B loque 3 – Idade do Bronce

Bloque 3.

me ntarios que contribuirán a facer máis
patentes as desigua ldade s sociais e
económicas es bozadas ó final do Neolítico.

Prado do Inferno

Idade do Bronce.
Cerámica camp aniforme

 Introducción.
A efectos da presente obra c onsideramos a
Idade de Bronc e, senso lato, c omo a etapa intermedia entre a Idade da Pedra Pulida e a Idade de Ferro;
A gran desc oñec ida da Prehis toria de Galicia, situada
entre dous episodios pouc o definidos como son o Megalitis mo e o Castrexo. Coñecemos algúns poboados
dos momentos inic iais , e algunhas c ovas que albergaron c erta actividade na fase intermedia, así c omo
algúns rec intos fortificados erguidos na fase final. Polo que s e refire ós enterramentos, a relativa abundanc ia de restos dos c omez os da metalurxia c ontrasta coa súa ausenc ia en tempos posteriores.
Considera mos o c omezo da Idade de Bronc e
cos inicios da metalurxia do cobre, no Calcolític o, e
o seu remate fúndese coa c onstrucción dos primeiros
castros. As c omunidades desta época practic aban
unha economía semellante a do Neolítico. A obtención dos metais necesarios para a fabric ac ión dos
materiais (armas, xoias, aparellos de labranza...)
existía grac ias a práctic a dunha mine ría do cobre, estaño, chumbo, ouro e prata. Nesta época ten un
grande pulo a actividade c omerc ial entre as diversas
comunidades.

Imperio Medio Exipcio

Mámoa da Mourela, 7
Hammurabi Rei de Babilonia

Cista
Enterramento individual formado por unha cámara d e p lanta cuadrangular cons tr uída por pequena s laxes .

O Fixón
Lavapés

En termos moi xe rais, a poboac ión
vai lentamente intensific ando a explotac ión
agríc ola e prodúcese unha expansión c ara
ás terras baixas, c hairas e vales profundos. Os asentamentos son semellantes
ós da etapa anteriores, vivían en c ovas, en
abrigos e en poboados feitos con materiais
perecedoiros dos que se conservan as estructuras pétreas das lumieiras e restos
dos zócalos das vivendas.

Froito destas desigua ldades a soc iedade igualitaria e c omunitaria dos primeiros campesiños vai camiñando cara unha soc iedade desigual,
onde os indiv idua lis mos sinalan as diferenc ias; Deste xeito doc uméntans e enterrame ntos individuais na superfic ie de grandes túmulos, esta tendenc ia ó enterramento individual farase notoria c oa
aparic ión de pequenos túmulos oc upados por c istas.

Ferro en Próximo Oriente
Tutankamón

David Rei de Israel

A cultura ma terial desta época presenta dúas realidades, por unha banda asistimos á continuidade de formas e técnicas anteriores, e pola outra á inc orporac ión dos primeiros eleme ntos metálicos; Primeiro aparecerán as ferramentas como os machados planos e os adornos de prata e ouro,
pero despois as armas, como as punta Palmela e os puñais de espigo. Na pedra pulida inc orporarans e
novos utensilios c omo as láminas de aixada, c iceis e dobres aixadas, e tamén maz as perforadas para
o c ombate. No c onxunto cerámic o aparecen formas máis complicadas e c un repertorio dec orativo máis
extenso, aparec endo tipos individualizados c omo a cerá mica campaniforme (de forma ac ampanada
e profusa decorac ión) pres ente en moitos lugares de Europa neste mesmo
momento.

Fundación de Cartago
Home ro
Fundación de Roma
Castro de Torroso
Castro de Penalb a
Caída de Babilonia

Cronoloxía do Bloqu e 3
2. 200 a. C. — 700 a. C.
Os acontecementos sinalad os con negriña per tencen
a outras áreas culturais. Nos temp os d a Idad e d o Br on-

