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ESTUDO ARQUEOLÓXICO E ETNOGRÁFICO
DA PAISAXE CULTURAL DAS ILLAS ONS (BUEU,
PONTEVEDRA)
Paula Ballesteros Arias

FORMULACIÓNS

Os obxectivos da intervención que consideramos importante acadar eran os seguintes:
»» Coñecer, identificar e definir o espazo no que iamos
actuar.

O estudo do patrimonio cultural do arquipélago de Ons
encargoullo ao Laboratorio de Patrimonio (LaPa-CSIC) a
dirección do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas
Atlánticas de Galicia. A dita actuación baseouse na identificación e caracterización deste espazo, tanto no ámbito
fisiográfico coma histórico, arqueolóxico e etnográfico para
desta maneira chegar a comprender as formas e os elementos da paisaxe cultural das illas e recuperar datos debidamente contextualizados no seu medio.

»» Catalogar e caracterizar de xeito exhaustivo o espazo
cultural, a nivel morfolóxico e estrutural.
»» Proceder á sistematización do rexistro documentado
nos traballos de campo e, deste xeito, rexistrar as pautas de construción e evolución deste espazo.
»» Contextualizar as entidades culturais con respecto ao
seu contorno (tanto antrópico coma natural).

A Illa de Ons caracterízase por ser unha paisaxe cultural
cun amplo abano de entidades arqueolóxicas e etnográficas
definido na actualidade, fundamentalmente, polo seu carácter agrario e pesqueiro. Nese sentido, ademais dos elementos arqueolóxicos, neste espazo temos un amplo rexistro de
todos as entidades que constitúen a trama dunha paisaxe
rural antiga característica de Galicia, xa que conserva as pegadas íntegras da estrutura tradicional das terras, sen que
nela interviñan factores alleos que enmascararen esta distribución e explotación do espazo.

»» Estudar a morfoloxía do parcelario actual, así como a
morfoloxía do parcelario antigo (utilización de fotografía aérea do 1956 e comparación coa actual, mapa
catastral e parcelario da zona co fin de diferenciar as
entidades e cotexar información). Rexistro da distribución do espazo e usos do solo actuais e a súa marca
toponímica.

Panorámica que abarca o S da illa, zona chaira coñecida como as Xabreiras.
Recoñécese o castro Castelo dos Mouros, resaltando o relevo da illa. Ao fondo, Onza e Cíes
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»» Recompilar información de tradición oral a través de
entrevistas etnográficas aos habitantes da illa. Indagar
no espazo simbólico.

to desta investigación. Este traballo elaborouse antes de
empezar o traballo de campo para poder ter unha idea máis
acertada do contexto histórico da illa. A elaboración deste
estudo fíxose atendendo á orde cronolóxica da información
de documentación histórica existente dende as primeiras
noticias de época romana ata a actualidade. Onde hai máis
información é da época contemporánea, especialmente polos cambios na adscrición municipal das illas e os problemas derivados, que se inician pola petición do Marqués de
Valladares de que as illas se agreguen a Bueu. Tamén hai
información de como a Guerra Civil e, sobre todo, a posguerra influíu nos habitantes da illa, tanto no eido social,
coma económico e patrimonial, pasando a ser, a partir dese
momento, propiedade do Estado e de como este proceso
está sendo motivo de conflito na actualidade.

»» Realización dun estudo histórico buscando e analizando fontes da idade moderna e contemporánea.
»» Definir aqueles espazos de especial sensibilidade, vulnerabilidade e potencionalidade arqueolóxica.
»» Valorar a situación patrimonial das entidades documentadas.
O estudo desta paisaxe realizouse mediante metodoloxía arqueolóxica, completada con outras disciplinas e
metodoloxías de análise e documentación, dependendo das
tarefas para desenvolver. Así, o estudo histórico supuxo
unha procura exhaustiva e a análise das fontes documentais, ademais da busca bibliográfica completa da illa de Ons,
que abarca tanto temas relacionados coa propia illa como
aqueles que poidan gardar algún tipo de relación co obxec-

A metodoloxía adoptada no traballo de campo foi complexa, xa que para alcanzar un grao de documentación satisfactoria dun rexistro tan diverso foi necesario deseñar
unha estratexia de traballo que integrase as distintas posibilidades e casuísticas derivadas da variedade e dispersión do
rexistro patrimonial cultural.
Nun primeiro momento, realizouse a valoración dos
compoñentes xa coñecidos tanto polo inventario arqueolóxico coma pola bibliografía consultada e investigacións
anteriores. Unha segunda fase consistiu nunha prospección
intensiva de carácter superficial que abrangue a totalidade
do terreo afectado polo proxecto. E a terceira fase de traballo contemplou a intensificación dos traballos en zonas
concretas da área de estudo, co fin de localizar evidencias
de cultura material que permitiran identificar xacementos
arqueolóxicos non visibles en superficie. Completando esta
fase, definíronse varias zonas de potencial arqueolóxico,
zonas que por unha serie de casuísticas contempladas poderían albergar algún indicio arqueolóxico ou cando menos
cultural.

Sepulcro antropomorfo coñecido como a Laxe do Crego,
de orientación N-S

O rexistro e a documentación do patrimonio cultural
desta paisaxe organizouse en dúas categorías básicas: entidades arqueolóxicas e entidades etnográficas, tendo en
conta tanto o patrimonio material coma inmaterial, intanxible ou patrimonio vivo, xa que partimos da idea de que non
hai unha división entre un patrimonio e outro, que ambos
van unidos, o discurso e a materialidade, polo que o rexistro
e a documentación etnográfica requiriu dunha procelosa tarefa de entrevistas aos veciños da zona.
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polo que non se puido definir con maior precisión as estruturas asociadas. E o xacemento romano de Canexol. Este
xacemento esténdese ao longo de 300 m aproximadamente
do perfil do areal do mesmo nome. Neste perfil rexistráronse unha serie de estruturas que, polas súas características e
morfoloxía, se poderían asociar a unha factoría de salgadura
de peixe de época romana (Ballesteros 2009).

