prehistoria), s ecundaria ou mitolóxic a (Castrexo e Romano) e terciaria, c on fundame ntais compoñentes filosófic os (Cristianis mo).
A Arte destas xentes estaba directamente relac ionada c oa súa relixios idade, a explic ac ión deste
feito simbólic o establec euse dende c atro presupostos. Prime ira mente pensous e co totemismo era a s úa c lave, o
animal-tótem establece un vínc ulo espiritua l entre o ser
humano e a natureza, e adema is é un factor de cohesión
do grupo, pois os individuos séntense identificados c o símbolo, c o animal, que representa ó seu grupo; seguida mente, c omo así non se explicaban tódalas manifestac ións
pens ouse no chamanismo, onde a todo ente vivo adsc ríbese un es pírito sobrenatural c os anima, neste esquema os
c hamáns son os intermedia rios entre o mundo anímic o e o
sobrenatural, servindo de vínc ulo entre eles e ofic iando c erimonias; a maxia propiciatoria foi un dos c onc eptos utiliz ados para a explic ac ión da arte, así as representac ións
servirían para pedir ós espíritos ca caza fose abundante,
de tal xeito pintaban femias preñadas e anima is feridos
Venus Paleolíticas
con lanzas; a fecundidade, vería representada polas VeSon figuras de pequenas dimensi óns (5 a 25
nus Paleolític as que simbolizan abundanc ia e a Terra Nai
cm d e altura) , real izadas en pedra, arxila ou
como fonte de vida. Na actualidade pénsase que, sen esmarfil q ue r epresenta n mull eres madura s espidas
quec er o es quema do dualismo proposto por Leroi-Gouou cas e es pidas , cos atributos sexuais moi pr onunciados: ca deiras, ventre e peitos moi gra nrhan, a relixiosidade que representa a arte paleolític a está
des ; A cara non ten r os tr o e os brazos case non
baseada nunha c onxunc ión dos anteriores pres upostos.
es tá n mar cados, as perna s e os pés r epr esénta nO ritual funerario desenvólvese dende o Paleolític o
medio, c ando a humanidade toma c onc ienc ia do feito da
morte c omo algo espec ial, así desenrolaranse unha s erie
20

se con pouco detalle; Os tocad os ou as escasas
vestimentas que por ta n a centúan a súa s ex ualidade.
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de acc ións culturais que c onstitúen o rito funerario. Nemba rgantes as primeiras acumulacións de restos humanos puideran ter unha finalidade ac aso má is hixiénica (eliminar c orpos en proc eso de putrefacc ión) que ritual.

Unid. 2






Os primeiros enterramentos están relacionados c o Musteriense, neles os restos están en posición anatómica e as áreas das sepulturas teñen un tratamento específic o c as diferencian do resto do
xac emento. Os individuos c olóc anse en fosas, princ ipalme nte en posic ión fetal, acompañados de
ofrendas formadas por instrumentos lític os e restos de animais, nalgunhas ocasións acompañados por
flores. Os individuos eran sepultados c os instrumentos que utilizaban na súa vida e que poderían ser
utilizados nas vida do alén.

Unid. 4

Unid. 6
Paleo lítico inferior e Medio








Contén restos do Paleolític o inferior, a meirande parte proc edentes do xac emento de Louselas
(Ribadeo) que c onstitúe o asentamento humano máis antigo de Galic ia.

Vitrina-03

Unid. 7






E pip ale olítico

Corresponde ó Epipa leolític o, os materiais expostos son os rec uperados en escavac ións na Serra do Xistral (Abadín) e outros xacementos. Consta de varios útiles de pederneira e seixos,
dunha serie de puntas microlític as, outros ele mentos mic rolític os e espiñas de peixes.

Vitrina-05

Mesolítico

 Conceptos relativos ás diferentes Unidades:







Infantil / 1º Ciclo de Prim aria

Primeiros moradores de G alicia.
Habitaban cov as e acubillos.
Vivían da caza.
Traballo do coiro para facer roupas.
Lascaban as pedras para facer instrumentos.
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2º BA C, Historia da A rte

A sociedades cazadoras-recolleitora s.
Arte Paleolítico Franco-Cantábrico.
Pintura parieta l.
Arte moble (amuletos, estatuíñas...).
A interpretación dos motivos artísticos.

Unid. 9





Garda materiais do Mesolític o rec ollidos no litora l sur da provincia de Pontevedra; pic os asturicenses, choppers e monofaces.

Unid. 1

2º BA C, Historia

O proce so de hominiza ción: orixes africa nas.
Secuencia cultural da Idade da Pedra Lascada.
Evolución tecnolóxica.
Sistemas de aprove itamento do me dio.
Arte paleolítica .
Prime iros enterramentos.

Paleolítico superior

Amosa materiais de sílex, seixo e c ristal de roc ha do Paleolític o superior atopados en xacementos da bis barra: raspadeiras, burís, furadores, la miniñas de cota...

Vitrina-04

1º de ESO, Historia

A orixe da Humanida de.
As sociedades cazadoras-recolleitoras.
Cambios e continuidade s ó longo da Idade da Pedra Lascada.
O nacemento da arte.






 Materiais Expostos:

3º Ciclo de Primaria

O home procede do mono.
O poboamento de Europa.
Cazadores nómades.
Traballo da pedra e do óso, variabilidade de forma s.
Primeiras manife sta cións artísticas.







En c ertas s epulturas da époc a consérvanse restos de c ranios, ou partes do mes mo separadas do
corpo, algúns de les aparec en protexidos entre pedras; parec en enterra mentos s ecundarios , onde o
cranio é separado do desto do esqueleto para ser enterrado separadamente. Tamén no Paleolítico superior daras e outra tradic ión diferente, nalgunhas sepulturas pes e c abeza aparec en c ortadas, situando no luga r da cabeza un animal c omo un cervatiño, e colocando o c ranio entre as máis á altura da
pelve. Resulta evidente unha sobrevalorac ión da c abeza no mundo ritua l destas xentes que algúns definen c omo culto ó cranio.

Vitrina-02

Grupos humanos poboan Galicia.
Caza dores nómades.
Asentábanse e n covas, acubillos e campame ntos.
Traba llo das pedras e ósos..
Vivían da pesca, da caza e da recolleita.

Unid. 3

No Paleolític o superior multiplíc anse este tipo de enterramentos, agora ac ompañados de colares
e brazaletes feitos de c unc has e de dentes perforados, así c omo de es tatuíñas de ma rfil e utensilios de
óso.

2º Ciclo de Primaria

O proceso de hominización.
Sociedades de cazadores-recolleitores.
Pensa mento simbólico, significación das ma nifestacións artísticas.
Primeiras manife sta cións rituais.

1º BA C, F ilosofía