Polo demais, agás a introducc ión da metalurxia
ce en G alicia, na ár ea ori ental d o Mediterráneo fl oree as novidades xurdidas ó seu c arón, a vida c otiá era
cen cul turas tecnol oxicamente mái s avanzadas.
moi semellante á do Neolític o. Xunto á agric ultura e
gandería, a producc ión artesanal de ferra mentas e
utensilios de pedra e made ira, a ole ría, a c estería, o tec ido, a moenda, e outras actividades domésticas escasamente se diferenc ian dos tempos anteriores. Unha innovac ión importante deste período é o
ara do de tracc ión anima l que vai permitir a apertura de novas leiras e unha maior productividade.
A socieda de e as formas c ulturais son cada vez máis c omplexas e diversific adas. Os excedentes alimentic ios, producto dunha explotación do medio a mbiente máis eficaz, permitiron o c recemento
da poboac ión e a súa progresiva espec ializac ión; O control de exc edentes alimentarios por parte da
poboac ión vai produc ir o nac emento de desequilibrios socia is, doc umentándose a aparic ión de grupos máis prestixios os e poderosos e o xurdime nto de
xefaturas que controlan a vida da comunidade.
Os poboados vanse facendo permanentes, c on
construccións de pedra, e tenderán á fortificac ión
nas etapas serodias c oa c onstrucc ión dos primeiros
castros. Os enterra mentos indiv idua is -c istas- van
gañando importancia fronte os grandes enterramentos de tradic ión mega lítica. Nesta época asistimos á
proliferac ión de gravuras rupestres ó ar libre: os petroglifos.

Cerámica Campan if orme
Cerá mica d e forma a campanada que pr es enta tr es tip os básicos: vas o,
cazola e cunca. Nos aspectos técni cos, é salientable o coidado das pastas e d a cocción, es tán elaboradas á man, na lgunhas pezas obs érvans e
res tos de eng ob es d e cor vermell o. P or ta n unha moi pr ofusa decora ci ón
realizada con estampiñas que producen motivos xeométri cos.

As relacións a tlánticas de interc ambio de obxectos e ideas documéntanse a finais do III milénio a.C.
entre Galic ia e os fisterres atlántic os
europeos; A semellanza técnica e formal de gran pa rte dos elementos metálicos atopados nesta área poñen en
evidenc ia a existenc ia dalgún venc ello
establecido. Por estas rutas c ircularía
cobre e ouro ga legos c ara ás terras do
Norte, e estaño c ara ó Mediterráneo,
ademais de c anle c omerc ial de materias
primas e de bens de consumo, a fac hada atlántic a sería un c anle de interc ambio de ideas, de técnic as, e en definitiva
de c ulturas. Na transición do II ó I Milenio a.C. terá lugar unha intensificac ión das relac ións c oas restantes áreas
atlántic as e co Mediterráneo, sen esquecers e no interior do nos o Continente.

 Idade de Bronce
 Calcolítico.
O Calc olític o (2.200 -1.800 a.C.) é a primeira
fase da Idade dos Metais, nel apa recen as primeiras
fundic ións de c obre; Os modos de vida desta époc a
son moi semellantes ós Neolític os, a evoluc ión das
téc nic as agríc olas vai permitindo unha mellor e ma ior
explotac ión da paisaxe, e producen exc edentes ali-

(c) Mus eo de Prehisto ria e Arqueolo xí a de Vilalba, 200 7, I.B.S.N. 978-84-88385-15-4

Fundición
A fundición r ealizábas e en p equenas fosas onde o
carb ón v exetal era atiza do cun fol, o metal fundíase en
cris oi s de barro e verquía se en moldes de pedra. arxila
ou bronce.
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A Idade de Bronc e divídese en tres períodos: Bronc e inic ia l (1.800 – 1.500 a.C.), Bronce medio
(1.500 – 1.200 a.C.) e Bronc e final (1.200 – 700 a.C.). O Bronce inicial caracterízase pola presencia
de element os met álicos da época anterior, pero cunha menor presencia de cerámica cam paniforme, e unha proliferac ión dos ent errament os en cista e en mám oas sen anta; Como elemento típico dest a etapa destaca a alabarda de
bronce. O Bronce medio é a fase peor coñecida, un cam bio no ritual produce a desaparición das testemuñas funerarias, non se atopan restos de ent erram ent os desta fase nin da seguint e; Xeneralízase o emprego do bronce, os
puñais van alongando e reforzando a súa folla ate t rans formarse en espadas, mentres cos machados van evoluindo
dende o plano at a o de tope, sendo propio deste período o m achado tipo Barcelos. No Bronce final o panorama
é moi seme llante ó anterior, non se teñen informac ións das práctic as funerarias e escasean os asen36