RESULTADOS

No traballo desenvolvido, tratamos a paisaxe insular
como un territorio de natureza complexa na que se combina unha realidade material, cunha realidade intanxible, un
significado histórico e unha dimensión paisaxística. Pola
súa situación, delimitación, multidimensionalidade e particularidades culturais, as illas constituíron unha zona de
influencia delimitada na paisaxe que ten a peculiaridade de
ser un territorio no que as diferentes culturas, ao longo do
tempo, deixaron a súa pegada na paisaxe. A visibilidade desta acción antrópica abarca un amplo abano cronocultural,
dende a prehistoria ata a actualidade.

Asemade, rexistráronse as seguintes entidades:
»» Entidades vinculadas á arte rupestre. Concretamente tres petróglifos, dous situados na zona de Chan da
Pólvora e un terceiro na Laxe, no barrio de Caño. Os
motivos son abstractos con figuras xeométricas.

As entidades que estaban rexistradas no catálogo de
bens culturais da DXPC antes do traballo de campo foron
dúas: o xacemento castrexo Castelo dos Mouros, entidade
situada no Alto de Altura, xusto no lugar máis estreito da
illa. Este asentamento ten un único recinto habitacional,
inclinado cara ao E, rodeado por un foxo e un parapeto,
ambos con máis potencia no arco N-W-S, nesa parte W
obsérvanse dous pequenos foxos separados por un pequeno parapeto. Na actualidade, tanto o asentamento coma o
seu contorno están cubertos de vexetación de monte baixo,

»» Da Idade Media, un sarcófago antropomorfo nunha
rocha no medio do mar, maila a súa suposta tapa sepulcral, fóra do seu contexto. Desta época poderían ser
dúas fortificacións defensivas ou baterías: o castelo da
Roda e o castelo de Pereiró. Trátase de dúas entidades
vinculadas á arquitectura militar de Galicia. Ambas as
dúas constan dun só “corpo de garda” e constitúen
unha peza importante dende o punto de vista funcional,
xa que desde alí domínanse visualmente os puntos de
acceso á ría de Pontevedra.

Costa orientada ao nacente, cara á boca da ría, onde predominan as formas suaves, os areais e as zonas máis óptimas
para o cultivo. Vista de Canexol cara ao N
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»» Inscricións históricas descontextualizadas, unha nun
arco sita no interior dunha corte e outra como peza do
puntal da porta dun cortello, ambas en Canexol.

coma fontes e lavadoiros; as construcións relacionadas coas
actividades pesqueiras coma o peirao, as casetas de pescadores ou o propio faro; as construcións relacionadas coa relixiosidade popular, como as dúas capelas, o camposanto ou
o cruceiro; e o propio espazo agrario, no que se tiveron en
conta tanto as entidades que constitúen por si mesmas ese
espazo agrario (bancais e terrazas de cultivo, peches de terreos) coma aquelas outras relacionadas coa obxectivación
dese espazo. Nesta tarefa foi moi ilustrativa a comparanza
dos espazos agrarios a través da fotointerpretación utilizando o voo do 1956 no que se percibían as terrazas de cultivo
en activo, co voo de 2003 no que eses mesmos espazos en
socalcos aparecen practicamente invisibilizados debido ao
abandono das prácticas agrarias.

»» Dentro do imaxinario colectivo, documentouse o lugar
da Cova dos Mouros, cova natural con lenda asociada,
vinculada ao xacemento castrexo de Castelo dos Mouros. O imaxinario popular conta que hai un túnel que
vai dende esta cova ata o illote do Cairo, situado no mar,
enfronte a Canexol, que pola súa forma e tamaño destaca entre as rochas do seu contorno.
Por outra banda, na illa de Onza documentáronse dúas
entidades culturais, unha vinculada ás instalacións militares
contemporáneas feitas para a defensa da ría, situada ao S da
illa nun promontorio natural, ao E do areal da Porta do Sol.
E unha segunda entidade correspóndese cos restos dunha
posible cabana ou refuxio situada na penichaira de Onza,
de planta irregular, medianeira a un afloramento granítico.

Dentro deste proceso de documentación do patrimonio cultural da illa, contemplouse o rexistro da memoria
oral a través de entrevistas realizadas á xente da illa. Deste
xeito, a entrevista contemplouse como a conexión entre o
pasado e o presente, ofrecéndonos unha paisaxe de ideas
que, como foi o caso, se puido contrastar facilmente cunha
paisaxe física. Por isto, a finalidade da entrevista foi a de dotar dun sentido social a illa, visibilizar os seus moradores e
darlles dun contido significativo ás construcións asociadas
á economía pesqueira, agraria e gandeira desenvolvida nela.

Da paisaxe tradicional intentouse rexistrar a totalidade
do patrimonio construído. Tivéronse en conta as vivendas
e dependencias domésticas, como hórreos, cortes, cortellos ou eiras existentes na illa. Para o seu completo rexistro, cotexouse a información procedente do “Catálogo de
Edificacións Existentes na Illa de Ons” do IRYDA feito nos
anos 70 co seu estado actual e, desta forma, ver cambios, reformas, estado de abandono ou rehabilitación e ampliación
destas vivendas; as zonas de actividade e de xestión da auga
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