Museo de P rehistoria e Arque oloxía de Vilalba. Manua l do Profesora do

E. Ramil Rego

O ma te rial lítico c ontinua sendo de
vital importanc ia dentro destas soc iedades, a presenc ia de materiais metálic os será esc asa en toda a Prehistoria Galega, os
utensilios seguirán sendo de made ira e
pedra, tanto lasc ada como pulida: A pedra
lascada tiña unha importancia fundamental
xa que ten maior c apac idade de c orte cas
ferra mentas de c obre e bronce; A pedra
pulida foi substituída moi lentamente pola
ferra menta de bronce, a escaseza de utensilios metálicos propiciou a c ontinuidade
dos utensilios de pedra pulida.
A tradic ión ce rámica do Neolític o
acada, c on este período, unha ma ior pe rfecc ión técnic a: pastas má is c oidadas, decoracións má is prolífic as e formas máis variadas e axeitadas; A cerámic a agora s upón un medio de expresión estétic a e algunhas pezas teñen un c laro contido simbólico e ritual. Estaban feitas a man, pero
agora introdúc ese unha nova téc nica a de
armadura que c onsiste en ir facendo unha
serie de rolos, c oa unión e s upe rposic ión
destes vaise armando a forma da vasilla.

Dobre aixola

BRONCE MEDIO

Lámina de aixada

Punta
Palmela

Machado
plano

Puñal de
espigo

Maza

Pedra pulida
A pesares da introducción d a metal urxia séguens e a facer instrumentos de pedra, ap arellos agrícolas como machados e aixadas e
outr os que puidera n ter algunha significaci ón b éli ca como as mazas e
d obr es aixol as.

Alabarda

Machado
Barcelos
Puñal de
remach es
Macha do
de tope

BRONCE F INAL

Dende os prime iros tempos da metalurxia os a sentamentos vanse facendo
cada vez máis duradeiros, as súas vivendas van ac adando unha estructura máis
sólida e permanente, e c o paso do tempo
irán xurdindo os poboados fortific ados; Pechados c on postes de madeira, prime iro, e
logo c on murallas de c achotería que anuncian os castros da Idade do Ferro. Do
Bronce final datan os primeiros ca stros
galegos (Penalba, Ca mpola me iro; Torroso,
Mos; O Neixón Pequeno, Boiro) nos que se
doc umentan abondosas testemuñas de
metalurxia.

BRONCE INICIAL

tamentos, agás dos máis rec entes que se
funden no Fenómeno Castrexo co inic io da
Idade do Ferro; As espadas pistiliformes e
en lingua de c arpa, xunto c os caldeiros de
bronc e, mac hados de tope cun anel ou
dous, machados de c ubo, grandes puntas
de lanza e puña is de antenas son parte do
instrumental metálic o desta época; Na c erámic a destacan os c uncos planos e de
formas abertas, ó carón de vasillas con
perfil en “S”.
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Técnica de Armadura
A cerámi ca ségues e a facer a man, per o agora a técnica d e mod elad o convivirá coa d e armadura; Esta cons iste na col oca ci ón s uces iva d e rol os de arxila para dar forma ós recipientes, des poi s s erán a lis ados para dar por rema tada a forma.

Machado
de cubo
Punta de
l an za

Machado de
tope e aneis

Espada
pistilifor me

Armas e f erramentas

Machado de tope e dobre anel

O s elementos metá licos ev olucionan d ende unhas formas
s imples a outras compl exa s e máis efi caces , a s armas tamén s e compl ica n d end e p equenos puñais e si nx elas puntas de lanza, ate espadas le punta s de lanza longas.

Mal chamados machad o de talón, son moi abond os os
en Gal ici a, son moi estiliza dos e al ongados, no B ronce medio atopamos os seus precedentes, ó long o do Br once final
incorporan primeiro un anel lateral, e pos teri ormente dous.

 Manifestacións artísticas.
Calcolítico
Bronce inicial

Br once medi o

Bronce final

Formas Cerámicas
Na idade do Br once pr odúcens e unha gran varieda de de formas
cerámicas, algunha s con estil os comúns a outras áreas eur op eas e outras que s on ind icadoras nunha cronoloxía concreta.

A me ta lurxia supón un salto cualitativo na tec noloxía prehistórica, antes das
primeiras fundicións as soc iedades campesiñas c oñec ían en utilizaban algúns metais,
como o ouro e o c obre, co pulían e ma rtelaban para fac er obxectos de adorno e algúns sinxelos útiles.
Logo tiveron lugar as primeiras fundic ións de cobre para facer mac hados, moi semellantes ós de pedra
da época anterior, pronto irán c omplicando as formas c on moldes máis c omplexos e tamén farán as
primeiras aliaxes: A de bronc e (estaño e c obre) supón c ons eguir un metal má is duro e efic az. Coa
fundic ión e laboraba n ferra me ntas agríc olas, pero a me irande pa rte dos metálic os rec uperados son
armas (puñais, espadas, puntas de seta e lanza e alabardas) ele mentos que simbolizan o prestixio
soc ial e son indic adores de pertenza a unha elite; A dec orac ión que levan algunhas armas invita a
considera-las c omo obxectos de prestixio e de parada, máxime s e temos en conta que algunhas delas,
pola súa fraxilidade, non c umprirían c on finalidade práctic a algunha.
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S on tempos de profundos c ambios soc iais e de intensas relacións c ulturais con diferentes áreas
do Continente: mediterráneas, atlántic as e interiores. A arquitectura megalític a vai c aendo en desuso
nos períodos inic iais desta époc a aparecendo outras formas arquitectónic as, as cerámic as conxugará n
o seu rol funcional c o ritual e c o artístic o, as gravuras das cámaras mortuorias trasladaranse ó exterior, ós penedos, e suporán unha explos ión de moi variados motivos, mentres a metalurxia propic iará
a aparic ión de obxectos decorativos onde a ourivería será o seu máximo expoñente.

Cistas decoradas
As gravuras das cistas gardan s emellanza coas das antas,
per o agora os zi gzags son horizontais e angulos os .
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As anteriores estructuras funerarias de c aracter monumental e c olectivo c eden o seu lugar
a pequenas c onstrucc ións denominadas cistas:
S on pequenas construcc ións feitas de laxes en
forma de c aixa (de aí o seu nome), de planta rectangular, englobadas en pequenas mámoas e
destinadas a albergan a un só indiv iduo; A lgunhas delas están decoradas cara ó interior c on
gravuras c on motivos xeométric os, fundamentalmente zigzags (A Insua, Cabana; Carnota; Cotemil, Agolada).
Os pe troglifos son a manifestac ión artístic a máis xenuína da Prehistoria Galega, son gra-
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vados realiz ados en penedos ó aire libre que presentan motivos decorativos relacionados co entorno e coa soc iedade cos c reou: animais, armas, ferrame ntas, ó propio home en esc enas con animais.
Pero tamén inc lúen outros motivos de tipo xeométric o ou abstracto: c azoliñas, c írculos, espira is, labirintos, e outros. S on moi abondosos nas Rías
Ba ixas, aínda que tamén apa rec en no interior da
nosa terra, c omo por exemplo en Vilalba, onde se
descubriu un exe mpla r únic o en Vilagondriz. A súa
signific ac ión débese buscar no universo simbólic o
enra iz ado na nova organizac ión soc ial, onde as
armas e as escenas de doma e c aza de animais,
consideradas actividades de prestixio, representan
a preeminenc ia soc ial do poder individua l.
Adema is do seu valor intrínsec o, as pezas de
ourive ría, teñen un profundo valor estétic o e simbólico, nunha fase temperá da metalurxia c omezáronse a facer xoias de ouro para adorno persoal.
Os ac hados desta pezas están funda mentalmente
asociados a enterra mentos tumulares, excepc ionalme nte aparec en verdadeiros tesouros agoc hados fora dos asentamentos e s epulturas, o mais
coñec ido é o Tesouro de Caldas que agrupa brazaletes, peites, c olares, e tamén duns c ac iños c on
asas.

E. Ramil Rego
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 Relixiosidade.

Circulares

Espir ais

Labirintos

Antropomorfos

Zoomorfos

Ar mas

Motivos decorativos dos petroglif os

Mámoa sen anta

Os petr ogl ifos teñen en gran r epertori o d e moti vos: Motivos circular es que van dend e s imples cazol etas, ate cír culos e motivos amorcillad os; Espirais máis ou menos compl exas ; Complicados labirintos; Figuras humanas portand o arma s; Fi guras de animais como cérvid os , equid os e b óvid os;
E r epresentacións de armas, especial mente puña is de es pig o e alabardas .
Estas figuras poden estar il ladas ou forma nd o grup os, coa
rep eti ción d e figuras semellantes, ou coa combina ci ón de
motivos humanos e animai s (escenas de doma e d e ca za.)
humanos cos armas, e a nimais con motivos circul ares.

Dentr o d o p olimorfismo nos enter ramentos tumulares des ta
ép oca, coñecemos pequenas mámoas que conteñen cistas,
outras que non p osúen estr uctura p étr ea algunha, e outras
que teñen unha es tructura formada por un anel perimetral
de pedras e outr o interi or, con pezas de maior tamaño q ue
protex en ó d efunto.

No Calcolític o xurde un novo ritual de enterrame nto, os sepulc ros colectivos serán substituídos polos individuais; Na Idade do Bronc e terá luga r un gran polimorfis mo funerario, nos primeiros tempos doc uméntanse pequenas fosas de
enterra mento c avadas nos túmulos da époc a anterior, tamén se adoptan outras soluc ións como o
enterra mento en cistas c ubertas por pequenas
mámoas e mámoas sen c ámara a rquitectónic a. A
partires do Bronc e inic ial penetra a inc inerac ión
c omo nova práctica funeraria, a c remac ión dos
mortos e o posterior soterra mento das c inzas
provocará a perda de toda referenc ia da arqueoloxía funeraria ate a Época Romana.

Este c ambio de rito funerario é un c laro reflexo do proceso de individua lización e desigua ldade, os enxova is que acompañan ós defuntos
re marc an estas diferencias: As elites eran ac ompañadas de materiais de prestixio, xoias de ouro,
obxectos de c obre e cerámic as exótic as ou escasas, mentres c o pobo miúdo enterrábase c on enxovais moi sinxe los como o vaso de O Cubillón.
A disoc iación entre a Arte das gravuras das c istas e dos petroglifos é evidente; As prime iras
aluden a unha s imboloxía de carácter funerario entronc ada coa etapa anterior, namentres os petroglifos poden ser mostra dun novo simbolis mo re lixioso propio dunha época onde a soc iedade é moito
má is dinámic a e c omplexa.
A aparic ión de armas nos ríos, espec ialmente espadas, é unha c onstante na arqueoloxía do
Bronc e final en moitos luga res de Europa, foron tiradas intenc ionalmente ós ríos no transcurso de cerimonias relixiosas que rendían c ulto ás correntes de auga.

 Materiais Expostos:
Vitrina-08

Idade do Bronce

Contén fragmentos cerámic os de asentamentos deste período, xunto c un mac hado e diversas
réplic as de materiais metálic os e cerámic os. O carón da vitrina anterior existe un petroglifo
exento atopado en Vilagondriz, Lanz ós (Vilalba).

 Conceptos relativos ás diferentes Unidades:
Unid. 4







Petroglif o de Vilagon driz
É un petroglifo ex ento l ocalizado en Vilagondriz (V ilalba), hoxe cons ervad o no Museo. Fei to nunha la xe de metaarenis ca combina vari os moti vos cir cular es; O s op orte no que está fei to permite
unha técnica d e traba llo máis compl exa que aporta ma ior plas ticid ade e volume ás g ravuras,
aquí o gravado mestúrase coa es cul tura.
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As primeiras sociedades metalúrxicas: Nacemento dunha sociedade estratificada.
Continuidade e intensificación dos medios de producción.
Formas cerámicas comúns en Europa: Campaniforme.
Primeiros instrumentos metálicos e ourivería.
Ritual funerario individual.
Os petroglifos.

1º de ESO, Historia
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Unid. 6







2º BA C, Histo ria da A rte

A sociedades metalúrxica s.
Arte rupestre.
Ouriv ería.
Outras manifestacións

Unid. 9




2º BA C, Histo ria

Auxe económico e complexidade social: Xerarquía e individua lismo.
P etrifica ción dos poboados.
Relacións culturais co resto de Europa.
Traballo dos me tais: ferramentas, arma s e xoias.
P ervivencia do Megalitismo e polimorfismo funera rio.
Arte rupestre galego: os petroglifos.

Unid. 7
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1º BA C, Filosofía

Unha sociedade complexa: xerarquización social.
Cambio do ritual funerario: ente rrame ntos cole ctivos, enterramentos individuais, incineración.
Simbolismo dos petroglifos.
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